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       22.11.2019 
  FRIDAY /   0900-1100 

SESSION-1/ Hall-1 Head of Session:  Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN 
 

Öğr. Gör. Gamze ŞENTÜRK 
 

TÜRKİYE’DEKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİN LOGO VE 
AMBLEMLERİNİN GÖRSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Sibel MEHTER AYKIN 
Doç. Dr. Selman YILMAZ 

XI. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA TANIMLANAN TURİZM 
ÖNCELİKLERİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ 100. YIL VİZYONU 
İLE TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ HEDEFLERİ BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nalan NİŞİKLİ 
Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN 

YERLİ TURİSTLERİN GELENEKSEL TIP UYGULAMALARINA 
YÖNELİK ALGILARI: EDİRNE SULTAN II. BAYEZİD DARÜŞŞİFASI 

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN 
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin 
ÇİÇEKLİOĞLU 
Büşra ÖZBEK 

NEPOTİZM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 
BEYAZ YAKALILAR ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN 
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin 
ÇİÇEKLİOĞLU 
Bircan TÜRK 

YÖNETİCİLERİN ALGILANAN ÇATIŞMA YÖNETİMİ TARZININ 
ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA TÜRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

Öğr. Gör. Ömer DAĞİSTANLI 
Prof. Dr. Hasan ERBAY 
Dr. Öğretim Üyesi Hakan KÖR 

TWITTER PAYLAŞIMLARI İLE MESLEK KİŞİLİĞİ TİPİ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BİLGİÇLİ 
Mehmet ÇOLAKSEL  
 

3+1 İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMASINA KATILAN ÖNLİSANS 
DÜZEYİ 
TURİZM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYETLERİ 
ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BİLGİÇLİ 
Mehmet ÇOLAKSEL 

TURİZM ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK 
EĞİTİMLERİNİN 3+1 İŞYERİ EĞİTİMİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
ÖRNEĞİ 

 

22.11.2019 
FRIDAY /   1100-1300 

SESSION-2/ Hall -1 Head of Session:  Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYTAÇ 
Araş. Gör. Aylin BAYINDIR 
GÜMÜŞ 
Doç. Dr. Alev KESER 
Araş. Gör. Esra TUNÇER 

KADINLARIN BEDEN ALGILARI İLE ANTROPOMETRİK 
ÖLÇÜMLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? 

Araş. Gör. Aylin BAYINDIR 
GÜMÜŞ 
Doç. Dr. Hülya YARDIMCI 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKDENİZ DİYETİ KALİTE 
INDEKSİNİN (KIDMED) DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜNLÜK BESİN 
ÖGESİ ALIMLARI İLE İLİŞKİSİ 

Araş. Gör. Esra TUNÇER 
Araş. Gör. Aylin BAYINDIR 
GÜMÜŞ 
Doç. Dr. Alev KESER 

YETİŞKİN BİREYLERİN AKDENİZ DİYETİ UYUM DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ANKARA ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYTAÇ ALERJİK RİNİT EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN 
RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Simge ÇELEBİ 
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ 
Prof. Dr. Aytunç ATEŞ 

KİMYASAL KBRN TEHDİTLERİ VE RİSK YÖNETİMİ 

Uzm.Dr. Akif DOĞANTEKİN İNSÜLİN DİRENCİ OLAN OLGULARDA D VİTAMİN DÜZEYLERİ 
Zeynep KOÇ PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 
Zeynep KOÇ RUHSAL BOZUKLUKLARDA SOSYAL İŞLEVSELLİK VE 

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ GİRİŞİMLERİ 
Zeynep KOÇ ZOR HASTA KAVRAMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 



 

22.11.2019 

FRIDAY /   1300-1500 

SESSION-3/ Hall -1 Head of Session: Prof. Dr. Ahmet NALÇACI 
Dr. Öğr. Üyesi Recep 
KAHRAMANOĞLU 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF İÇİ LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Recep 
KAHRAMANOĞLU 
Ahmet KARACAN 

MEB TAVSİYELİ 100 TEMEL ESERDEN YAZARI TÜRK OLAN 
ROMANLARIN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Recep 
KAHRAMANOĞLU 
Aysun YILMAZ 

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ GEÇİCİ EĞİTİM 
MERKEZLERİNDE UYGULANAN EĞİTİM İLE İLGİLİ SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 
Dr. Öğretim Üyesi Ezlam SUSAM 
 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN 
ADAYLARININ MESLEKİ BİLGİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 
Dr. Öğretim Üyesi Ezlam SUSAM 
 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN 
ADAYLARININ MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğretim Üyesi Ezlam SUSAM 
Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN 
ADAYLARININ MESLEKİ TUTUM VE DEĞERLERİNİ 
GELİŞTİRMEYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Ahmet NALÇACI 
Mehmet TOSUN 

DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN 
GÖRÜŞLERİ 

Şerife DEVECİ 
Doç. Dr. Gülay BEDİR 

ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ OKUMA GÜÇLÜĞÜ: NEDENLERI 
VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih 
BOZBAYINDIR 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK PLANLANAN HİZMETİÇİ EĞİTİM 
FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih 
BOZBAYINDIR 

ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİNİN (2017-2023) FARKLI 
BOYUTLARDAN İNCELENMESİ 

 

23.11.2019 
SATURDAY/   0900-1200 

Bu oturumda moderatör ara verebilir 

SESSION-1/ Hall-1 Head of Session:   Prof. Dr. Hava SELÇUK  

Öğr. Gör. Merve SERİNÖZ 
DANIŞMAN 

TÜRKLER’ DE ÇADIR KÜLTÜRÜ VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ 

Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ MİLLET PARTİLİLERİN DEMOKRAT PARTİ’YE OLAN 
MUHALEFETİNDE MUVAZAA UNSURU 

Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ İTTİHAT VE TERAKKİ KURUCULARINDAN AHMET RIZA’NIN 
DÜŞÜNCE YAPISINDAN CUMHURİYET DÖNEMİNE İNTİKAL 
EDEN UNSURLAR 

Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKCU BELİRTME DURUMU EKİNİN YAZIMI BAKIMINDAN KUTADGU 
BİLİG’İN NÜSHALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif 
KAPLAN 
Dr. Öğr. Üyesi Cavit POLAT 

ÇAĞDAŞ SANATTA BEDENİN DENEYİMLENMESİ 

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ 
Dr. Enver DEMİR 

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ İSLAMCILIK POLİTİKASI 
ÇERÇEVESİNDE ORTADOĞU’DA DEMİRYOLU İNŞASINA DAİR 
BİR ÇALIŞMA: YAFA VE KUDÜS DEMİRYOLU VE ŞUBELERİ 
OSMANLI ANONİM ŞİRKETİ 

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ 
Dr. Enver DEMİR 

SAĞIR, DİLSİZLER VE KÖRLER MÜESSESESİ MÜDÜRÜ DR. 
NECATİ KEMAL’İN KONUŞMANIN TARİHİ SEYRİNE DAİR 
TESPİTLERİ 



Doç. Dr. Aslı YAĞMURLU KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ARKEOLOJİ: ZEUGMA 
ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Gamze ÖKSÜZ 
Arş. Gör. Gülhanım Bihter YETKİN 

SOVYET GULAG KAMP SİSTEMİNDE KADIN OLMAK 

Arş. Gör. Gülhanım Bihter YETKİN 
Doç. Dr. Gamze ÖKSÜZ 

EDEBİYATIN SADIK KAHRAMANLARI: KÖPEKLER VE سMUMUس 

 
 

23.11.2019 

SATURDAY /  1200-1400 

SESSION-2/ Hall -1 Head of Session:  Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ & Dr. Akbar 
VALADBİGİ 

Hüseyin KOTAMAN 
Mustafa Arslan 

GÜLDÜRMENİN VE ÖĞRETMENİN PAYLAŞMA ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 

Hüseyin KOTAMAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN YARGILARINDA DIŞ BİLGİNİN ÖNEMİ VE 
ERKEN DİN EĞİTİMİ 

Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ TOPLUMUN YAŞLI VE YAŞLILIĞA DAİR DUYGU VE 
DÜŞÜNCELERİNİN ARGOYA YANSIMALARI 

Prof. Dr. Hülya AŞKIN BALCI DİLBİLİMSEL AÇIDAN سÖLÜMس SÖZCÜĞÜNÜN ARGODAKİ 
KAVRAM ALANI 

Doç.Dr. Bülent DÖŞ KİTELESEL AÇIK ONLİNE DERS PLATFORMLARININ 
İNCELENMESİ VE GELECEĞİ 

Doç.Dr. Bülent DÖŞ ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE KULLANIMI 
Doç. Dr. Hande ŞAHİN 
Doç. Dr. Aygen ÇAKMAK 
Dr. Öğr. Üyesi Seda SAKARYA 

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET EĞİLİMİ İLE TOPLUMSAL 
CİNSİYET ROLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Aygen ÇAKMAK 
Dr. Öğr. Üyesi Seda SAKARYA 

AİLESİ YANINDA VE YATILI BÖLGE ORTAOKULUNDA KALAN 
ÖĞRENCİLERİN BİR İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMLERİNİN DUYGUSAL 
GELİŞİM VE GELİŞİMSEL DÜZEY AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Fatih Vehbi ÇELEBİ 
Elçin Duygu EKMEN 

EN KISA YOL PROBLEMİNDE OPTİMİZASYON 
ALGORİTMALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 

23.11.2019 

SATURDAY /  1400-1600 

SESSION-3/ Hall -1 Head of Session:      Dr. Taner AKBULUT  
 

Öğr. Gör. Rabia 
KÜRÜMLÜOĞLUGİL 

DEPRESYON VE POZİTİF PSİKOLOJİ 
 

Öğr. Gör. Rabia 
KÜRÜMLÜOĞLUGİL 
Prof. Dr. Derya TANRIVERDİ 

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur YÜKSEL HEALTH BENEFITS OF OKRA AND OKRA SEED 
Dr. Taner AKBULUT ADÖLESANLARDA KISA SÜRELİ HAREKET EĞİTİMİNİN BAZI 

PERFORMANS GÖSTERGELERİNE ETKİSİ 
Dr. Taner AKBULUT 
Vedat ÇINAR 
Zarife PANCAR 

EĞİTSEL SPORTİF OYUNLARA TİROİD HORMONLARININ 
YANITLARI 

Dr. Sema POLAT 
Arş. Gör. Dr. Ayşe Gül UYGUR 
Dr. Mahmut ÖKSÜZLER 
Dr. Yasemin ÖKSÜZLER 
Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL 

AGE AND GENDER RELATED CHANGES OF AIRWAY LENGTH IN 
HEALTHY TURKISH POPULATION 

Prof. Dr. Derya TANRIVERDİ 
Öğr. Gör. Rabia 
KÜRÜMLÜOĞLUGİL 

HEMŞİRELERDE MERHAMET YORGUNLUĞU 

Arş. Gör. Dr. Ayşe Gül UYGUR 
Dr. Sema POLAT 

GENDER RELATED CHANGES OF CHIN TYPES IN HEALTHY 
TURKISH POPULATION 



Dr. Yiğit ÇEVİK 
Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL 

 

23..11.2019 

SATURDAY /  1600-1800 

SESSION-4/ Hall -1 Head of Session:  Dr. Öğr. Üyesi H. Gonca DİLER  
Öğr. Gör. Ömer BÜYÜKBAŞ 
Öğr. Gör. Hamdi AYYILDIZ 

NÖROPAZARLAMA BULGULARINDAN PAZARLAMA 
FELSEFESİNE İLİŞKİN ÇIKARIMLAR 

Öğr. Gör. Hamdi AYYILDIZ 
Öğr. Gör. Mustafa Hakan ŞİMŞEK 
Öğr. Gör. Ömer BÜYÜKBAŞ 

EMEK ARZI VE EĞİTİM EKONOMİSİNİN ÖRGÜT GELİŞTİRME 
KAPSAMINDA İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şenol KANDEMİR 
Dr. Öğr. Üyesi Canol KANDEMİR 

FİNANSALLAŞMA SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN 
GELİŞİMİ 

Berna BALCI İZGİ OKUN KATSAYISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: SEÇİLİ 
ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ 

Arş. Gör. Dr. Esat ATALAY 
Arş. Gör. Dr. Kadir AYDIN 
Dr. Cüneyt ÇATUK 
 

EKONOMİK BÜYÜME VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: 
BIST 30 ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA 

Dr. Cüneyt ÇATUK 
Arş. Gör. Dr. Kadir AYDIN 
Arş.Gör. Dr. Esat ATALAY 

ULUSLARASI TICARETTE KARAYOLUNUN LOJISTIK 
PERFORMANSINA ETKISI 

Öğr. Gör. Abdülazim YILDIZ  
Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÖSE 

NÜKLEER SANTRALLERDE İŞ KAZALARI 

Dr. Öğr. Üyesi H. Gonca DİLER ENFLASYONİST BİR RİSKTEN KORUNMA ARACI OLARAK ALTIN 
YATIRIMI: ENDOJEN YAPISAL KIRILMALARLA EKONOMETRİK 
ANALİZ 

 

23.11.2019 
 SATURDAY/  0900-1100 

SESSION-1/ Hall-2 Head of Session: Prof. Dr. Akbar Valadbil gi 

Araş. Gör. Doç. Dr. Hüseyin 
KOTAMAN 

ÖDÜL VE YARDIMLAŞMA 

Dr. Öğrt. Üyesi Sümeyye AYDIN 
GÜRLER 

FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKULLARDA YETİŞTİRME 
PROGRAMINA DÂHİL EDİLMESİNİN SAĞLAYABİLECEĞİ 
KATKILAR 

Dr. Öğrt. Üyesi Sümeyye AYDIN 
GÜRLER 
Prof. Dr. Oktay BAYKARA 

YENİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇERİĞİNİN FEN 
DERSLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. İlknur AKYILDIZ 
SARIBAŞ 
Doç. Dr. Cenk AKAY 

ALTERNATİF BİR PEDAGOJİK ARAÇ OLARAK سDİJİTAL ANسLAR 

Seyyed Muhammad Reza HUSSEİNİ 
Prof. Dr. Akbar VALADBİLGİ 

SOCIAL AND POLITICAL FUNCTIONS OF EDUCATION 

Prof. Dr. Belgin AYDINTAN İŞ TATMİNİNİN BELİRLEYİCİLERİ OLARAK İŞ DEĞERLERİ, İŞ 
ÖDÜLLERİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER 

Prof. Dr. Belgin AYDINTAN YÜKSEK ÖZ-ŞEFKAT VE ÖĞRENCİLERİN USTALIK TEMELLİ 
BAŞARI HEDEFLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

23.11.2019 
SATURDAY /  11.00-13.00 

SESSION-2/ Hall -2 Head of Session: Dr. Cihandar HASANHANOĞLU  
Dr. Aylin TUTGUN-ÜNAL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK 

BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI 

Öğr. Gör. İsmail AKŞİT İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ BAZI MEVZUATLARIN 



Dr. Öğr. Üyesi Bahri GÜR ÖĞRENCİLERDE OLUŞTURMUŞ OLDUĞU FARKINDALIĞIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğr. Gör. İsmail AKŞİT 
Dr. Öğr. Üyesi Bahri GÜR 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA 
ORYANTASYON EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Cihandar HASANHANOĞLU TOPLUMSAL AFET BİLİNCİ VE FARKINDALIK DÜZEYİNİN 
İRDELENMESİ VE AFETE KURUMSAL YAKLAŞIMLAR 

Dr. Şahin ÇETİNKAYA KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL GELIŞME ÜZERINDEKI 
ETKILERI; SERHAT KALKINMA AJANSI ÖRNEĞI 

Dr. Şahin ÇETİNKAYA 2008-2018 DÖNEMİ TARIMSAL DESTEKLERİN İNCELENMESİ VE 
TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM 

Dr. Cihandar HASANHANOĞLU PSİKOSOSYAL RİSKLERİN İŞ VERİMLİLİĞİ VE İŞ KAZALARI 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

Arş. Gör. Tarkan VERGÜL 
Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU 

STABİLİZASYON MALZEMELERİNİN KİL SIVALARIN MEKANİK 
DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 

Prof. Dr. Muhammet Mustafa 
KISAKÜREK 
Kübra Filiz GÖNEN 

AR-GE TEŞVİKLERİ ve AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS 
KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI 

 

23.11.2019 
SATURDAY /  13.00-15.00 

SESSION-3/ Hall -2 Head of Session:  Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Fatma YILDIZ 
Doç. Dr. Gürkan GÜMÜŞATAM 

KIBRIS AĞZININ ETİMOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Semra ÇERKEZOĞLU 

AFGANİSTAN’DA TÜRK VARLIĞI VE DİL POLİTİKALARI 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Yakup Aytekin 

HAZAR DEVLETİ’NDE ETNİK VE DİNİ YAPI 

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI ORTA ASYA TÜRK KILICINI ÜSTÜN KILAN YAPISAL 
ÖZELLİKLER 

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI ORTA ASYA BEDEN KÜLTÜRÜ İÇİNDE BİNİCİLİĞİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Hasan Güner BERKANT 
Emine VARKİ 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇENİN 
YOZLAŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Arş. Gör. Selvi DEMİR 
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah PARLAK 
KALKAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ DERSİNE YÖNELİK 
TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah PARLAK 
KALKAN  
Arş. Gör. Selvi DEMİR 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİ ADLARINA YÖNELİK 
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

 

23..11.2019 
SATURDAY /  1500-1700 

SESSION-4/ Hall -2 Head of Session:  Enes Bahadır KILIÇ 
 

Res. Asst. Enes Bahadır KILIÇ 
Assoc. Prof. Dr. Şenay GÖRÜCÜ 
YILMAZ 

CIRCADIAN RHYTHM, EPIGENOMES AND NUTRIGENETICS IN 
OBESITY TREATMENT 

Dr. Öğretim Üyesi Nurgül 
ÖZDEMİR 
Büşra BOZKURT 

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA DUYGUSAL YOKSUNLUĞUN 
ANKSİYETE VE AĞRI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YERİ 

Dr. Öğretim Üyesi Nurgül 
ÖZDEMİR 
Büşra BOZKURT 

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA DELİRYUMU BELİRLEMENİN 
ÖNEMİ 

Fedayi YAĞAR 
Sema DÖKME 

SAĞLIK HARCAMALARININ VE GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN HALK 
SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 



Uzm. Dr. Kenan DEMİRBAKAN MEME BİYOPSİSİ YAPILAN HASTALARDA GÖRÜNTÜLEME 
YÖNTEMLERİ BULGULARININ, HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARIN 
VE UYGULANAN CERRAHİ YÖNTEMLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şerife AKPINAR 
Şenay GÖRÜCÜ YILMAZ 

COLOSTRUM: A NUTRIGENETIC SOURCE FOR ALZHEIMER’S 
TREATMENT 

Şerife AKPINAR   
Eda KÖKSAL 

YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONUNDA BESİN 
ÖĞELERİNİN VE SUPLEMENTASYONLARININ ETKİSİ 

Fedayi YAĞAR 
Sema DÖKME 

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA PİYASA MEKANİZMALARINA 
GÜVENİLİR Mİ? SAĞLIK SİSTEMLERİ YAPILARI ÜZERİNDEN BİR 
DEĞERLENDİRME 

Fedayi YAĞAR 
 

HASTA VE HEKİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMDE ORTAK KARAR 
ALMANIN ROLÜ: DEPRESYON TANISI KONMUŞ HASTALAR 
ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

 
 

 
23.11.2019 

SATURDAY /  17 00-1900 

SESSION-5/ Hall -2 Head of Session:  Dr .Öğr.Üyesi Ayşe FIÇICIOĞLU 
 

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe FIÇICIOĞLU 
 Öğr.Gör. Havva Meryem İMRE 

GÖÇ SÜRECİNDE YAŞAM ÇÖZÜMLERİNİN TASARIMA ETKİSİ 

Öğr. Gör. M. Özer ÖZKANTAR ÇAĞAN IRMAK SİNEMASINDA TÜRK ERKEK KİMLİĞİNİN 
TEMSİLİ 

Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU 
KALEBEK 
Öğr.Gör.Tuğba ÖZTÜRK 
 Dr.Öğr.Üyesi Gökçe ÖZDEMİR 
Doç.Dr. Ebru ÇORUH 

ZEUGMA MOZAİK DESENLERİNDEKİ GEOMETRİK FORMLARIN 
PAMUKLU KUMAŞ ÜZERİNE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Öğr. Gör. İsmail Mert ÖZDEMİR 
Öğr. Gör. Dr. Esra AKSOY 

OKUL AİDİYET DUYGUSU ÜZERİNDE OKUL YAŞAM 
KALİTESİNİN ETKİSİ: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ÖZDEMİR 
Selma ÇAYHAN 

ÇANTA TASARIMLARINA MANİPÜLATİF DOKUNUŞLAR: KUTNU 
KUMAŞ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. H. Derya ARSLAN BİLİM SANAT MERKEZİ (BİLSEM) TASARIMI: BİR ATÖLYE 
DENEYİMİ 

Doç. Dr. H. Derya ARSLAN VİETNAM’DA EKOLOJİK BİR EĞİTİM YAPISI ÖRNEĞİ: FARMING 
KINDERGARTEN 

Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU 
KALEBEK 
Sena SAYAR 
Tuğçe ÇOKAN 

KEÇE SANATI 

Melishan BÜYÜKKAYIKCI 
 

KARS AKBABA KÖYÜNDE KÜLTLERLE İLGİLİ ANLATILAR 

Melishan BÜYÜKKAYIKCI HATİCE MERYEM VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 

 

 

23.11.2019 
 SATURDAY/  0900-1100 

SESSION-1/ Hall-3 Head of Session:  Doç. Dr. Ahmet KAYA 
 

Dr. Öğr. Üyesi Battal GÖLDAĞ ÖĞRENCİLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİ 
İLE ŞİDDET EĞİLİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ 



Prof. Dr. İSMAİL BAKAN 
Doc. Dr. BURCU ERŞAHAN 
Doc. Dr TUBA BÜYÜKBEŞE 
Gülistan BAYTOK 

İŞE GÖMÜLMÜŞLÜĞÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR 
ALAN ÇALIŞMASI 

Mustafa GÜRLER İLKOKULLARDA OKUL İKLİMİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI 
Dr. Öğr. Üye. Ahmet GÖÇEN 
Doç. Dr. Ahmet KAYA 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETME STİLLERİNİN 
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Ahmet KAYA 
Dr. Öğr. Üye. Ahmet GÖÇEN 

OKUL LİDERLERİNİN PAYLAŞILAN LİDERLİK 
DAVRANIŞLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE 
ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi İshak KOZİKOĞLU 
Zehra ÖNÜR 

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI 

Dr. Öğr. Üyesi İshak KOZİKOĞLU 
Zehra ÖNÜR 

KUANTUM ÖĞRENME VE EĞİTİME YANSIMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi İshak KOZİKOĞLU 
İbrahim ÇIKAR 

ÇAĞIN GEREKLİLİĞİ OLARAK YAŞAM BOYU ÖĞRENME 
BECERİLERİ 

 

23.11.2019 

SATURDAY /  1100-1300  

BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR 

SESSION-2/ Hall -3 Head of Session:  Prof. Dr. Musa Hakan ARSLAN 
Utkay DÖNMEZ 
Akif SÜTSATAR 
Murathan SEVİM 
Doğan AKGÜL 

MELTBLOWN ÜRETİM TEKNİĞİNDE BLOWER SICAKLIK VE 
POMPA DEVRİ DEĞİŞKENLERİNİN KUMAŞ MUKAVEMETİNE 
ETKİSİ 

Utkay DÖNMEZ 
Mümin FİŞNE 
Zeynep Hayta BAŞKAN 
Zehra ARPASATAN 

BLOWER SICAKLIK VE POMPA DEVRİ PARAMETRELERİNİN 
ERİYİK ÜFLEME TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN DOKUSUZ YÜZEY 
KUMAŞLARDA YAĞ EMİCİLİK MİKTARINA ETKİSİ 

Güler DEGER 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gamze 
SOGUKOMEROGULLARI 
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ 
 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PINCER TYPE LIGAND 
AND SOME METAL COMPLEXES 

Prof. Dr. Musa Hakan ARSLAN YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE AKILLI SİSTEM UYGULAMALARI 
Öğr. Gör. Celalettin BAKIR 
Öğr. Gör. Mehmet TEMİZ 

ŞEBEKEYE BAĞLI GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM 
SANTRALLERİNDE PV PANEL BAZLI İZLEME SİSTEMİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ-NİĞDE-BOR ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Mehmet TEMİZ 
Doç.Dr. Rabia Güler YILDIRIM 
Öğr. Gör. Celalettin BAKIR 

BOR KATKILI İNDİYUM OKSİT FİLMLERİNİN OPTİK ve 
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Fatma ALTUNTAŞ 
Mehmet Şahin GÖK 

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİNİN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE 
İNCELENMESİ 

Sehra BARIŞ 
Aysel ELİK 
Fahrettin GÖĞÜŞ 
Derya KOÇAK YANIK 

EXTRACTION OF PECTIN FROM PISTACHIO GREEN HULL 

Deniz HODA 
Dr. Öğr. Üyesi Melis UZAR 

SAR UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DENİZ 
PETROL KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ 

 

23.11.2019 

SATURDAY /  1300-1500 

SESSION-3/ Hall -3 Head of Session: Prof. Dr. Şifa TÜRKOĞLU  
Prof. Dr. Funda TURAN 
Ayşegül ERGENLER 

AKUATİK ORGANİZMALARDA KOMET YÖNTEMİNİN 
AKUAKÜLTÜR İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Funda TURAN Carassius auratus ta ki DNA HASARININ BİOMORPH YAZILIMI 



Ayşegül ERGENLER PROGRAMI İLE KOMET YÖNTEMİNİN TESPİTİ 
Dr. Öğretim Üyesi Şeker DAĞ 
Prof. Dr. Şifa TÜRKOĞLU  
Prof. Dr. Lütfiye GENÇER 

LAMBDA- CYHALOTHRIN INSEKTISITININ A. CEPA KÖK UCU 
HÜCRELERINDE GENOTOKSIK ETKILERININ ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Mansur Seymen 
SEĞMENOĞLU 
 

KARBAMATLI İNSEKTİSİTLERİN BAL ARILARININ ÖLÜMLERİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖKÇE Prunus cerasus’ un MEYVE VE SAP EKSTRELERINDE ANTIOKSIDAN 
KAPASITELERININ BELIRLENMESI 

Dr. Öğr. Üyesi Hilal YILDIRIM 
Dr. Öğr. Üyesi Onur TOSUN 
 Dr. Öğr. Üyesi Çağrı BEKİRCAN 

A NEMATODE PARASITE FROM ANOPLOPHORA CHINENSIS 
(FORSTER) (COLEOPTERA CERAMBYCIDAE) IN TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL 
Zir. Müh. Cuma UÇAŞ 

MARDİN İLİ BAĞCILIĞI, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
TAVSİYELERİ 

Mehmet Settar ÜNAL 
Hasan SEZGİN 

MİDYAT BÖLGESİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN SALAMURA YAPRAK 
YAPIMINA UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 

 

 

23..11.2019 

SATURDAY /  1500-1700 

SESSION-4/ Hall -3 Head of Session: Prof. Dr. Akbar VALADBIGI  
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Hişyar 
KORKUSUZ 

TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDEKİ KARŞILIKLI DERİN 
KUŞATILMIŞLIĞIN YENİ GÜVEN BUNALIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TUNÇ 
Fatma Nur ÖZDEMİR 

ARAP BAHARI: HEDEFLER VE ULAŞILAN SONUÇLAR ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Soner AKİN A COMPARISON BETWEEN EU MEMBER COUNTRIES AND 
TURKEY UPON SOCIAL PROGRESS 

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy KUTLUK TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARININ KURUMSAL 
PERFORMANS YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Soner AKİN EUROPEAN UNION EDUCATIONAL POLICY AND A 
COMPARATIVE ANALYSIS FOR TURKEY 

Prof. Dr. Akbar VALADBIGI  
Mehdi Varmazyar 

Sociological Overview on the Sustainable Development and Environmental 
Challenges 

Dr. Soner AKİN AN INVESTIGATION ON THE THREATH CREATED WITH MONEY 
LAUNDERING FOR FINANCIAL SECTOR IN EU COUNTRIES 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TUNÇ 
Fatma Nur ÖZDEMİR 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİ İLKELERİ VE 
STRATEJİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME 

Dr Öğr. Üyesi Feyzullah EZER DÜNYA EKONOMİK KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’NİN 
DEVLETÇİLİĞE GEÇİŞ SÜRECİ 

Dr Öğr. Üyesi Feyzullah EZER DEMOKRAT PARTİNİN EĞİTİM ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME (1950-1960) 

 

23.11.2019 

SATURDAY /  17 00-1900 

SESSION-5/ Hall -3 Head of Session:  Doç. Dr. Yakut GEVREKÇİ 
Öğr. Gör. Dr. Ayşe ERSOY 
YILDIRIM 

MÜŞTERİ TEPKİLERİNİN İNCELENMESİ: FORMEL – İNFORMEL 
DAVRANIŞ 

Dr. Süleyman YURTKURAN TÜRKİYE’DE ENFLASYON, İŞSİZLİK, KENTLEŞME, 
ENDÜSTRİLEŞME, YATIRIM, İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME 
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: ARDL SINIR TESTİ 
YAKLAŞIMI 

Doç. Dr. Yakut GEVREKÇİ 
Prof. Dr. Çiğdem TAKMA 
Dr. Funda Erdoğan ATAÇ 
Esra YAVUZ 

İSTATİSTİKSEL BİR KARAR VERME: ROC ANALİZİ ÜZERİNE BİR 
UYGULAMA 



Dr. Öğr. Üy. Ahmet ARSLAN 
Arş. Gör. Gökhan KONAT 

OECD ÜLKELERI’NİN TRANSFER HARCAMALARI VE GELİR 
EŞİTSİZLİĞİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ 

Arş. Gör. Gökhan KONAT 
Dr. Öğr. Üy. Ahmet ARSLAN 

YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE AMPİRİK BİR 
ANALİZ 

Yusuf ULUSOY 
Serdal ARSLAN  

BİR DAĞITIM ŞİRKETİNİN İŞ KAZALARININ İNCELENMESİ 

Araş. Gör. Dr. Uğur Korkut PATA TÜRKİYE’DE PETROL TÜKETİMİ, KAMU HARCAMALARI, 
ENFLASYON, SANAYİLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

 

 

23.11.2019 

SATURDAY /  0900-1200 

 BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR 

SESSION-1/ Hall-4 Head of Session:  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf OKŞAR 
Dr. Öğretim Üyesi Arif KORKMAZ DİN–EKONOMİ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA İSLAM’IN 

DOĞUŞUNDA EKONOMİNİN ROLÜ: KUR’AN–I KERİM ÖRNEĞİ 
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf OKŞAR 

Doç. Dr. Necmettin ÇALIŞKAN 

YARATMA MI? EVRİM Mİ? İNSANIN YARATILIŞI PROBLEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf OKŞAR MU’TEZİLE’NİN OLUŞUM SÜRECİNDE KAVRAMSAL OLARAK 
MEŞŞÂÎ FELSEFESİNİN ETKİSİ 

Öğr. Gör. Dr. Rukiye ÖZTÜRK ROMA DİNİNDEKİ ETRÜSK İZLERİ 
Hakan NAYMAN EDEBİYAT VE SİNEMA BAĞLAMINDA NİZAMETTİN NAZİF’İN 

BİR MİLLET UYANIYOR ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ 
Hakan NAYMAN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ROMANIN TAHLİLİ VE 

PSİKANALİTİK KURAM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet AVCI GELENEK VE MODERNİZM KAVŞAĞINDA ÇARŞININ YENİDEN 

İCADI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ 
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet AVCI MEDYADA KÜLTÜREL MEKÂN TASARIMI, ÜÇ ÖRNEK: 

 سEKMEK TEKNESİس ,سSÜPER BABAس ,سKURTLAR VADİSİس
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şirin 
AYİŞ 

MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ’NİN HALİFELERİNDEN ŞEYH ALİ 
SEPTİ VE PALU ÇEVRESİNDE İLİM İRŞAD FAALİYETLERİ 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şirin 
AYİŞ 

EZHER’DE BİR HALVETİ ŞEYHİ: MUHAMMED BİN SALİM EL 
HIFNİ VE HIFNİYYE TARİKATI 

 
 

23.11.2019 

SATURDAY /  12.00-14.00 
SESSION-2/ Hall -4 Head of Session: Prof. Dr. Zülbiye KÖKBUDAK, Dr. Özkan 

GÖRMEZ 
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AYAZ 
Mehmet BERKGİL 

MALATYA YÖRESİNE AİT KİLLİ TOPRAK İLE LİF KATKILI 
PİŞMEMİŞ TUĞLANIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

Kasım TAKIM  KARAÇALI (Paliurus spina christi) FARKLI ÇÖZGEN VE 
EKSTRAKSIYON YÖNTEMLERIYLE HAZIRLANMIŞ 
EKSTRELERINDE LC-MS/MS ILE FENOLIK BILEŞIK 
MIKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Öğr. Gör. Dr. Güzin ASLAN 
Prof. Dr. Zülbiye KÖKBUDAK 

(E)-1-(3-BROMBENZİLİDENAMİNO)-5-(4-METİLBENZOİL)-4-P 
TOLİLPİRİMİDİN-2(1H)-ON SENTEZİ VE ESP MAP HARİTASI 

Prof. Dr. Zülbiye KÖKBUDAK 
Öğr. Gör. Dr. Güzin ASLAN 

(E)-1-(2,4-DİKLOROBENZİLİDENAMİNO)-5-(4-METİLBENZOİL)-4-p 
TOLİLPİRİMİDİN-2(1H)-ON SENTEZ VE HOMO-LUMO 
ÇALIŞMALARI 

Prof. Dr. Zülbiye KÖKBUDAK 
Öğr. Gör. Dr. Güzin ASLAN 

(E)-1-(4-KLOROBENZİLİDENAMİNO)-5-(4-METİLBENZOİL)-4-p 
TOLİLPİRİMİDİN-2(1H)-ON SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU 

Dr. Özkan GÖRMEZ 
Fatma GÖRMEZ 

PESTİSİT ATIK SULARININ CoFe 2 O 4 /ULTRASONİK/PERSÜLFAT 
YÖNTEMİYLE OKSİDASYONU VE CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE 



Belgin Gözmen SÖNMEZ OPTİMİZASYONU 
Dr. Özkan GÖRMEZ 
Prof. Dr. Belgin Gözmen SÖNMEZ 
Prof. Dr. A. Murat GİZİR 

MANYETİK NANO KATALİZÖRLERİN SENTEZİ VE 
KARAKTERİZASYONU 

Dr. Özkan GÖRMEZ 
Fatma GÖRMEZ 
Belgin Gözmen SÖNMEZ 

BİSFENOL-A SULU ÇÖZELTİSİNİN GRAFİTİK KARBON NİTRÜR 
(g-C 3 N 4 ) KATALİZÖRÜ İLE FOTOKATALİTİK OKSİDASYONU 

 

 

23.11.2019 

SATURDAY / 14.00-16.00 
SESSION-3/ Hall -4 Head of Session:   Dr. Öğretim Üyesi Deniz GAZEL 

 
Uzm.Dr. Mahir KOTUK 
Dr.Öğr.Üyesi Nevhiz GÜNDOĞDU 

NÖROLOJİK PROBLEMLER NEDENİ İLE GENEL YOĞUN BAKIM 
ÜNİTEMİZE YATAN HASTALARIN RETROSPEKTİF AKCİĞER 
GRAFİSİ DEĞERLENDİRMESİ 

Dr. Mustafa Z. KAZANCIOĞLU SYNTHESIS OF INDOLOIMIDAZO[1,5-A]QUINOLIN DERIVATIVES 
Dr. Erdal DOĞAN PERİANAL CERRAHİDE SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN 

HEAVY MARCAİNİN FARKLI DÜŞÜK DOZLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğretim Üyesi Deniz GAZEL 
Prof. Dr. Yasemin ZER 

GAZIANTEP ÜNIVERSITESI HASTANESI YOĞUN BAKIM 
ÜNITELERINDEN IZOLE EDILEN ACINETOBACTER BAUMANNII 
KOMPLEKS SUŞLARININ ANTIBIYOTIK DIRENÇ PROFILLERI 

Aliye BULUT 
Merve KAVAR 

AKADEMİSYENLERDE İNTERNET KULLANIMI VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

Aliye BULUT 
Gülay ÇELİK 

KADINLARIN RAHİM AĞZI KANSERİ (SERVİKS) VE PAP SMEAR 
TESTİ İLE İLGİLİ SAĞLIK İNANÇLARI 

Çağla YİĞİTBAŞ  
Fadime ÜSTÜNER TOP 
Aliye BULUT 

TIBBİ HATA (MALPRAKTİS) EĞİLİM VE TUTUMUNA İKİ FARKLI 
EĞİTİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 

 

23.11.2019 

SATURDAY /   1600-1800 

SESSION-4/ Hall-4 Head of Session: Doç. Dr. Cuma ERCAN  
Araş. Gör. Dr. Uğur Korkut PATA 
 

BRICS ÜLKELERİNDE SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK 
BÜYÜME İLİŞKİSİ: BOOTSTRAP PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ 

Araş. Gör. Dr. Uğur Korkut PATA 
 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜMEYİ 
ETKİLİYOR MU? FOURİER EŞ-BÜTÜNLEŞME TESTİ 

Doç. Dr. Cuma ERCAN 
Dr. Öğr. Üyesi Emel ABA 
ŞENBAYRAM 

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN 2017-2018 
DÖNEMLERİNE AİT DENETÇİ RAPORLARININ KİLİT DENETİM 
KONULARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Emel ABA 
ŞENBAYRAM 
Doç. Dr. Cuma ERCAN 

DİJİTAL PARA ARZI – ICO (INITIAL COIN OFFERINGS) 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BİLGİÇLİ 
Mehmet ÇOLAKSEL  

3+1 İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMASINA KATILAN ÖNLİSANS 
DÜZEYİ TURİZM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 
MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA 
UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BİLGİÇLİ 
Mehmet ÇOLAKSEL 

TURİZM ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK 
EĞİTİMLERİNİN 3+1 İŞYERİ EĞİTİMİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
ÖRNEĞİ 

Dr. Halil İbrahim KESKİN 
 

ADANA’DA ENGELLİ BİREYLERİN İŞ GÜCÜNE KATILIMININ 
BELİRLEYİCİLERİ 



Dr. Halil İbrahim KESKİN ÖZEL HASTANE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADANA İLİ 
ÖRNEĞİ 

 

 

23.11.2019 

SATURDAY / 0900-1100 

SESSION-1/ Hall -5 Head of Session:  Prof. Dr. Servet YILDIZ  
Assoc. Prof. Dr. Remziye Aysun 
KEPEKÇİ 
 

USE OF BIOSORPTION AS A BIOTECHNOLOGY BASED 
REMEDIATION TECHNIQUE AGAINST DYE POLUTION 

Fatima KARRAUM 
Assoc. Prof. Dr. Remziye Aysun 
KEPEKÇİ 

ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THE EXTRACTS OF PISTACHIO 
HULL PREPARED IN DIFFERENT SOLVENTS 

Arş. Gör. Şirin UZUN ÇAM 
Prof. Dr. A. Necmeddin YAZICI 
Prof. Dr. S. Tülay SERİN 

ZnS / p-Si PHOTODIOTES PREPARED BY SOL-GEL DIPPING 
METHOD 

Prof. Dr. Servet YILDIZ 
Merve Koç KESKİNKILINÇ 
Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU 

ELAZIĞ FERROKROM CÜRUFU ve ATIK MERMER TOZU ile 
/ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ HARÇLARIN KARAKTERİZASYONU 

Prof. Dr. Servet YILDIZ 
Merve Koç KESKİNKILINÇ 
Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU 

ELAZIĞ FERROKROM CÜRUFU ve ATIK MERMER TOZU ile 
ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ HARÇLARIN MİKROYAPILARININ 
İNCELENMESİ 

Şeyda KAYA PEZÜK  
Dr.Öğr. Üyesi Güzide ŞENEL 

THE FIRST STEP OF SOFT MULTI TOPOLOGICAL SPACES: SOFT 
BITOPOLOGICAL SPACES 

Şeyda KAYA PEZÜK 
 Dr.Öğr. Üyesi Güzide ŞENEL 

THE SECOND STEP OF SOFT MULTI TOPOLOGICAL SPACES: 
SOFT DITOPOLOGICAL SPACES 

M. Hakan MORCALI A GREEN CHEMICAL PROCESS FOR SECONDARY LEAD WASTE 
M. Hakan MORCALI 
Merve AKSU 

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RECYCLING PROCESS OF 
SPENT SILVER OXIDE BUTTON CELL USING BIODEGRADABLE 
ORGANIC ACID 

 

23.11.2019 

SATURDAY / 1100-1300 

SESSION-2/ Hall -5 Head of Session:  Dr. Öğrt. Üyesi Orhan TUNÇ 
Ersin ÖZKAN  
Cem ABİDOĞLU 
Dr. Mehmet Fatih DAĞLI   
Doç. Dr. Meral URHAN KÜÇÜK 

OKSİDATİF STRESİN ENDOTEL DİSFONKSİYON OLUŞUMUNDAKİ 
ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ARAS ÜST DAİMİ LATERAL DİŞLERDE TİP 1 TALON TÜBERKÜLÜ: 
DÖRT OLGU SUNUMU 

Arş. Gör. Dr. İpek KOÇER 
 

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA BİYOGÜVENLİK 
UYGULAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Şenay KARADAĞ 
ARLI 
 

CERRAHİ BAKIM TEKNOLOJİSİNDEKİ YENİLİKLER 

Dr. Elif AKIN KAZANCIOĞLU SYNTHESIS OF PIPERLONGUMINE ANALOGUES 
Dr. Öğr. Üyesi Şenay KARADAĞ 
ARLI 

CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ 

Dr. Öğrt. Üyesi Orhan TUNÇ 
 

TOTAL TİROİDEKTOMİ SONUÇLARIMIZ 

Ömer Faruk CİHAN PREVALENCE OF ACCESSORY SACROILIAC JOINTS 
 

 

23.11.2019 



SATURDAY / 1300-1500 

SESSION-3/ Hall -5 Head of Session: Prof. Dr. Hasan TOĞRUL 
Prof.Dr. İnci TÜRK TOĞRUL 
Prof.Dr. Hasan TOĞRUL 

ANANASIN KURUMA DAVRANIŞINA KALINLIK, SICAKLIK VE 
ÖN İŞLEMİN ETKİSİ 

Prof.Dr. İnci TÜRK TOĞRUL 
Prof.Dr. Hasan TOĞRUL 

KURU BAMYALARIN REHİDRASYON YETENEKLERİNE 
SICAKLIK VE REHİDRASYON ORTAMININ ETKİSİ 

Prof.Dr. İnci TÜRK TOĞRUL 
Prof.Dr. Hasan TOĞRUL 

EBEGÜMECİ BİTKİSİNİN KURUTULMASINDA FARKLI KURUTMA 
TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Handan ÇULAL KILIÇ 
Ziraat Mühendisi Ebru YILAN 
Ziraat Mühendisi Leyla Seda 
DOĞUTAŞ 

ANTALYA İLİ BÖRÜLCE TOHUMLARINDA BEAN COMMON 
MOSAIC VIRUS (BCMV), COWPEA MILD MOTTLE VIRUS 
(CpMMV) VE CUCUMBER MOSAIC VIRUS (CMV)’UNUN 
SAPTANMASI 

Doç. Dr. Mahmut İSLAMOĞLU 
Vahdettin AKMEŞE 

GAZİANTEP İLİNDE BUĞDAY DEPOLARINDA GÖRÜLEN ÖNEMLİ 
ZARARLI TÜRLER VE MÜCADELESİ 

Vahdettin AKMEŞE 
 Doç. Dr. Mahmut İSLAMOĞLU 

GAZİANTEP İLİNDE MISIR (Zea mays L.) EKİM ALANLARINDA 
GÖRÜLEN ZARARLI TÜRLER 

Dr. Ferda PERÇİN-PAÇAL MARMARA VE EGE DENİZİ’NDE YAŞAYAN BAZI YENGEÇ 
TÜRLERİNİN FİLOGENETİK YAPISININ YENİ NESİL DİZİLEME 
YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Sevil KARAASLAN 
Prof. Dr. Kamil EKİNCİ 
Barbaros S. KUMBUL 

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN MUZ MEYVESİNİN 
KURUTMA KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE 
KURUTMANIN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ 

 

 

23.11.2019 

SATURDAY / 1500-1700 

SESSION-4/ Hall -5 Head of Session:   Doç. Dr. Necati OLGUN , Doç. Dr. Veli BATDI  
Doç Dr. Veli BATDI  
Şevval UYANIKER 
İrem Gül UYANIKER 

GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN META-TEMATİK ANALİZİ 

Doç Dr. Veli BATDI GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN MİNİ META-TEMATİK 
ANALİZİ 

Sümeyye POLAT 
Dr. Öğr.Üyesi Rabia Nagehan 
ÜREGEN 

TÜRKİYE’DEKİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ 
CEBİR ÖĞRENME ALANI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Vildan OZTURK KISMI METRIK UZAYLARDA PATA TIP BÜZÜLME PRENSIBI 
Doç. Dr. Vildan OZTURK DÜZGÜN UZAYLARDA BAZI SABIT NOKTA TEOREMLERI 
Res. Assist. Ömer FIRAT NEW RESULTS ON REDUCED DIFFERENTIAL TRANSFORM 

METHOD via CONFORMABLE DERIVATIVE 
Öğr.Gör. Mahmut AYTEKİN 
Arş.Gör. Ömer FIRAT 
Öğr.Gör. Ercan KILIÇ 

GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE BARAJ GÖLÜ DOLULUK ORANI 
TAHMİNİNİN YAPILMASI 

Arş. Gör. Nurbige Turan ZABUN 
Doç. Dr. Necati OLGUN 

EVRENSEL MODÜLLERİN SİMETRİK TÜREV MODÜLLERİ 
ÜZERİNE 

Doç. Dr. Necati OLGUN KARE OLAN MATRISLERDE TERS MATRIS BULUNMASI METODU 
ÜZERINE KISA NOTLAR 

Doç.Dr. Necati OLGUN 
Mehmet ÇELİK 

NÖTROSOFİK DEĞERLER İLE KARAR VERME PROBLEMİ 
ÜZERİNE 

Hüseyin TAMER 
Doç.Dr. Necati OLGUN 

KARE OLMAYAN MATRISLERDE TERS MATRIS BULUNMASI 
METODU ÜZERINE KISA NOTLAR 

 

24.11.2019 

 SUNDAY/ 1000-1200 

SESSION-3/ Hall -5 Head of Session:  Prof. Dr. Osman ERKMEN  
 



Dr.Mesut YALÇIN Co- KATKILI KUANTUM NOKTA DUYARLI GÜNEŞ PİLLERİ 
Hürrem AKBIYIK 
Hakan YAVUZ 
Volkan KORKUT 
Alper BURGAÇ 

SABİT KANATLI MİKRO HAVA ARAÇLARININ AERODİNAMİK 
KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ VE STABİLİTELERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

Hürrem AKBIYIK 
Hakan YAVUZ 
Volkan KORKUT 
Alper BURGAÇ 

UÇAN CANLILARDAN ESİNLENİLMİŞ SABİT KANATLI MAV’IN 
DÜŞÜK REYNOLDS SAYISINDAKİ AERODİNAMİK KUVVETLERİ 
HAKKINDA YAPILAN DENEYSEL ÇALIŞMA 

Büşra IŞINAY  
Melis SEVER  
Şakire Ecem BULUT   
Hatice Neval ÖZBEK   
Aysel ELİK  
Hüseyin TOPÇAM   
Ferruh ERDOĞDU  
Derya KOÇAK YANIK  
 Ali Coşkun DALGIÇ   
Fahrettin GÖĞÜŞ 

RADYO FREKANS İLE KOMBİNE EDİLEN GÜNEŞ ENERJİSİ 
DESTEKLİ HAVALI KURUTMANIN KURU KAYISI ÖZELLİKLERİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Melis SEVER 
Büşra IŞINAY  
Şakire Ecem BULUT   
Hüseyin TOPÇAM  
Hatice Neval ÖZBEK   
Aysel ELİK  
Fahrettin GÖĞÜŞ  
Ali Coşkun DALGIÇ   
Ferruh ERDOĞDU  
Derya KOÇAK YANIK 

KÜKÜRTLENMIŞ TÜM KAYISININ PILOT SEVIYEDE GÜNEŞ 
ENERJISI DESTEKLI HAVALI ÖN KURUTMA VE RADYO FREKANS 
KURUTMA SISTEMI ILE KURUTULMASI 

Öğr.Gör.Dr. Özlem İŞMAN FARKLI İSKELETSEL YAPIYA SAHİP BİREYLERDE YÜZ 
ÖLÇÜMLERİNİN RADYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nimo YUSSUF 
Prof.Dr.Hüseyin BOZKURT 

INVESTIGATION OF BIOGENIC AMINES IN KASHAR CHEESE 

Memik Bunyamin UZUMCU 
Burak SARI 
Ebru ÇORUH 

KNITTED STRUCTURES USED FOR MEDICAL TEXTILES 

Memik Bunyamin UZUMCU 
Burak SARI 

CURRENT DEVELOPMENTS IN SPORTS TEXTILES 

Memik Bunyamin UZUMCU 
Tuba Bedez UTE 
Nesibe YALCİN 
Huseyin KADOGLU 

PREDICTING PROPERTIES OF INTERLOCK KNITTED FABRICS 
PRODUCED FROM SIRO-SPUN YARNS BY USING FIBER 
PROPERTIES AND ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORK 
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 SUNDAY/ 1300-1500 

SESSION-4/ Hall -5 Head of Session: Asist. Prof. Ayşe ÖZYILMAZ 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖKSU THE EFFECTS OF CILOSTAZOL AND DILTIAZEM ON RATS WITH 

CYCLOSPORIN INDUCED NEPHROTOXICITY 
Asist. Prof. Ayşe ÖZYILMAZ OMEGA-3 (n3) FATTY ACID PROFILE OF ANCHOVY (Engraulis 

encrasicolus) CONSUMED IN TURKEY 
Asist. Prof. Ayşe ÖZYILMAZ AN EVALUATION OF CRUDE LIPID CONTENT and OMEGA 3 (n3) 

FATTY ACID PROFILES of HORSE MACKEREL (Trachurus 
mediterraneus) 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKSOY 
Mehmet PEKMEZCİ 

TEKNOLOJİ KULLANIMININ FİRMA DEPO VE PAZAR 
PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ 



Dr. Ögr. Üyesi Celal BAL BIOLOGICAL ACTIVITIES OF Daedalea sp. 
Dr. Ögr. Üyesi Celal BAL BIOLOGICAL POTANTIALS OF Trametes sp. 
Doç. Dr. Yakut GEVREKÇİ 
Prof. Dr. Çiğdem TAKMA 
Esra YAVUZ 

YUMURTA VERİMİNİN MODELLENMESİNDE ÇOK DEĞİŞKENLİ 
UYARLANABİLİR REGRESYON EĞRİLERİNİN (MARS) 
KULLANIMI 

Hüseyin ALAKUŞ PERİTONİTLİ SIÇANLARDA KARIN DUVARI DEFEKTLERİNİN 
ONARIMINDA POLİPROPİLEN YAMA, POLİPROPİLEN YAMA + 
SEPRAFİLM, PTFE YAMA VE PTFE PLUS YAMA KULLANIMININ 
KARŞILAŞTIRILMASI (DENEYSEL ÇALIŞMA) 

Hema A. RASHİD 
Prof.Dr. HÜSEYİN BOZKURT 
 Doç.Dr. ÇİĞDEM SOYSAL 

EXTRACTION OF PROTEIN FROM BULGUR WASTE 

 

24.11.2019 

SUNDAY/ 1500-1600 

SESSION-5/ Hall -1 Head of Session: Prof. Dr. Şahin KESİCİ 
Arş. Gör. Mehmet GÜNEŞ REALISTIC, NATURALISTIC AND IMPRESSIONISTIC ASPECTS IN 

THE RED BADGE OF COURAGE 
Prof. Dr. Şahin KESİCİ 
Doç. Dr. Mehmet MURAT 

KENDİN OLABİLMEK İÇİN: GERÇEKÇİ SINIR KOYABİLME 

Prof. Dr. Şahin KESİCİ 
Doç. Dr. Mehmet MURAT 
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ÖZET 

Akdeniz diyeti, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde daha düşük kronik hastalık ve daha yüksek 
yaşam beklentisi ile ilişkilendirilmiş, epidemiyolojik ve deneysel beslenme araştırmaları 
sonucu en sağlıklı beslenme modellerinden biri olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada 
üniversite öğrencilerinin günlük enerji, besin ögesi alımları ve posa tüketimleri ile Akdeniz 
diyetine uyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma Kasım β017-Mayıs β018 tarihleri arasında, Ankara ilinde ikamet eden, rastgele 
seçilen gönüllü üniversite öğrencileri ile yürütülmüştür. Katılımcıların genel özellikleri, 
geriye dönük β4 saatlik besin tüketim kayıtları ve Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi’ni 
(KIDMED) içeren soru formu ‘yüz yüze görüşme tekniği’ ile araştırmacılar tarafından 
uygulanmıştır. Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi’nden alınan toplam puan, “≥8” ise optimal diyet 
kalitesini, “4-7” ise ortalama diyet kalitesini ve “≤γ” ise çok düşük diyet kalitesini ifade 
etmiştir. Veriler SPSS 15.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Besin ögesi alımları ile 
KIDMED puanı arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. 
Güvenilirlik katsayısı p<0.05 olarak belirlenmiştir. 

Çalışmaya ortalama yaşları β1.1±1.4 yıl (18-β4 yıl) olan 401 (%86.β) kız ve 64 (%1γ.8) erkek 
olmak üzere 465 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların çoğunluğu üçüncü (%γ0.5) ve 
dördüncü (%γ1.8) sınıfta öğrenim görmekte ve %6γ.4’ü yurtta kalmaktadır. Ortalama beden 
kütle indeksi (BKİ) β1.6±β.λ kg/m2’dir.  

Öğrencilerin %8.6’sı “optimal”, %48.8’i “ortalama” ve %4β.6’sı “çok düşük” diyet kalitesine 
sahiptir. Ortalama KIDMED puanları 4.0±β.4 puan olupν cinsiyetler arasında anlamlı farklılık 
yoktur (p>0.05). Günlük alınan enerji ve makro besin ögeleri olan karbonhidrat, protein, yağ,  
ve mikro besin ögeleri olan B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, folat, C 
vitamini, kalsiyum, demir, çinko, potasyum, magnezyum ve fosfor ile indeks puanı arasında 
pozitif yönde, istatistiksel açıdan anlamlı ancak zayıf ilişkiler bulunmuştur (sırasıylaν r=0.16β, 
r=0.096, r=0.161, r=0.166, r=0.220, r=0.207, r=0.108, r=0.165, r=0.194, r=0.133, r=0.300, 
r=0.148, r=0.182, r=0.222, r=0.226, r=0.266; p<0.05). 

Çalışma sonuçları üniversite öğrencilerinin ortalama diyet kalitesine sahip olduğunu ve 
optimal diyet kalitesine sahip bireylerin oranının oldukça düşük olduğunu göstermiştir. Bu 
durum göz önünde bulundurulduğunda öncelikle öğrencilerin diyet kalitelerinin yükseltilmesi 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca birçok besin ögesi ile Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi 
puanı arasında pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Ancak bu korelasyonların birçoğu zayıf 
ilişkiyi göstermiştir. Sonuçların daha gerçekçi yorumlanabilmesi için cinsiyet sayısının daha  
dengeli olduğu geniş örneklemli çalışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: KIDMED indeks, Öğrenci, Makro Besin Ögesi, Mikro Besin Ögesi 
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 EVALUATION OF UNIVERSITY STUDENTS' MEDITERRANEAN DIET QUALITY 
INDEX (KIDMED) AND RELATIONSHIP WITH DAILY NUTRIENT INTAKES 

ABSTRACT 

The Mediterranean diet has been associated with lower chronic diseases and higher life 
expectancy in countries on the Mediterranean coast. As a result of epidemiological and 
experimental nutrition research, it has been described as one of the healthiest nutrition 
models. The aim of this study was to evaluate the relationship between daily energy, nutrient 
intake, fiber consumption and adaptation to the Mediterranean diet of university students. 

The study was conducted with randomly selected volunteer university students residing in 
Ankara between November 2017 and May 2018. The questionnaire including the general 
characteristics retrospective 24-hour food consumption records and Mediterranean Diet 
Quality Index of the participants was applied by the researchers with the ‘face-to-face 
interview technique’. The total score obtained from the Mediterranean Diet Quality Index 
(KIDMED) indicated optimal diet quality if "≥8" , average diet quality if "4-7" and very low 
diet quality if "≤γ”. The data were evaluated with SPSS 15.0 statistical program. Pearson 
correlation test was used to determine the relationship between nutrient intake and KIDMED 
score. The reliability coefficient accepted as p<0.05. 

465 university students 401 (86.β%) girls and 64 (1γ.8%) boys with the mean age of β1.1±1.4 
(18-24 years) participated in the study. The majority were in the third (30.5%) and fourth 
(31.8%) classes and 63.4% were in dormitories. The mean body mass index (BMI) was 
β1.6±β.λ kg/mβ. 

8.6% of students had ”optimal”, 48.8% had “average” and 4β.6% had “very low” diet quality. 
The mean KIDMED scores were 4.0±β.4 and there was no significant difference between 
genders (p>0.05). There were positive, statistically significant but weak relationships between 
daily energy, macro nutrient such as carbohydrate, protein, fat, micro nutrients such as 
vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, folate, vitamin C, calcium, iron, zinc, 
potassium, magnesium, phosphorus intakes and index score (respectively, r=0.162, r=0.096, 
r=0.161, r=0.166, r=0.220, r=0.207, r=0.108, r=0.165, r=0.194, r=0.133, r=0.300, r=0.148, 
r=0.182, r=0.222, r=0.226, r=0.266; p<0.05). 

The results of the study showed that university students had average diet quality and the ratio 
of individuals with optimal diet quality was quite low. When this situation is taken into 
consideration, first of all it is thought that the diet quality of the students should be increased. 
In addition, positive correlations were found between many nutrients and Mediterranean Diet 
Quality Index score. However, many of these correlations were weak. In order to clarify the 
results, studies with larger sample sizes should be conducted in which gender is balanced. 

Keywords:KIDMED index, Student, Macro Nutrient, Micro Nutrient 
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1.GİRİŞ 

Akdeniz uygarlıkları yerleşik bir yaşam tarzına sahiptirler. Bulundukları bölgenin özellikleri 
itibari ile tarım yapabilmek için verimli topraklara sahip olmuşlardır. Bütün bunlar zeytin ve 
çeşitli sebze-meyve yetiştiriciliğinin yapılmasına ortam hazırlamıştır ve Akdeniz diyeti sağlık 
üzerinde gösterdiği olumlu etkileri nedeni ile 1λ60’lı yılların başında ilgi konusu olmuştur 
(Perez-Lopez ve ark. β00λ). Akdeniz diyeti, Akdeniz ülkelerinde özellikle kardiyovasküler 
hastalıkların diğer ülkelere kıyasla çok az sıklıkta görüldüğünün farkedilmesi ile dikkat 
çekmiştir (Serra-Majem ve ark., β006). Akdeniz diyetinin, dünya genelinde sağlık için herkes 
tarafından benimsenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Son yıllarda United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ve Food and Agriculture Organization FAO 
() Akdeniz diyetinin doğru beslenme şekli ve yaşam tarzı olduğu konusunda fikir birliğine 
varmışlardır (Moro, 2016; Burlingameve Dernini, 2012). Akdeniz diyetinin sahip olduğu en 
önemli özellik besin çeşitliliğidir (Barbaros ve Kabaran, β014). Bu tür bir diyette meyve-
sebze, kurubaklagil ve kompleks karbonhidratların tüketiminin daha sık, balık tüketimini orta 
ve kırmızı et tüketiminni az sıklıkta olması önerilmektedir (Perez-Lopez ve ark., 2009; Bach-
Faig ve ark., 2011; Barbaros ve Kabaran, 2014). Diyet aynı zamnda temel yağ kaynağı olarak 
zeytinyağı kullanımını ve yemekler ile birlikte düşük-orta düzeyde kırmızı şarabın tüketimini 
de  içermektedir (Bach-Faig ve ark., 2011; Barbaros ve Kabaran, 2014).  

Bu tür bir beslenme modelinin temelinde düşük enerji alımı, yüksek posa tüketimi ve besin 
ögelerinin yeterli ve dengeli alımları esastır. Dolayısı ile bu çalışmada üniversite 
öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyum düzeyleri ile günlük enerji, besin ögesi ve posa alımları 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Araştırma yeri, zamanı ve örneklem seçimi 
Bu çalışma Ankara ilinde yaşayan, 18-β4 yaş arasında olan, gönüllü ve iletişim sorunu 
olmayan üniversite öğrencileri ile birlikte yürütülmüştür. Araştırma süresince (Kasım β017-
Mayıs β018) en fazla gönüllü sayısına ulaşılmaya çalışılmış, 465 öğrencinin verileri 
değerlendirilmiştir. 

2.2.Araştırmanın genel planı 
Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uygulanan soru formu ile toplanmıştır. Soru 
formu katılımcıların sosyodemografik özellikleri, β4 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı 
ve Akdeniz Diyeti Kalite İndeksini (KIDMED) içermiş,  veri toplama süresi her birey için 
yaklaşık 15 dakika sürmüştür. 

2.3.Akdeniz Diyeti Kalite İndeksini (KIDMED) 
Öğrencilerin Akdeniz diyetine uyum düzeyinin belirlenmesi için KİDMED kullanılmıştır. Bu 
İndeks, 16 adet sorudan oluşmakta; olumsuz çağrışımlı sorulara “-1”, olumlu çağrışımlı 
sorulara “+1” puan verilmektedir. Uygulanan testten alınan puanların toplamları üç düzeyde 
sınıflandırılmaktadırμ 

≥8 puan "optimal" diyet kalitesi 

4-7 puan "ortalama" diyet kalitesi (iyileştirme gereklidir) 

≤γ puan "çok düşük" (minimum) diyet kalitesi  

(Serra- Majem ve ark., 2004). 
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2.4.Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi 
Veriler Windows ortamında SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  15.0 istatistik 
programı ile değerlendirilmiştir. Besin tüketim kayıtlarından elde edilen veriler, Beslenme 
Bilgi Sistemi (BeBİS) kullanılarak SPSS programına aktarılmıştır.  

Tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma ( X ±SS), alt-üst değerler, frekans dağılımı 
ve yüzde olarak gösterilmiştir. İkili grupların ortalamalarının karşılaştırılmasında 
“Independent t testi” ve ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında “OneWay ANOVA testi” 
kullanılmıştır. Nitel değişkenlerin değerlendirilmesinde, Chi-square testinden yararlanılmıştır. 
Yaş, BKİ, günlük enerji, besin ögesi alımları ile KIDMED puanı arasındaki ilişkinin 
belirlenmesinde, veriler normal dağılım gösterdiğinden Pearson korelasyon testi 
uygulanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık değeri p<0.05 kabul edilmiştir.  

3.BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıların Akdeniz diyetine uyum düzeyleri ile günlük alınan enerji, makro 
ve mikro besin ögesi alımları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ve ortalama beden kütle indeksi 
              (n=465) 

ÖZELLİKLER S % 
Cinsiyet    

Kız  401 86.2 
Erkek 64 13.8 

Sınıf   
Hazırlık ve 1.Sınıf 65 14.2 

β.Sınıf 103 22.2 
γ.Sınıf 142 30.5 
4.Sınıf 148 31.8 

5. ve 6. Sınıf 6 1.3 
Yaşanan yer   

     Ailesi ile birlikte 105 22.6 
     Yurtta 295 63.4 

     Arkadaşları ile evde 50 10.8 
     Tek başına evde 14 3.0 

     Akraba ile 1 0.2 

Yaş (yıl) X ±SS (Alt-Üst) β1.1±1.4 (18-24) 

BKİ (kg/m2) X ±SS (Alt-Üst) β1.6±β.λ (15-38) 

BKİ: beden kütle indeksi 

Çalışmaya yaş ortalaması β1.1±1.4 yıl olan, çoğunluğu yurtta kalan (%6γ.4), γ. ve 4. sınıfa 
devam eden (sırasıyla %γ0.5 ve %γ1.8) 401 kız ve 64 erkek üniversite öğrencisi katılmıştır 
(Tablo 1). 
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 Tablo β’de Öğrencilerin cinsiyete göre diyet kalitesi (KIDMED)  dağılımları verilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin cinsiyete göre diyet kalitesi (KIDMED ) dağılımı (n=465) 

Diyet kalitesi 
Kız Erkek 

p 
Toplam  

S % S % S % 
En iyi diyet kalitesi 36 9.0 4 6.3 

>0.05 
40 8.6 

Ortalama diyet kalitesi 200 49.9 27 42.2 227 48.8 
Çok düşük diyet kalitesi 165 41.1 33 51.5 198 42.6 

X ±SS (Alt-Üst) 4.0±β.γ 
(-2)-(11) 

γ.4±2.6 
(-2)-(10) 

>0.05 
4.0±β.4 
(-2)-(11) 

Chi-square ve Independent t testleri uygulanmıştır. 

Çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin yaklaşık yarısının (%48.8) ortalama diyet 
kalitesinde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete göre diyet kalitesi düzeylerinin dağılımları ve 
ortalama KIDMED puanları arasında istatistiksel farklılık bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). 

 

Tablo 3. Öğrencilerin sınıf, yaşadıkları yere göre KIDMED puanlarının yaş ve BKİ ile 

               ilişkisi 

ÖZELLİKLER 
KIDMED Puanı 

r p 
Yaş (yıl) 0.067 >0.05 
BKİ (kg/m2) 0.025 >0.05 
 X ±SS (Alt-Üst) p 
Sınıf   

Hazırlık ve 1.Sınıf 4.1±β.1 (-1)-(8) 

>0.05 
β.Sınıf γ.8±β.γ (-2)-(10) 
γ.Sınıf γ.7±β.β (-2)-(10) 
4.Sınıf 4.γ±β.7 (-2)-(11) 

5. ve 6. Sınıf 5.γ±1.4 (γ)-(7) 
Yaşanan yer   

     Ailesi ile birlikte 4.4±β.γ (-2)-(10) 

>0.05 
     Yurtta γ.8±β.γ (-2)-(11) 

     Arkadaşları ile evde γ.7±γ.0 (-2)-(11) 
     Tek başına evde 4.6±β.8 (0)-(8) 

OneWay ANOVA ve Pearson korelasyon testleri uygulanmıştır. 

Katılımcıların yaş-indeks puanı ve BKİ-indeks puanı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişki yoktur (p>0.05). Sınıf ve yaşanan yer gruplamasına göre de indeks puanı anlamlı olarak 
değişmemiştir (p>0.05) (Tablo γ). 

 

Öğrencilerin günlük alınan enerji, makro besin ögeleri, posa, kolesterol alımları ile KIDMED 
puanı arasındaki ilişki Tablo 4’te olduğu gibidir. 
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Tablo 4. Öğrencilerin günlük alınan enerji, makro besin ögeleri, posa, kolesterol 
              alımları ile KIDMED puanı arasındaki ilişki 

Enerji ve besin ögeleri KIDMED Puanı 
r p 

Enerji (kkal) 0.162 <0.05* 
Karbonhidrat (g) 0.096 <0.05* 
Karbonhidrat (%) -0.080 >0.05 
Protein (g) 0.161 <0.05* 
Protein (%) 0.044 >0.05 
Yağ (g) 0.166 <0.05* 
Yağ (%) 0.060 >0.05 
Posa (g) 0.141 <0.05* 
Suda çözünür posa (g) 0.119 <0.05* 
Suda çözünmez posa (g) 0.164 <0.05* 
DYA (g) 0.200 <0.05* 
TDYA (g) 0.182 <0.05* 
ÇDYA (g) 0.047 >0.05 
w-3 (mg) 0.015 >0.05 
w-6 (mg) 0.051 >0.05 
Kolesterol (mg) 0.132 <0.05* 

DYA: doymuş yağ asiti, TDYA: tekli doymamış yağ asiti, ÇDYA: çoklu doymamış yağ asiti 
*p<0.05     Pearson korelasyon testi uygulanmıştır. 
 
Günlük alınan enerji, karbonhidrat, protein ve yağ miktarı, posa (suda çözünür ve suda 
çözünmez), DYA, TDYA ve kolesterol ile KIDMED puanı arasında pozitif yönde, zayıf ve 
anlamlı korelasyonlar bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 4). 

Tablo 5. Öğrencilerin günlük alınan mikro besin ögeleri ile KIDMED puanı arasındaki  
               ilişki 

Enerji ve besin ögeleri KIDMED Puanı 
r p 

Sodyum (mg) 0.080 >0.05 
Potasyum (mg) 0.222 <0.05* 
Kalsiyum (mg) 0.300 <0.05* 
Magnezyum (mg) 0.226 <0.05* 
Fosfor (mg) 0.266 <0.05* 
Demir (mg) 0.148 <0.05* 
Çinko (mg) 0.182 <0.05* 
A vitamini (mcg) 0.031 >0.05 
E vitamini (mg) 0.068 >0.05 
B1 vitamini (mg) 0.220 <0.05* 
B2 vitamini (mg) 0.207 <0.05* 
B3 vitamini (mg) 0.108 <0.05* 
B6 vitamini (mg) 0.165 <0.05* 
Folat (mcg) 0.194 <0.05* 
C vitamini (mg) 0.133 <0.05* 
B12 vitamini (mcg) 0.049 >0.05 

*p<0.05     Pearson korelasyon testi uygulanmıştır. 
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Günlük alınan potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, çinko, B1, B2, B3, B6 
vitaminleri, folat ve C vitamini ile KIDMED puanı arasında pozitif yönde, zayıf ve anlamlı 
korelasyonlar bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 5). 

 

4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan bu çalışma 18-β4 yaş arasındaki 465 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Akdeniz 
Diyeti Kalite İndeksi puanı değerlendirildiğinde, erkek öğrencilerin yarıdan fazlasının 
(%51.5) çok düşük, kız öğrencilerin ise %4λ.λ’unun ortalama diyet kalitesine sahip olduğu 
saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada (Vassigh, β01β), erkek öğrencilerin %6γ.γ’ünün, kız 
öğrencilerin %48.5’inin çok düşük diyet kalitesine sahip olduğu bildirilmiştir. Tıp Fakültesi 
birinci sınıf öğrencileri ile yapılan benzer bir çalışmada ise; öğrencilerin %%48.7’sinin çok 
düşük, %47.7’sinin ortalama diyet kalitesine sahip oldukları belirlenmiştir. Aynı çalışmada 
yurtta kalanların, ailesinin yanında kalanlara kıyasla γ.08 kat, ailesinden ayrı evde kalanlarda 
ailesinin yanında kalanlara kıyasla 5.05 kat diyet kalitesinin daha kötü olduğu da saptanmıştır 
(Akdemir ve ark., β016). Bu çalışmada ise ikamet yerine göre diyet kalitesi düzeyi 
değişmemiş (p>0.05), cinsiyet, yaş ve BKİ’ye göre diyet kaliteleri anlamlı olarak 
farklılaşmamıştır (p>0.05). Yapılan çalışmalarda katılımcıların bazı özellikleri ile diyet kalite 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar saptanmıştır. Örneğinν Erçim ve 
Pekcan’ın  (2014) 19-γ5 yaş arasında olan üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, 
Sağlıklı Yeme Puanı-β005’nın kadınlarda erkeklerden daha yüksek olduğu saptanmıştır 
(p<0.05). Kıbrıs’ta özel ve devlet üniversitesine devam eden öğrenciler ile yürütülen 
çalışmada ise; Akdeniz diyeti uyum düzeyinin dağılımı cinsiyete göre farklılık göstermiştir 
(p<0.05) (Hadjimbei ve ark., 2016). Yapılan başka bir çalışmada, fazla kilolu çocuklarda BKİ 
ile KIDMED puanı arasında negatif ilişki bulunmuştur (Kontogianni ve ark., β010). Çocuk ve 
adölesanların ise KIDMED puanlamasında; ≤γ puan alanların 4-7 puan alanlara kıyasla 
ortalama BKİ değerlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır (Kabaran ve Gezer, β01γ). Serra-
Majem ve arkadaşları (β004) ise düşük diyet kalitesi oranının düşük sosyoekonomik gruplarda 
daha yüksek olduğunu, yaş ve cinsiyete göre anlamlı farklılıklar olmadığını ifade etmişlerdir. 
Bu çalışmada ise ebeveyn eğitim durumu, gelir durumu gibi bilgiler sorgulanmamış olupν bu 
özellikler için istatistiksel olarak bir farklılık olup olmadığı konusuna yorum getirilememiştir. 

Akdeniz ülkelerinde enerjinin büyük kısmı protein ve yağlardan karşılanmakta, 
karbonhidratların ise daha az olduğu bilinmektedir (Moreno ve ark., β00β). Genç İspanyol 
bireyler ile yapılan bir araştırmada, KIDMED puanı ile değerlendirilen diyet kalitesi, diyet 
enerji yoğunluğu ile negatif ilişkili bulunmuştur. Dolayısı ile diyette enerji yoğunluğu yüksek 
(hamur işleri gibi) besin tüketimi arttıkça KIDMED puanı düşmekteν sebze-meyveler gibi 
enerji yoğunluğu düşük besinlerin tüketimi arttıkça KIDMED puanı artmaktadır (Schröder ve 
ark., 2013). Ancak Peng ve arkadaşlarının çalışmasında (β01λ), Akdeniz diyetine uyum 
düzeyi arttıkça günlük enerji ve diyet posası tüketiminin arttığı belirtilmiştir. Benzer şekilde 
vitaminlerden A, E, C, B1, B2, B3, B6, B12 ve folat alımlarıν minerallerden kalsiyum, demir, 
magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko ve bakır ile de aynı ilişki bulunmuştur. Makro 
besin ögelerinden sadece kızlarda enerjinin proteinden gelen oranı ile böyle bir durum söz 
konusudur. Bu çalışmada ise günlük enerji (kkal), karbonhidrat (g), protein (g), yağ (g), diyet 
posası (g), C, B1, B2, B3, B6, folat vitaminleri ve potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, 
demir ve çinko ile KIDMED puanı arasında pozitif ilişki saptanmıştır. 
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 Sonuç olarak, bu çalışmada literatürde yapılan diğer çalışma sonuçlarına benzer olarak 
katılımcıların diyet kalite düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Diyet kalitesinin 
arttırılması gerekmektedir ve özellikle bu yaş grubu bireylerde doğru besin tercihini sağlamak 
için faaliyetler geliştirilmelidir. Bilindiği üzere Akdeniz diyeti yüksek posa içeren, enerji 
yoğunluğu düşük ve mikro besin ögeleri açısından zengin besin tüketimini önermektedir. 
Çalışmada bu bilgileri destekleyen sonuçlar yer almaktadır. Ancak besin tüketim kaydının 
daha uzun süreli alındığı, besin bazlı soruların yer aldığı ve öğün tüketimlerinin de 
sorgulandığı, beslenme alışkanlıklarını içeren, kız-erkek oranının dengeli dağıldığı, daha 
geniş örneklemli çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Beden algısı, kişinin bedenini nasıl gördüğüne dair algısal beden imajıdır ve subjektif bir 
değerlendirmedir. Özellikle beden kütle indeksi ile beden algısı arasında bir ilişki olduğu öne 
sürülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, yetişkin kadınların beden algıları ile antropometrik 
ölçümleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma Ankara ilinin Karapürçek ilçesinde bulunan “Karapürçek Kadınlar Eğitim ve Kültür 
Merkezi”ne gelen gönüllü kadınlar ile yürütülmüştür. Katılımcıların sosyodemografik 
bilgilerine ve “Vücut Algısı Ölçeği” ile ölçülen bedensel memnuniyet düzeylerine yönelik 
veriler “yüz yüze görüşme” tekniği ile elde edilmiştir. Ölçekten 40-200 arasında puan 
alınabilmekte, puan ile bedensel memnuniyet arasında ters ilişki bulunmaktadır. 
Antropometrik ölçüm olarak vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel-kalça çevresi ölçümleri 
alınmıştır. “Vücut Algısı Ölçeği”nden alınan puan ve antropometrik ölçümler arasındaki 
ilişkiyi saptamak amacıyla Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Güvenilirlik katsayısı 
olarak p<0.05 belirlenmiştir. 

Çalışmaya yaş ortalaması 5β.7±4.7β (4β-6γ) yıl olan, %66.8’i ilköğretim mezunu, %λ1.8’i 
çalışmayan ve %λ4.5’i evli olan 146 kadın birey katılmıştır. Kadınların ortalama ölçek 
puanları 104.γ±β5.17 (40-16γ) olup %80.1’i obez ve %1λ.λ’u fazla kiloludur (ortalama beden 
kütle indeksi γ4.5±5.65 kg/m2). Ortalama bel çevresi, kalça çevresi ve bel/kalça oranları 
sırasıyla 101.γ±11.15 cm, 116.0±11.56 cm ve 0.88±0.07’dir (yüksek risk).  

Eğitim düzeyi, çalışma durumu, medeni durum ve hastalık olup olmama durumuna göre 
ortalama “Vücut Algısı Ölçeği” puanları istatistiksel açıdan anlamlı şekilde değişmemiştir 
(p>0.05). Kadınların ölçek puanları ile vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi ve kalça 
çevresi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla r=0.β15, p=0.00λν r=0.1λ5, 
p=0.018ν r=0.188, p=0.0βγν r=0.β6γ, p=0.001). Yaş ve bel/kalça oranı ile ölçek puanı arasında 
ili şki yoktur (p>0.05). Beden kütle indeksi, bel çevresi ve bel/kalça oranı gruplarına göre 
ortalama ölçek puanları farklılık göstermemiştir (p>0.05). 

Çalışma sonuçları kadınların vücut ağırlıkları, beden kütle indeksleri, bel ve kalça çevreleri 
arttıkça bedenlerinden memnuniyet düzeylerinin anlamlı bir şekilde azaldığını göstermektedir. 
Ancak antropometrik ölçümlere göre metabolik sağlık açısından riskli olan ve olmayan 
grupların puanları arasında farklılık bulunmamıştır. Elde edilen veriler, kadınların demografik 
özelliklerine bağlı olmaksızın vücut ağırlıklarının artmasına bağlı olarak bedenlerinden 
memnun olmadığını göstermektedir. Psikolojik olarak tam bir iyilik hali için bu bireylerin 
sağlıklı bir biçimde ağırlık kaybetmeleri ve sağlıklı vücut ağırlıklarını korumaları sağlanmalı, 
bu yönde faaliyetler geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler:  Kadın, Beden İmajı, Antropometrik Ölçüm 
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 IS THERE A RELATION BETWEEN WOMEN'S BODY PERCEPTION AND 
ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS? 

ABSTRACT 

Body perception is the perceptual body image of the person of how he/she sees 
himself/herself and this is a subjective assessment. Especially it is suggested that there is a 
relationship between body mass index and body perception. In this context, the aim of this 
study was to evaluate the relationship between adult women's body perceptions and 
anthropometric measurements. 

The study was conducted with volunteer women who came to “Karapürçek Women 
Education and Culture Center" in Karapürçek county of Ankara. The data related to the 
sociodemographic information and the levels of body satisfaction measured by the “body 
perception scale” of the participants were obtained by “face-to-face interview” technique. The 
scale can be scored between 40 and 200 and there is an inverse relationship between the score 
and body satisfaction. Body weight, height, waist-hip circumference measurements were 
taken as anthropometric measurement. Pearson correlation test was used to determine the 
relationship between the scores obtained from “Body Perception Scale” and anthropometric 
measurements. p<0.05 was accepted as reliability coefficient.  

The study included 146 women with a mean age of 5β.7±4.7β (4β-63) years, 66.8% of whom 
were primary school graduates, 91.8% who were not working and 94.5% were married. The 
mean scale scores of women were 104.γ±β5.17 (40-163) and 80.1% of them were obese and 
1λ.λ% of them were overweight (mean body mass index γ4.5±5.65 kg/m2). The mean waist 
circumference, hip circumference and waist/hip ratios were 100.γ±11.15 cm, 116.0±11.56 cm 
and 0.88±0.07, respectively (high risk).  

The average “body perception scale” scores did not change statistically significantly 
according to education level, working status, marital status and disease status (p>0.05). 
Statistically significant positive correlation was found between the scale score and body 
weight, body mass index, waist circumference and hip circumference (respectively r=0.215, 
p=0.009; r=0.195, p=0.018; r=0.188, p=0.023; r=0.263, p=0.001). There was no correlation 
between scale score and age, waist/hip ratio (p>0.05). The average scale scores were not 
different compared to the body mass index, waist circumference and waist/hip ratio groups 
(p>0.05). 

The results of the study show that as the body weight, body mass index, waist and hip 
circumference of women increase, their body satisfaction levels decrease significantly. 
However, according to anthropometric measurements, there was no difference between the 
scores of the groups with and without risk for metabolic health. The data obtained show that 
women are not satisfied with their body due to their increase in body weight regardless of 
their demographic characteristics. In order to achieve complete psychological well-being, 
these individuals should be able to lose weight and maintain healthy body weights, and 
activities should be developed in this direction.  

Keywords: Woman, Body Image, Anthropometric Measurement 
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1.GİRİŞ 

Beden algısı en sade biçimde, “zihnimizde şekillendirdiğimiz bedenimizin kendimizce nasıl 
olduğu” şeklinde tanımlanmaktadır (Sarwer ve ark., 1λλ8). Literatürde obez olan bireylerin 
obez olmayanlara kıyasla, daha fazla beden hoşnutsuzluğuna sahip olduğu ifade edilmektedir 
(Özmen ve ark., β007ν Mond ve ark., β011). Birçok obez bireyin ağırlık kaybetmeyi 
istemelerinin başlıca nedenlerinden biri dış görünüşlerinden hoşnut olmamalarıdır. Obez 
bireyler ağırlık kaybettiklerinde görünüşlerinin düzeleceğine, çekiciliklerinin artıracağına ve 
bunun sonucunda da kendilerini daha iyi hissedeceklerine inanmaktadırlar (Rosen, β00β). 
Özellikle obez kadınlarda benlik saygısı arttıkça beden imgesi memnuniyeti de artmaktadır ve 
tam tersi durum da geçerli olmaktadır (Davison ve McCabe, β006). Düşük benlik saygısının 
ve düşük beden imgesi memnuniyetinin yeme davranışı bozuklukları oranında bir artışa neden 
olduğu ifade edilmektedir (Leeper Piquero ve ark., 2010). Ayrıca yetişkin bireylerde 
tıkınırcasına yeme bozukluğu ve sürekli ağırlık kazanıp kaybetme öyküsü gibi durumlar da 
beden imgesi memnuniyetsizliğinde artışa neden olabilmektedir (Wilfley ve ark., 2000). Bu 
durum sağlığın bozulmasına yol açabilmektedir. 

Beden imgesi memnuniyetsizliğinin altında yatan nedenler de önem taşımaktadır. Belirli 
nitelikler ve deneyimler obez bireylerde artan beden imgesi memnuniyetsizliğini 
açıklamaktadır (Schwartz ve Brownell, β004). Örneğin, çocukluk çağı obezitesi ve ağırlık ile 
ilgili alay edilme geçmişi gibi nedenler, yetişkinlikte beden imgesi memnuniyetsizliğinin 
artmasına neden olmaktadır (Jackson ve ark., 2000). 

Beden algısını etkileyen birçok faktör tanımlanmakta, beden kütle indeksinin (BKİ) artışı 
bunlardan biri olmaktadır. Vücut ölçümleri beden algısını etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu 
çalışmada kadınların beden algıları ile bazı antropometrik ölçümleri (bel çevresi, kalça 
çevresi, bel/kalça oranı, BKİ) arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. 

 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Araştırma yeri, zamanı ve örneklem seçimi 
Araştırma, Ankara ilinin Karapürçek ilçesinde bulunan “Karapürçek Kadınlar Eğitim ve 
Kültür Merkezi”nde olan gönüllü 146 kadın ile birlikte Kasım β014 - Mayıs β015 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Örneklem büyüklüğünü araştırma süresi belirlemiştir. 

2.2.Araştırmanın genel planı 
Araştırmaya katılan tüm bireylere ilişkin bilgilerin (yaş, cinsiyet medeni durum, eğitim) ve 
yeme bozukluğu risk durumlarını belirlemek için uygulanan ‘Vücut Algı Ölçeği’ yanıtlarının 
toplanabilmesi için soru formu kullanılmıştır. Soru formunu takiben tüm bireylerin 
antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel kalça ölçümleri) alınmıştır. Beden 
kütle indeksi (BKİ), vücut yağ miktarının iyi bir göstergesi olan ve obezitenin 
değerlendirilmesi için pratikte sıklıkla kullanılan BKİ, denklemine göre [Vücut Ağırlığı (kg) / 
Boy Uzunluğu (m)2]  tüm katılımcılar için hesaplanmıştır. BKİ sonuçları WHO sınıflamasına 
göre [<18,5 zayıf, 18,5-24,9 normal, 25,0-βλ,λ hafif şişman, ≥γ0,0 şişman olarak] 
değerlendirilmiştir. Bel çevresi 80-87 cm ‘risk’ ve ≥88 cm ‘yüksek risk’ olarak, bel/kalça 
çevresi oranı >0.85 ‘riskli’ olarak değerlendirilmiştir. 

2.3.Vücut algı ölçeği (VAÖ) 
“Vücut Algı Ölçeği” bireylerin 40 ayrı vücut bölümünden ya da işlevinden memnuniyetini 
belirleyen bir ölçektir. Ölçeğin orjinali iki bölümden oluşmaktadır. Ülkemizde kullanılan 
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 formu 40 maddeden oluşan beş dereceli Likert tipi bir ölçme aracıdır (1= Oldukça 
beğeniyorum, β= Oldukça beğeniyorum, γ= Kararsızım, 4= Pek beğenmiyorum, 5= Hiç 
beğenmiyorum). En olumlu ifade 1 puan, en olumsuz ifade ise 5 puan almaktadır. Puan aralığı 
40-β00 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan ile memnuniyet arasında ters orantı 
vardır. Ölçekten alınan toplam puanın artması, kişinin vücut bölümlerinden ya da işlevinden 
duyduğu memnuniyetin azalmasını, puanın azalması ise memnuniyetin artmasını 
belirtmektedir. Ölçek, Hovardaoğlu tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve üniversite öğrencileri 
üzerinde yapılan çalışmada Cronbach Alfa katsayısı r=.λ1 olarak belirlenmiştir (Hovardaoğlu, 
1993). 

2.4.Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi 
Verilerin değerlendirilmesinde, Windows ortamında SPSS βγ.0 istatistik programı 
kullanılmıştır. Nicel veriler için ortalama (X ), standart sapma (SS), alt ve üst değerler 
hesaplanmıştır. Bağımsız iki grup arasındaki ortalamaların karşılaştırılmasında Independent t 
testi, bağımsız ikiden fazla grup arasındaki ortalamaların karşılaştırılmasında One Way 
ANOVA testi uygulanmıştır. Ölçekten edinilen puan ve antropometrik ölçümler arasındaki 
ilişkiyi saptamak amacı ile Pearson korelasyon testi kullanılmış, güvenilirlik katsayısı p<0.05 
kullanılmıştır. 

 

3.BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıların beden algıları ilgili durumlarını yansıtan Vücut Algı Ölçeği ve bazı 
sosyodemografik özellikler ve antropometrik ölçümlere göre ile bu ölçekten edinilen puanlar 
değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri (n=146) 

 X ±SS Alt- Üst 

Yaş (yıl) 5β.7±4.7β 42-63 

 S % 

Eğitim durumu   

Okuryazar değil 26 17.8 

İlköğretim 99 67.8 

Ortaöğretim 8 5.5 

Lise 7 4.8 

Lisansüstü 6 4.1 

Çalışma durumu   

Çalışmıyor 134 91.8 

Çalışıyor 4 2.4 

Emekli  8 5.5 

Medeni durum   

Evli  138 94.5 

Bekar  8 5.5 
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 Herhangi bir hastalık olup 
olmama 

  

Var 46 31.5 

Yok  100 68.5 

 

Çalışmaya yaş ortalaması 5β.7±4.7β yıl olan, λλ’u ilköğretim mezunu, 1γ4’ü çalışmayan, 
1γ8’i evli olan 100’ünde herhangi bir hastalık bulunmayan toplam 146 kadın birey katılmıştır 
(Tablo 1).  

Tablo 2. Katılımcıların antropometrik ölçümleri (n=146) 

 S % 

BKİ (kg/m2)   

Fazla kilolu (25-29.9) 29 19.9 

Obez (≥γ0)  117 80.1 

X ±SS (Alt-Üst) γ4.5±5.65 25.2-56.7 

Bel çevresi (cm)   

<80 2 1.4 

80-87 (risk) 7 4.8 

≥88 (yüksek risk)  137 93.8 

X ±SS (Alt-Üst) 101.γ±11.15 64-137 

Kalça çevresi   

X ±SS (Alt-Üst)  116.0±11.56 93-164 

Bel/kalça oranı   

<0.85 42 28.8 

≥0.85  104 71.4 

X ±SS (Alt-Üst) 0.88±0.07 0.57-1.11 

BKİ: beden kütle indeksi 
Çalışmaya katılan kadınların, büyük kısmı (%80.1) obezdir. Bel çevresi ve bel/kalça 
oranlarına göre yine büyük kısmının (sırasıyla %λ8.6, %71.4) risk grubunda yer aldığı 
belirlenmiştir (Tablo β). 

Tablo 3. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre ölçek puanları 

 VAÖ Puanı 

 r p 

Yaş (yıl) -0.089 0.288 

 X ±SS (Alt-Üst) p 

Eğitim durumu   
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 Okuryazar değil 10β.0±β7.1β (40-144) 

0.249 

İlköğretim 105.8±β5.00 (40-163) 

Ortaöğretim 85.λ±β1.46 (50-116) 

Lise 105.γ±β8.18 (56-141) 

Lisansüstü 111.8±1β.7β (λ0-127) 

Çalışma durumu   

Çalışmıyor 104.1±β4.56 (40-163) 

0.465 Çalışıyor λγ.5±γ6.β0 (40-120) 

Emekli  11β.γ±γ1.00 (56-162) 

Medeni durum   

Evli  104.0±β5.15 (40-163) 
0.584 

Bekar 10λ.0±β6.65 (64-156) 

Herhangi bir hastalık olup 
olmama   

Var 101.λ±β5.40 (50-163) 
0.441 

Yok  105.γ±β5.11 (40-163) 

*Independent t, One Way ANOVA ve Pearson korelasyon testleri uygulanmıştır. 
Çalışmaya katılan kadınların eğitim, çalışma, medeni durumları ve herhangi bir hastalığa 
sahip olup olmama durumlarına göre ortalama ölçek puanlarının istatistiksel açıdan anlamlı 
olarak değişmediği saptanmıştır (p>0.05). Yaş ile ölçek puanı arasında da anlamlı ilişki 
bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 4. Katılımcıların antropometrik ölçümlerine göre ölçek puanları 

 X ±SS (Alt- Üst) p 

BKİ (kg/m2)   

Fazla kilolu (25-29.9) λ5.6±1λ.λ4 (56-131) 
0.037 

Obez (≥γ0)  106.4±β5.λγ (40-163) 

 r=0.195     p=0.018 

Bel çevresi (cm)   

<80 11λ.5±10.61 (11β-127) 

0.526 80-87 (risk) λ7.1±18.54 (64-120) 

≥88 (yüksek risk)  104.γλ±β5.56 (40-163) 

 r=0.188     p=0.023 

Kalça çevresi   

 r=0.263     p=0.001 

Bel/kalça oranı   
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 ≤0.85 104.4±β5.8β (40-163) 
0.967 

>0.85  104.β±β5.0β (40-163) 

 r=-0.073     p=0.381 

BKİ: beden kütle indeksi 
*Independent t, One Way ANOVA ve Pearson korelasyon testleri uygulanmıştır. 
Çalışmaya katılan kadınların bel çevresi ve bel/kalça oranı gruplarına göre ortalama ölçek 
puanları istatistiksel açıdan anlamlı biçimde değişmemiştir (p>0.05). BKİ gruplarına göre, 
obez olanların ortalama ölçek puanları (106.4±β5.λγ), fazla kilolulara kıyasla (λ5.6±1λ.λ4) 
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.0γ7). BKİ, bel çevresi ve kalça çevresi ile ölçek 
puanı arasında pozitif yönde, zayıf ve anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla r=0.1λ5, p=0.018ν 
r=0.188, p=0.023; r=0.263, p=0.001). 

 

4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, yaşları 4β ila 6γ arasında değişen, çoğunluğu çalışmayan, evli ve ilköğretim 
mezunu olan 146 gönüllü kadın ile yapılmıştır. Kadınların antropometrik ölçümleri 
incelendiğinde, %80.1’inin obez ve ortalama BKİ’nin γ4.5±5.65 kg/m2 olduğu saptanmıştır. 
Bu sonuçlara paralel biçimde, ortalama bel çevresi (101.γ cm) ve bel/kalça oranlarının da 
(0.88) yüksek olduğu görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (β011) verilerine göre, kadınlarda 
bel çevresinin >80 cm ve bel/kalça oranının >0.85 olması risk göstergesidir. Saka ve 
arkadaşlarının (β005)  Diyarbakır’da 40 yaş ve üzeri γλ0 menopozlu kadın ile yürütmüş 
olduğu çalışmada,  kadınların ortalama BKİ değerinin β4.λ6±γ.46 kg/m2 ve %γ7.44’ünün 
fazla kilolu, %8.β’sinin ise obez olduğu saptanmıştır. Türkiye Beslenme ve Sağlık 
Araştırması (2017) verilerine göre, 31-50 arası kadınların %5γ.γ’ünün, 51-64 yaş arası 
kadınların ise %8β.7’sinin bel çevresi 88 cm’den fazladır. Bu durum kronik hastalıklar 
açısından yüksek risk taşıdıklarını göstermektedir. Bu çalışmada ise katılımcıların %λγ.8’inin 
bel çevresi ≥80 cm’dir. Yardımcı ve Özçelik’in (2006) yaptığı çalışmada, yetişkin kadınların 
yaklaşık olarak üçte ikisinin (% 7γ.β) bel çevresi >88 cm’dir. Kalça çevresi de bel çevresi ile 
birlikte adipoz doku dağılımının iyi bir göstergesidir (WHO, 2008). Bu çalışmadaki 
katılımcıların ortalama kalça çevresi 116 cm’dir. Fakılı’nın (β01γ) çalışmasında, kadınların 
kalça çevresi ölçümleri ortalamaları 106.0±7.88 cm olduğu saptanmıştır.         

Obezite birçok yönden sağlığı bozacağı gibi, ruhsal açıdan da özellikle kadınları 
etkilemektedir. Literatürde obezite ile beden algısı düzeyinin azalması arasında doğrusal bir 
ilişki olduğuna dair araştırmalar çoğunluktadır. Yapılan bir çalışmada, obez olanların obez 
olmayanlara kıyasla istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı oranda bedenlerinden hoşnutsuz 
oldukları bildirilmiştir (p<0.001). Benzer şekilde obez olanların daha fazla beden 
hoşnutsuzluğuna sahip oldukları tespit edilmiştir (Sarwer ve ark., 1998). Caldwell ve 
arkadaşlarının (2013) çalışmasında ise BKİ’nin beden hoşnutsuzluğuna anlamlı düzeyde etkisi 
olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmaya katılan kadınlardan fazla kilolu olanlara kıyasla obez 
olanların ortalama VAÖ puanlarının istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). Bu sonuca ek olarak, BKİ ile VAÖ puanı arasında pozitif korelasyon 
bulunmuştur (p<0.05).  Zagreb ve arkadaşlarının (β007) çalışmasında, BKİ ve vücut 
memnuniyetsizliği arasında güçlü bir ilişki olduğu, psikososyal sağlık üzerinde beden 
imajının güçlü etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Bu çalışmada BKİ’ne ek olarak bel çevresi, 
kalça çevresi ve bel/kalça oranı ile VAÖ puanı arasındaki korelasyon incelenmiş, bel çevresi-
VAÖ puanı ve kalça çevresi-VAÖ puanı arasında pozitif ve anlamlı korelasyon bulunmuştur 
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 (p<0.05). Bu sonuçların yanı sıra yaş, medeni durum, eğitim durumu ve çalışma durumuna 
göre VAÖ puanları anlamlı olarak değişmemiştir (p>0.05). 

Sonuç olarak bu çalışmadan, kadınların antropometrik ölçüm değerleri arttıkça vücut 
memnuniyet düzeylerinin azaldığı yönünde veriler elde edilmiştir. Obez kadınlarda beden 
imgesi memnuniyeti ile benlik saygısı arasında pozitif bir ilişki olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, kadınların vücut memnuniyetini artırmak ve dolayısıyla benlik saygı 
düzeylerini yükseltmek gerekmektedir. Bu amaçla psikososyal sağlığın korunması ile beraber 
vücut ölçümlerinin normal sınırlara getirilmesi ve bu durumun sürdürülmesi oldukça 
önemlidir. Ayrıca ileride yapılacak olan çalışmalarda ilişki aranmasının yanı sıra 
nedenselliğin de sorgulanması gerektiği düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Akdeniz diyeti, Akdeniz'i çevreleyen ülkelerin geleneksel yiyecek ve içeceklerinin tüketimine 
dayanan bir beslenme modelidir. Temel yağ kaynağı zeytinyağı olan Akdeniz diyetinde yüksek 
miktarda tam tahıl ürünleri, kurubaklagiller, sebze, meyve, yağlı tohumlar ve balık tüketimiν 
düşük miktarda et ve et ürünlerinin tüketimi önerilmektedir. Akdeniz diyetine uyumun tip β 
diyabet, metabolik sendrom gibi bazı dejeneratif hastalıkların gelişme riskini azalttığı ve vücut 
ağırlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu ileri sürülmektedir. Bu araştırmada, yetişkin bireylerin 
Akdeniz diyetine uyumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 
Kesitsel olarak planlanan bu araştırmaya, Ankara ilinde yaşayan 1λ-64 yaş arası ββλ yetişkin 
gönüllü birey katılmıştır. Araştırma verileriν bireylerin sosyodemografik özelliklerini, 
antropometrik ölçümlerini ve Akdeniz diyeti uyum ölçeğini içeren anket formu ile ‘yüz yüze 
görüşme tekniği’ kullanılarak araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Akdeniz diyeti uyum 

ölçeğinden alınan toplam puan ≥7 ise Akdeniz diyeti uyum düzeyi kabul edilebilirν ≥λ ise 
Akdeniz diyetine sıkı uyum olarak değerlendirilmektedir. 
Katılımcıların yaş ortalaması γ1.1β±11.λ8 yıldır. Çoğunluğu bekâr (%5λ.4), lise mezunu 
(%4λ.8) ve öğrencidir (%44.5). Erkeklerin (%β4) ortalama beden kütle indeksi (BKİ) 
(β4.5β±γ.68 kg/m2) ile kadınlarınki (%76) (βγ.78±4.64 kg/m2) arasında anlamlı farklılık 
bulunmamıştır (p>0.05). Katılımcıların %65.1’inin Akdeniz diyetine uyumlarının olmadığı, 
%24.9’unun kabul edilebilir düzeyde olduğu ve %10’unun sıkı uyum gösterdiği bulunmuştur. 
Kadın bireylerin Akdeniz diyetine uyum ölçeğinden aldıkları ortalama puan (6.04±1.λ5), erkek 
bireylere kıyasla (4.4λ±1.λ7) daha yüksektir (p<0.05). Katılımcıların medeni durumu, eğitim 
durumu, herhangi bir kronik hastalığının olup olmaması, BKİ sınıflaması, ana öğün atlama ve 
ara öğün yapma durumlarına göre Akdeniz diyeti uyum puanları ortalamaları arasında anlamlı 
farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Akdeniz diyeti uyum puanı ile BKİ, boyun çevresi, bel 

çevresi, kalça çevresi, bel çevresi/boy uzunluğu oranı, bel/kalça çevresi oranı arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı korelasyon saptanmamıştır (p>0.05). Ancak yaş ve Akdeniz diyeti 
uyum puanı arasında pozitif yönlü, zayıf ve anlamlı korelasyon bulunmuştur (rho=0.17β, 
p=0.009). 

Bu çalışmada katılımcıların çoğunluğunun Akdeniz diyet uyumları düşük olduğu bulunmuştur. 
Antropometrik ölçümler ve öğün atlama ile Akdeniz diyeti uyum ölçeği puanı arasında anlamlı 
ilişki olmadığı saptanmıştır. Sağlık üzerine yararlı etkileri kanıtlanan Akdeniz diyetine uyumun 
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artırılması amacıyla belirli aralıklarla sağlıklı beslenme eğitimlerinin verilmesi ve bu konuda 

sorumlu tüm paydaşların iş birliği içerisinde olmaları gerekmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler:  Akdeniz diyeti, antropometrik ölçümler, beslenme, uyum düzeyi 
 

EVALUATION OF MEDITERRANEAN DIET ADHERENCE SCORES IN ADULTS: 
A SAMPLE OF ANKARA 

 
ABSTRACT 
Mediterranean diet is a nutrition model based on consumption of traditional foods and 

beverages of the countries around the Mediterranean Sea. Mediterranean diet which the main 

source of fat is olive oil, recommend that high intake of whole grain products, legumes, 

vegetables, fruits, nuts, fish and low consumption of meat/meat products. It has been suggested 

that adherence to Mediterranean diet reduces the risk of developing some degenerative diseases 

such as type 2 diabetes, metabolic syndrome and has positive effects on body weight. This study 

was aimed to evaluate the adherence to Mediterranean diet in adults.  

Total 229 volunteers whose age between 19-64 years and who are living in Ankara were 

participated in this cross-sectional study. Research data was collected by the researchers using 

a questionnaire including sociodemographic characteristics, anthropometric measurements and 

Mediterranean diet adherence score of individuals. The questionnaire was applied by face to 

face interview method. According to the Mediterranean diet adherence score has been classified 

as ≥7 (mid-range value) represented modest adherence, ≥λ represented strict adherence.  

The mean age of the participants was γ1.1β±11.λ8 years. The majority of them were single 
(59.4%), high school graduates (49.8%) and students (44.5%). The mean body mass index 

(BMI) of male participants (β4%) (β4.5β±γ.68 kg/m2) and female participants (76%) 

(βγ.78±4.64 kg/m2) were not significantly different (p>0.05). It was found that 65.1% of the 

participants were nonadherence to Mediterranean diet, 24.9% were modest adherence and 10% 

were strict adherence. The mean Mediterranean diet adherence score of female (6.04±1.λ5) was 
higher than male (4.4λ±1.λ7) (p<0.05). There was no significant difference between the mean 

scores of Mediterranean diet adherence according to the marital status, educational status, 

presence of any chronic disease, BMI classification, skipping main meal and snacks of the 

participants (p>0.05). There was no statistically significant correlation between Mediterranean 

diet adherence score and BMI, neck circumference, waist circumference, hip circumference, 

waist circumference/height ratio, waist/hip circumference ratio (p> 0.05). However, there was 

a positive, slight, significant correlation between age and Mediterranean diet adherence score 

(rho=0.172, p=0.009). 

In this study, the majority of the participants were found to have low adherence to 

Mediterranean diet. There was no significant relationship between anthropometric 

measurements, skipping meals and Mediterranean diet adherence score. In order to increase 

adherence to Mediterranean diet, which has proven beneficial effects on health, nutrition 
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education should be provided at regular intervals and all responsible partners should cooperate 

for this subject. 

 
Keywords: Mediterranean diet, anthropometric measurements, nutrition, adherence scores 

 

1. GİRİŞ 
Akdeniz diyeti, Akdeniz'i çevreleyen ülkelerin geleneksel yiyecek ve içeceklerinin tüketimine 
dayanan bir beslenme modelidir. Temel yağ kaynağı zeytinyağı olan Akdeniz diyetinde yüksek 
miktarda tam tahıl ürünleri, kurubaklagiller, sebze, meyve, yağlı tohumlar ve balık tüketimiν 
düşük miktarda et ve et ürünlerinin tüketimi önerilmektedir. Akdeniz diyetinde yumurta, tavuk 
ve süt ürünleri (peynir, yoğurt gibi) ılımlı miktarda tüketilebilir (1).  

Akdeniz diyeti, iyi sağlık durumuna ve daha iyi yaşam kalitesine katkısıyla bilinen bir sağlıklı 
beslenme modeli olarak incelenmektedir. Akdeniz diyetine uyumun yüksek olması, 
kardiyovasküler hastalıklar, kanser gibi epidemik sağlık problemlerinden korunmaya katkı 
sağlamakta ve mortalite riskini azaltmaktadır (2, 3). Akdeniz diyeti bileşenlerinin 
kardiyovasküler sağlık üzerine olası etki mekanizmalarında oksidatif stresi, kan basıncını 
azaltması, vasküler fonksiyonları, lipit profilini iyileştirmesi ve ağırlık kaybını sağlaması 
sayılmaktadır (4). Akdeniz diyetine uyumun tip β diyabet, metabolik sendrom gibi bazı 
dejeneratif hastalıkların gelişme riskini de azalttığı saptanmıştır (5, 6).  

Bu araştırmada, yetişkin bireylerin Akdeniz diyetine uyumlarını değerlendirmek 
amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1.Araştırma yeri, zamanı ve örneklem seçimi 

Kasım β018–Nisan β01λ tarihleri arasında kesitsel olarak planlanan bu araştırma, Ankara ilinde 
yaşayan 1λ-6γ yaş arası ββλ gönüllü birey ile yürütülmüştür. Gönüllü olmayan bireyler, gebe 
ve emziren kadınlar, 1λ yaşından küçük ve 64 yaşından büyük olan bireyler çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Örneklem büyüklüğünü araştırma süresi belirlemiştir. 

2.2.Araştırmanın genel planı 

Araştırma verileriν bireylerin sosyo-demografik özelliklerini, antropometrik ölçümlerini ve 
Akdeniz diyeti uyum ölçeğini içeren anket formu ile yüz-yüze görüşme tekniği kullanılarak 
toplanmıştır.  

Katılımcıların vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları, son bir ay içerisinde ölçüm yapmış olmaları 
koşuluyla kendi beyanlarına dayalı olarak alınmıştır. Bel, kalça ve boyun çevresi ölçümleri ise 
araştırmacı tarafından alınmıştır. Bel çevresi, birey ayakta iken, en alt kaburga kemiği ile kalça 
kemik çıkıntısı (iliyak) arasındaki orta noktadan ölçülmüştür. Bel çevresinin erkek bireyler için 
<λ4 cm, kadın bireyler için ise <80 cm olması “vücut ağırlığı ile ilişkili sağlık riski düşük”, 
erkek bireyler için λ4-10β cm, kadın bireyler için ise 80-88 cm olması “vücut ağırlığı ile ilişkili 
sağlık riski yüksek”, erkek bireyler için >10β cm, kadın bireyler için ise >88 cm olması “vücut 
ağırlığı ile ilişkili sağlık riski çok yüksek” olarak değerlendirilmektedir. Kalça çevresi ise birey 
ayakta iken yandan bakıldığında kalçanın en geniş çevresinden ölçülmüştür. Bel/kalça çevresi 
oranının erkeklerde >0.λ0, kadınlarda >0.85 olması sağlık riskinin artması ile 
ilişkilendirilmektedir. Bel çevresi/boy uzunluğu oranı ise sağlık riski açısından 0.4-<0.5 
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"normal", 0.5-<0.6 "riskli", >0.6 ise "tedavi gerektirir" olarak değerlendirilmektedir. Boyun 
çevresi, gırtlak çıkıntısının hemen altından ölçülmüştür. Boyun çevresinin erkeklerde ≥ γ7 cm, 
kadınlarda ≥γ4 cm olması obezite için bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir (7). 

Vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine bölünmesiyle hesaplanan beden kütle 
indeksi (BKİ) değeri WHO β01λ referanslarına göre değerlendirilmiştir. Buna göre, BKİ 
(kg/mβ) değeri <18.5 ise zayıf, 18.5-β4.λ aralığındaysa normal ağırlık, β5.0-βλ.λ aralığındaysa 
fazla kilolu, ≥γ0.0 ise obez olarak sınıflandırılmıştır (8). 

2.3. Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği 

Martinez-Gonzalez ve arkadaşları (β01β) tarafından geliştirilen Akdeniz diyeti uyum ölçeği β 
tanesi besin tüketim alışkanlıkları ve 1β tanesi besin tüketim sıklığı ile ilgili olmak üzere toplam 
14 maddeden oluşmaktadır. Her madde için verilen puan 0 veya 1’dir. Puanlama aralığı 0-14 
puan olarak belirlenmiştir (9). Akdeniz diyeti uyum ölçeğinin (Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği) 
Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği çalışması Özkan Pehlivanoğlu ve ark. (β01λ) tarafından 
yapılmıştır. Alınan toplam puan ≥7 ise Akdeniz diyeti uyum düzeyi kabul edilebilirν ≥9 ise 
Akdeniz diyetine sıkı uyum olarak değerlendirilmektedir (10).  

2.4.Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi 

Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirilirken istatistiksel analizler IBM SPSS 15.0 
(Statistical Package for the Social Sciences-Sosyal Bilimler için İstatistik Programı, SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Nicel değişkenlerν ortalama ( X ) 
±standart sapma (SS), ortanca, interquartile range (IQR) olarak, kategorik veriler iseν sayı ve 
yüzde (%) olarak verilmiştir. Genel özelliklere göre katılımcıların Akdeniz diyeti uyumunun 
ortalama puanları arasındaki fark değerlendirilirken veriler normal dağılım göstermediği için 
grup sayısına göre Mann Whitney U testi veya Kruskal Wallis tek yönlü varyans analizi testi 
kullanılmıştır. Yaş ve antropometrik ölçümler ile Akdeniz diyeti uyum puanları arasındaki ilişki 
Spearman korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 
kabul edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Çalışmaya 55’i erkek (%β4), 174’ü kadın (%76) olmak üzere toplam ββλ yetişkin birey 
katılmıştır. Bireyler, yaş ortalamaları γ1.1β±11.λ8 yıldır. Erkek bireylerin yaş ortalaması 
γγ.07±1β.71 yıl, kadın bireylerin ise γ0.51±11.71 yıldır. Katılımcıların çoğunluğu bekâr 
(%5λ.4), lise mezunu (%4λ.8) ve öğrencidir (%44.5) (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların genel özellikleri 

 Erkek Kadın Toplam 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

Medeni Durum       

Bekar 27 49.1 109 62.6 136 59.4 

Evli 28 50.9 65 37.4 93 40.6 

Eğitim Durumu       
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Okur-yazar - - 5 2.9 5 2.2 

İlköğretim mezunu 3 5.5 16 9.2 19 8.3 

Ortaöğretim mezunu 4 7.3 11 6.3 15 6.6 

Lise mezunu 24 43.6 90 51.8 114 49.8 

Lisans mezunu 22 40.0 50 28.7 72 31.4 

Lisansüstü mezunu 2 3.6 2 1.1 4 1.7 

Meslek       

Çalışmıyor 1 1.8 6 3.4 7 3.1 

Ev hanımı - - 20 11.5 20 8.7 

Öğrenci 19 34.6 83 47.7 102 44.5 

Çiftçi 1 1.8 - - 1 0.4 

Memur 13 23.6 38 21.8 51 22.3 

Sigortalı işçi 10 18.2 18 10.4 28 12.2 

Serbest Meslek 6 10.9 7 4.0 13 5.7 

Emekli 5 9.1 2 1.2 7 3.1 

Toplam 55 100 174 100 229 100 

 

Erkek bireylerin ortalama BKİ değeri β4.5β±γ.68 kg/m2, kadın bireylerin ise βγ.78±4.64 
kg/m2’dir ve cinsiyetler arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Erkek bireylerin bel 
çevresi ortalaması 86.λβ±1γ.47 cm’dir ve bel çevresi ortalamalarına göre erkekler “vücut 
ağırlığı ile ilişkili sağlık riski düşük” grubundadırlar. Kadın bireylerin ise bel çevresi ortalaması 
8β.γ0±11.87 cm’dir ve kadın bireyler bel çevresi ortalamalarına göre “vücut ağırlığı ile ilişkili 
sağlık riski yüksek” grubunda yer almıştır. Bel çevresi/boy uzunluğu oranı ortalama değerlerine 
göre erkekler normal, kadınlar ise riskli grubunda yer almaktadır. Erkek bireylerin bel/kalça 
çevresi oranının (0.87±0.0λ) kadın bireylere (0.80±0.07) kıyasla daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). Erkeklerin boyun çevresi ortalaması γ6.β0±γ.7β cm, kadınların ise 
γγ.07±β.70 cm’dir (Tablo 2). 

Tablo 2. Katılımcıların antropometrik ölçüm değerleri 

 Erkek Kadın Toplam 

 X ±SS Ortanca 
(IQR) 

X ±SS Ortanca 
(IQR) 

X ±SS Ortanca 
(IQR) 

BKİ β4.5β±γ.68 24.07 
(5.23) 

βγ.78±4.64 22.67 
(5.23) 

βγ.λ6±4.4γ 22.78 
(4.96) 
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z=-1.817       p=0.069 

Bel 
çevresi 
(cm) 

86.λβ±1γ.47 82.00 
(19.00) 

8β.γ0±11.8
7 

80.00 
(12.25) 

8γ.41±1β.4
0 

80.00 
(15.00) 

z= -2.413     p=0.016* 

Boyun 
çevresi 
(cm) 

γ6.β0±γ.7β 36.00 
(5.00) 

γγ.07±β.70 33.00 
(2.50) 

γγ.8β±γ.β5 33.00 
(4.00) 

z= -6.072    p=0.000* 

Bel 
çevresi/ 
Boy 
uzunlu
ğu 
oranı 

0.4λ±0.07 0.47 (0.11) 0.50±0.07 0.48 (0.09) 0.50±0.07 0.48 
(0.10) 

z=-0.573    p=0.566 

Bel/ 
Kalça 
çevresi 
oranı 

0.87±0.0λ 0.86 (0.11) 0.80±0.07 0.79 (0.08) 0.8β±0.08 0.80 
(0.10) 

z=-5.611    p=0.000* 

*p<0.05 

Katılımcıların %65.1’inin Akdeniz diyetine uyumlarının olmadığı, %β4.λ’unun kabul edilebilir 
düzeyde olduğu ve %10’unun sıkı uyum gösterdiği bulunmuştur. Kadın bireylerin Akdeniz 
diyetine uyum puan ortalaması (6.04±1.λ5) erkek bireylere kıyasla (4.4λ±1.λ7) istatistiksel 
açıdan anlamlı olarak daha yüksektir (p<0.05) (Tablo 3). Bekar bireylerin Akdeniz diyetine 
uyum puan ortalaması 5.50±1.λ5, evli bireylerin ise 5.λ1±β.1λ’dur ve medeni duruma göre 
gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Katılımcıların eğitim durumu, 
herhangi bir kronik hastalığının olup olmaması, BKİ sınıflaması, ana öğün atlama ve ara öğün 
yapma durumlarına göre Akdeniz diyeti uyum puanları ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılık göstermemektedir (p>0.05) (Tablo 3). 

Tablo 3. Katılımcıların genel özelliklerine göre Akdeniz diyetine uyum puanları 

          Akdeniz diyetine uyum puanı 

Genel Özellikler Sayı X ±SS Min-Max Ortanca (IQR) p 

Cinsiyet      

Erkek 55 4.4λ±1.λ7 1-9 4.00 (3.00) 0.000* 

Kadın 174 6.04±1.λ5 0-11 6.00 (2.00) 
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Toplam 229 5.66±β.06 0-11 6.00 (3.00)  

Medeni Durumu      

Bekar 136 5.50±1.λ5 0-11 5.00 (3.00) 0.116 

Evli 93 5.λ1±β.1λ 1-10 6.00 (3.50) 

Eğitim Durumu      

Okur-yazar 5 5.60 ±1.14 4-7 6.00 (2.00) 0.528 

İlköğretim mezunu 19 6.15 ±1.74 3-10 6.00 (2.00) 

Ortaöğretim mezunu 15 5.86±β.5γ 3-10 5.00 (5.00) 

Lise mezunu 114 5.40±1.8λ 0-10 5.00 (3.00) 

Lisans mezunu 72 5.λγ±β.γ0 1-11 6.00 (3.75) 

Lisansüstü mezunu 4 5.50±β.γ8 3-8 5.50 (4.50) 

Hastalık Durumu      

Var 73 5.8β±β.01 1-10 6.00 (3.00) 0.475 

Yok 156 5.5λ±β.08 0-11 6.00 (3.00) 

BKİ Sınıflama      

Zayıf 14 6.γ5±1.λ0 4-10 6.00 (2.50) 0.506 

Normal ağırlıklı 140 5.6β±β.05 0-10 5.00 (3.00) 

Fazla kilolu 55 5.50±β.15 1-11 6.00 (3.00) 

Obez 20 5.λ5±1.λ8 1-9 6.00 (2.00) 

Ana Öğün Atlama      

Evet 117 5.55±β.00 1-11 5.00 (3.00) 0.304 

Hayır 112 5.78±β.11 0-10 6.00 (2.00) 

Ara Öğün Yapma      

Evet 185 5.7β±β.05 0-11 6.00 (3.00) 0.620 

Hayır 44 5.4γ±β.10 1-9 6.00 (3.00) 

*p<0.05 

Akdeniz diyeti uyum puanı ile beden kütle indeksi, boyun çevresi, bel çevresi, kalça çevresi, 
bel çevresi/boy uzunluğu oranı, bel/kalça çevresi oranı arasında anlamlı korelasyon 
saptanmamıştır (Tablo 4). Ancak yaş ve Akdeniz diyeti uyum puanı arasında pozitif yönlü, 
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zayıf, anlamlı korelasyon bulunmuştur ((rho=0.17βν p=0.00λ) (Tablo 4). Yani yaş arttıkça 
bireylerin Akdeniz diyetine uyumlarının arttığı görülmektedir. 

Tablo 4. Antropometrik ölçümlerin ve yaşın Akdeniz diyeti uyumu ile ilişkisi 

 Akdeniz Diyeti Uyumu 

 rho p 

Yaş 0.172 0.009* 

BKİ (kg/m2) -0.016 0.813 

Boyun Çevresi (cm) -0.065 0.328 

Bel Çevresi (cm) 0.038 0.566 

Kalça Çevresi (cm) 0.102 0.124 

Bel/Boy Uzunluğu Oranı  0.088 0.183 

Bel/Kalça Çevresi Oranı -0.025 0.710 

*p<0.05. rho: Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı 

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yetişkin bireylerin Akdeniz diyetine uyumlarını değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmada 
genel olarak (%65.1) katılımcıların Akdeniz diyeti uyum puanlarının düşük olduğu 
saptanmıştır. Eskişehir’de yapılan bir araştırmada yetişkin katılımcıların %57.75’inin Akdeniz 
diyetine uyum toplam puanının 7’in altında olduğu bulunmuştur (10). İzmir’de 18-β7 yaş 
aralığındaki bireylerle yapılan bir çalışmada katılımcıların %γβ.6’sının Akdeniz diyetine 
uyumlarının zayıf olduğu bulunmuştur (11). Kocaeli’de üniversite öğrencileriyle yapılan bir 
çalışmada ise katılımcıların %4β.7’sinin Akdeniz diyetine uyumunun zayıf olduğu görülmüştür 
(12). Türkiye Akdeniz’e kıyısı olan bir ülke olması nedeniyle Akdeniz diyeti bileşenlerine 
ulaşmak açısından avantajlı görülebilir. Ancak yapılan çalışmalarda Akdeniz diyetine uyum 
puanlarının çok yüksek olmadığı dikkat çekmektedir. Bu noktada coğrafi farklılıkları göz 
önünde bulundurmak gerekir. Kronik hastalıkların önlenmesi ile ilişkilendirilen Akdeniz 
diyetine uyumu arttırmak için gerekli beslenme eğitimlerinin verilmesi, bireylerin sağlığının 
korunması ve geliştirilmesi açısından yararlı olacaktır.  

Bu çalışmada, BKİ, boyun çevresi, bel çevresi, kalça çevresi, bel çevresi/boy uzunluğu oranı, 
bel/kalça çevresi oranı ile Akdeniz diyeti uyum ölçeği puanı arasında anlamlı ilişki olmadığı 
saptanmıştır (p>0.05). Yetişkin bireylerle yapılan bir araştırmada Akdeniz diyetinin kısa 
dönemde bel çevresi üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı bulunmuştur (13). Başka bir çalışmada 
Akdeniz diyeti özelliklerine uyumun BKİ ve bel/kalça çevresi oranı ile ilişkili olmadığı 
saptanmıştır (14). Ancak literatürde Akdeniz diyetinin, vücut ağırlığının ve abdominal 
obezitenin azaltılması yönünde etkilerini gösteren çalışmalara daha sık rastlanmaktadır. 
Örneğin yapılan müdahale çalışmalarının bir sistematik derlemesinde, Akdeniz diyetinin 
abdominal obeziteyi azaltabileceği saptanmıştır (15). Bir metanaliz çalışmasında da Akdeniz 
diyetinin vücut ağırlığının azaltılmasında yararlı olabileceği belirtilmiştir (16). Ortalama 12 
yıllık takip süresine sahip bir araştırmada, Akdeniz diyetine uyumunun yüksek olmasının 
obezite ve abdominal obezite riskini azalttığı bulunmuştur (17). 
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Sağlık üzerine yararlı etkileri kanıtlanan Akdeniz diyetine uyumun artırılması amacıyla belirli 
aralıklarla sağlıklı beslenme eğitimlerinin verilmesi ve bu konuda sorumlu tüm paydaşların iş 
birliği içerisinde olmaları gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

Aim: This study was undertaken to determine the morphometry of chin types in Turkish 
population aged between 18-25 years. 

Material and Methods: Two hundred (100 females; 100 males) subjects aged between 18 and 
25 years were included in this study. Chin types were measured according to mandible 
position. Based on the mandible position, the chin types were classified as: regressed or 
retrognathic mandible; normal or orthognathic mandible; and protruding or prognathic 
mandible. Also, the face shape was determined according to golden ratio. Statistical analysis 
were done by SPSS 22.00 package programme. Chi-Square Test was used to determine the 
differences between gender. The p<0.05 value was considered as significant. 

Results: In females, the most seen chin type was orthognathic mandible (59%); followed by 
retrognathic mandible (31%), and prognathic mandible (10%), respectively. In males, the 
most seen chin type was orthognathic mandible (50%), followed by retrognathic mandible 
(32%), and prognathic mandible (18%), respectively. Also, there was no significance 
difference in chin types according to gender (p=0.218).  

Conclusion: we think that in anatomical assessment of chin types, an important knowledge 
will provide for determine of the skeletal profile in aesthetic and facial surgery. 

 
Key words: Gender related changes, Chin types, regrognathic mandible, orthognathic 
mandible, prognathic mandible 

 
 

18-25 YAŞ ARASI SAĞLIKLI TÜRK POPULASYONUNDA ÇENE TİPLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE CİNSİYETLERE GÖRE İNCELENMESİ  

 

 

ÖZET 
Amaçν 18-β5 yaş arası sağlıklı Türk populasyonunda çene tiplerinin değerlendirilmesi ve 
cinsiyetlere göre incelenmesidir. 
Gereç ve Yöntemν Çalışmaya yaşları 18 ile β5 arasında değişen β00 kişi (100 kadınν 100 
erkek) dahil edildi. Çene tipleri mandibula pozisyonuna göre ölçüldü. Mandibula pozisyonuna 
göre, çene tipleri şu şekilde sınıflandırılmıştırμ regresyonlu veya retrognatik mandibula; 
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 normal veya ortognatik mandibulaν ve çıkıntılı veya prognatik mandibula. Ayrıca, yüz şekli 
altın orana göre belirlendi. İstatistiksel analiz SPSS ββ.00 paket programı ile yapıldı. Cinsiyet 
arasındaki farkları belirlemek için Ki-Kare Testi kullanıldı. P <0,05 değeri anlamlı olarak 
kabul edildi. 
Bulgular; Kadınlarda en çok görülen çene tipi ortognatik mandibula (% 5λ) iken; bunu 
sırasıyla retrognatik mandibula (% γ1) ve prognatik mandibula (% 10) takip etmektedir. 
Erkeklerde ise en sık görülen çene tipi ortognatik mandibula (% 50), arkasından retrognatik 
mandibula (% 32) ve prognatik mandibula (% 18) gelmektedir. Ayrıca, çene tiplerinde 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p = 0.218). 
Sonuçν Estetik ve yüz cerrahisinde iskelet profilini belirlemek için çene tiplerinin anatomik 
değerlendirmesinde önemli bilgi sağlayacağını düşünmekteyiz. 
 
Anahtar kelimeler: Cinsiyete bağlı değişiklikler, Çene tipleri, regrognatik mandibula, 
ortognatik mandibula, prognatik mandibula. 
 
GİRİŞ 

 
Yüz oranları, ölçümler ve “ideal” olarak kabul edilen açılar, cerrahın yüz analizi 

yapmasını kolaylaştırmak ve cerrahi yüz gençleşmesinde perioperatif değerlendirmeyle 
ölçülebilir bir boyut eklemek için ana hatlarıyla belirlenmesinde önemlidir (1). 
Çene ve yüz bölgesindeki defektler, hastada oluşturduğu estetik ve fonksiyonel problemlerden 
dolayı endişe, güven eksikliği, değersiz hissetme, sosyal yetersizlik, toplumdan uzaklaşma 
gibi psikolojik bozukluklar meydana getirir (2). Çene ve yüz bölgesindeki protetik 
uygulamaların cerrahi müdahalelere olan en önemli avantajlarından biri karmaşık anatomik 
bölgelere daha iyi uyum sağlamasıdır (3). Kadın profilinde çenenin şekli ve erkeklerde ağız 
ve dudaklar estetiğin değerlendirilmesinde etkilidir (4). 

Kafatasının tek hareketli kemiği olan mandibula, fetus’ta clavicula’dan sonra 
ossifikasyona başlayan ilk kemiktir. Yüz kemiklerinin en büyük ve en kuvvetli kemiğidir (5). 
Temporomandibular eklem, dış kulak yolunun hemen önünde yer alır. Mandibula’nın ince 
olan orta kısmı damar ve sinir içermez, hastalıklarda asıl bozulan kısım burasıdır. Bu eklemi 
kaslar ve bağlar çevreler. Bu yapılardan birinin bozukluğu diğer yapıyı etkileyebilir. 
Temporomandibular eklemin boyun omurları ve dişlerle olan yakın komşuluğu nedeni ile bu 
yapılardaki herhangi bir bozukluk da çene eklemini kolayca etkileyerek şikayetlere neden 
olabilir. Temporomandibular eklem mekanizması ve yapısını bozan nedenler şöyle 
sıralanabilirν 

1) Bruksizm, 
2) Başın ve omuzların önünde olduğu pozisyon, boyun kaslarını zorlayarak çene 

eklemini bozar ve çiğneme kaslarını yorar. 
3) Eksik diş ve yüksek bir dolgunun olması çene eklemindeki normal düzeni 

değiştirebilmekte, çevredeki kasları yormakta ve şikayetlere neden olabilmektedir. 
4) Tek taraflı çiğneme eklemi bozan bir başka nedendir. 
5) Baş, boyun ve çene ile ilgili travmalar (darbeler) çene sorununu başlatıcı bir faktör 

olabilir. 
6) Vücuttaki genel bağ dokusu gevşekliği, tırnak yeme, sakız çiğneme, devamlı ağızdan 

nefes alıp verme, çekirdek yeme, pipo içme, uzun süre telefonla konuşma, keman 
çalma vb çene eklemi hastalıklarını kolaylaştıran diğer sebeplerdendir. 

7) Tümör, enfeksiyon ve iltihaplı romatizma gibi hastalıklar da çene eklemi 
rahatsızlıklarına neden olabilmektedir (6). 

30



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 Temporomandibular eklem mekanizmasını bozan bu etkenler, çene ile ilgili 
patolojilere neden olmaktadır. Bu nedenle biz çalışmamızda çene bozukluklarından olan 
prognatik ve retrognatik maloklüzyonu inceledik.  

Kalıtımsal Alt Çene Prognatisiν morfolojik III. sınıf bir anomali olup, alt çene hiç 
geriye itilemez. 

Kalitimsal Alt Çene Retrognatisiν iskeletsel β. sınıf bir anomalidir. Soy geçmişinde II. 
sınıf l.bölüm anomalisi olan yakın akrabaları varsa, bunların da parmak emme gibi 
alışkanlıklarının olup olmadığı soruşturulmalıdır.  

Çalışmamızda, 18-β5 yaş arası Türk populasyonunda çene tiplerinin değerlendirilmesi 
ve cinsiyetlere göre incelenmesini amaçladık.  
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 

            18-ββ yaş arası β00 sağlıklı kişi (100 kadın, 100 erkek) çalışmaya dahil edilmiştir. 
Sabit ışık altında ve 1 metre mesafeden, çalışmaya dahil edilen kişilerin kafaları Frankfurt 
Düzlemine getirildikten sonra, DSLR fotoğraf makinesi (Canon EOS 80D) ayarları ISO 100 
f/4.5 pozlama 1/β5 olacak şekilde sabitlendi ve fotoğrafları çekildi. Ölçek olarak kullanmak 
üzere her çekimde boyutu bilinen bir ölçeklendirme kağıdı kullanıldı. Elde edilen görüntüler 
bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra değerlendirmeler Image J 1.5βa programı kullanılarak 
1/100mm hassasiyetinde yapıldı. Çalışmaya mandibula ve yüze ait herhangi bir operasyon 
geçirmemiş olan, mandibula ve yüz bölgesine yönelik herhangi bir kırık hikayesi bulunmayan 
ve diş protez veya tel tedavisi görmüş olmayan bireyler dahil edilmiştir. Çalışmamız için 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan onay alınmıştır. Katılımcılara gönüllü onam formu imzalatılmıştır. 

 
BULGULAR  
 
Kadınlarda en çok görülen çene tipi ortognatik mandibula (% 5λ)ν bunu sırasıyl 

retrognatik mandibula (% 31) ve prognatik mandibula (% 10) takip etmektedir. Erkeklerde ise 
en sık görülen çene tipi ortognatik mandibula (% 50), arkasından retrognatik mandibula (% 
32) ve prognatik mandibula (% 18) gelmektedir. Ayrıca, çene tiplerinde cinsiyete göre 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p = 0.β18). 

 
T

ablo 
1. 
Çalış
maya 
katıl
an 

bireylere ait ölçüm sonuçları 
 

 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yüzün tam orta hattında bulunan çenenin, yüzün harmonisini oluşturan en önemli 
yapılardan olmasına rağmen, estetik değerinin çok önemsenmediği fakat yüz simetrisi ve 
güzelliği için en az burun kadar önemli olduğu bilinmektedir. Eğri duran bir çenenin tüm 

Çene Tipleri Kadınlar Erkekler Toplam  

Alt Çene Retrognatisi 31 32 63 

Normal  59 50 109 

Alt Çene Prognatisi 10 18 29 

 p=0.218  
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 yüzün eğri durmasına neden olabileceği, küçük bir çenenin, yüzü olduğundan daha büyük 
veya uzun gösterebileceği ve burnun olduğundan daha büyük algılanmasına sebep olabileceği 
belirtilmiştir. Çeneye uyum göstermesi için gereğinden fazla küçültülmek istenen burun, nefes 
alma problemi gibi bazı sağlık problemini beraberinde getirebilecektir. Dolayısıyla, burun 
ameliyatları öncesinde yüzün ve çenenin doğru şekilde değerlendirilmesi çok büyük önem 
taşır. Erkeklerde çene, kadınlarda olduğundan daha önemlidir. Maskülen görünümün en 
önemli yapı taşı olarak gösterilen çenenin erkeklerde daha ön planda olduğu gösterilirken, 
kadınlarda üçgen ve sivri bir yüz görünümü için ideal uzunlukta bir çeneye sahip olmaları 
gerektiği de literatürde yer almaktadır (7). 

Çene ameliyatlarının sadece estetik amaçlı değil, sağlık sorunları nedeniyle de 
yapılabildiği, eğri çene yapısından dolayı ısırma problemi yaşayan hastalarda gece ağzı açık 
uyuma, ağız kuruması, ağız kokusu, diş eti hastalıkları gibi birçok ağız ve genel sağlık 
sorunları oluşabilmektedir. 

Perović β017 yılında yaptığı çalışmada,  1γ-γ0 yaş arası γ4 hastada, prognatisi olan γ 
kişi, retrognatisi olan β7 kişi ve ortognatik olan 4 kişi bulmuşlardır (8). 

Al -Khateeb ve ark.’larının β00λ yılında yaptıkları bir çalışmada, 551 (βλγ kişi class 
II/Iν β58 kişi class II/II) lateral sefalogram incelemişlerdir. Maxilla’yı her iki maloklüzyonda 
prognatik olarak bulurken, mandibula’yı Class II/I'de retrognatik ve class II /II'de ortognatik 
olarak bulmuşlardır (9). 

Sonuçlarımız ve diğer yapılan çalışmalar arasındaki farklılığın, çalışılan popülasyonlar 
arasındaki farklılıktan (malokluzyon/sağlıklı kişiler) kaynaklanmakta olduğunu 
düşünmekteyiz  

KAYNAKLAR 

1. Prendergast PM. Facial Proportions. Advanced Surgical Facial Rejuvenation. 
2014:15-22. 

2. Öztürk E. Üç farklı çene yüz protezi silikon elastomerinin fiziksel özelliklerinin 
karşılaştırılmalı olarak incelenmesi [tez]. Ankaraμ Gazi Üniversitesiν β00λ. 

3. Wilkes GF, Wolfaarrdt JF: Osseointegrated alloplastic versusautogenous ear 
reconstruction: criteria for treatment selection. Plast Recontr Surg. 1994:93:967-
79. 

4. Reis SAB, Abrão J, de Assis Claro CA, Capelozza Filho Lμ Evaluation of the 
determinants of facial profile aesthetics. Dental Press J Orthod, 2011; 16(1): 57–
67. 

5. Yücel AH. Dere Anatomi Atlası ve Ders Kitabı. 7. Baskı. Akademisyen Kitabevi. 
Adana. 2018. 

6. Aksoy C, Karan A, Dıraçoğlu D. Çene eklemi hastalıkları. β010.  
Erişimν http://www.istanbulftr.com/uploads/documents/Cene_Kitap.pdf. Erişim 
tarihi; 22.11.2019. 

7. Kayabaşoğlu G. Çene estetiği nedir?  
Erişimν httpμ//www.tkbbv.org.tr/menu/67/cene-estetigi-nedir-yrd-doc-gurkan-
kayabasoglu. Erişim Tarihiν 10.10.β01λ. 

32

http://www.istanbulftr.com/uploads/documents/Cene_Kitap.pdf


 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 8. Perović T. The Influence of Class II Division β Malocclusions on the Harmony of 
the Human Face Profile. Medical Science Monitor. 2017:5589-98. 

9. Al-Khateeba EAA, Al-Khateebb SN. Anteroposterior and Vertical Components of 
Class II division 1 and division 2 Malocclusion. Angle Orthodontist. 
2009;79(5):859-66. 

 

 

33



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

  

SAĞLIK HARCAMALARININ VE GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN HALK SAĞLIĞI 
GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

 
Arş. Gör. Fedayi YAĞAR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
 

Öğr. Gör. Sema DÖKME 
Kapadokya Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, sağlık harcamalarının ve gelişmişlik düzeyinin toplum sağlığı göstergeleri için 
önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1λ4 
ülke ilgili yayınlanan bazı halk sağlığına ilişkin veriler dikkate alınarak ülkelerin sağlık 
harcamaları ve gelişmişlik düzeyi ile ilişkili olup olmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Sağlık 
harcamaları ile gelişmişlik düzeyi arttıkça güvenli içme suyunun, besin güvenliğinin ve 
doğumda sağlıklı yaşam beklentisinin arttığıν gebelikte anne ölüm oranın, doğumda bebek ölüm 
oranın, tüberküloz ve sıtma yaygınlığının azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca ülkelerdeki kişi 
başına yapılan sağlık harcamaları dünya ortalaması temel alınarak ikiye ayrılmış ve ortalamanın 
altında kalan ülkelerde sağlık harcamalarının halk sağlığı göstergelerinde daha etkili olduğu 
görülmüştür. Aynı şekilde kıtalar bazında yapılan değerlendirmede, Ortadoğu’da yapılan sağlık 
harcamalarının birçok halk sağlığı göstergeleri ile olan korelasyonlarının Avrupa ve diğer 
kıtalara göre daha yüksek olduğu vurgulanmıştır. Sağlığa yapılan harcamaların önemini 
belirtmesi, gelişmişlik düzeyi üzerindeki etkisini göstermesi ve makro düzeyde bir 
değerlendirme imkanı sağlaması nedeniyle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Gelişmişlik Düzeyi, Toplum Sağlığı Göstergeleri 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH 
EXPENDITURES AND DEVELOPMENT LEVELS TO SOCIETY HEALTH 

INDICATORS 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to show the importance of health expenditures and development level 
for community health indicators. In this direction, it has been tried to determine whether or not 
the countries are related to health expenditures and development level by taking into 
consideration some public health related data published by 194 countries by World Health 
Organization. As health expenditures and level of development increase, safe drinking water, 
food safety and expectation of healthy life at birth increase; maternal mortality in pregnancy, 
infant mortality at birth, tuberculosis and malaria prevalence have been observed to decrease. 
In addition, health spending per capita in countries has been divided into two according to the 
world average, and health spending has been found to be more effective in the public health 
indicators in the countries below the average. Likewise, evaluations made on the basis of the 
continents emphasized that the health expenditures made in the Middle East are correlated with 
many public health indicators higher than Europe and other continents. It is stated that the study 
will contribute to the literature because it emphasizes the importance of health expenditure, its 
impact on the level of development, and the possibility of an assessment at the macro level. 

Key words: Health Expenditures, Development Level, Community Health Indicators.  
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1. GİRİŞ 

Sağlık ile ilgili göstergeler, toplumun sağlık statüsü ile ilgili bilgiler verebileceği gibi bu 
statünün daha iyi hale gelmesinde bir araç olarak kullanılabilir. Bu göstergeler, sağlıkla ilgili γ 
temel fonksiyona hizmet etmektedir. Bunlarν kamusal bilgi, yönetim ve medikal bilimlerdir. 
Kamusal bilgi, genel olarak kamuya veya sağlık çalışanlarına sağlık için önemli noktalarda 
(yasal düzenlemeler ya da kaynakların yönetimi gibi) anlaşılabilir bir bilgi sunmaktadır. İkinci 
fonksiyon olan yönetimde, sağlığın planlanması, değerlendirilmesi, finansal yönetim ve karar 
verme noktasında bu gibi göstergelerin yöneticilere yardımcı olabileceğine vurgu 
yapılmaktadır. Üçüncü fonksiyon olan medikal bilimlerde ise, deneysel veya tanımlayıcı 
araştırmalarda etkin bir şekilde kullanılabileceği belirtilmektedir. (Goldsmith, 1λ7β). Kısacası, 
sağlık bilgisi şüphesiz büyük sosyal, politik ve ekonomik öneme sahiptir. İlgili bilgilere sahip 
olmak, zamanında raporlama, eylem temeli ve başarıya yönelik önkoşullar için bir temele sahip 
olmak demektir. Amaç, öncelikleri belirlemek için sağlık durumu, sağlık riskleri ve sağlık 
sonuçları hakkında yeterli düzeyde uygun bilgi üretmek ve kullanmaktır. Sağlık bilgileri, sağlık 
hizmeti sağlayıcılarından kamuya her an, tüm potansiyel kullanıcılar için yararlı ve kolay 
erişilebilir olmalıdır. Sağlık göstergeleri, toplu sağlık istatistikleri verileri, bu süreçte mevcut 
ölçü aletleri ve bu tanımdan dolayı, tüm düzeylerde (halk sağlığı ve kliniği) temel sağlık 
göstergelerinin geliştirilmesi ve uygulanması şu andaki öncelikli etkinlik olmalıdır (Pilav, 
1λλλ). Örneğin ABD’de β008 yılında “Toplum Sağlığı Durum Göstergeleri Projesi” 
geliştirilmiş, γ141 ilçeye dair veriler elde edilerek bir rapor yayınlanmış ve toplum sağlığına 
yönelik programlar oluşturulmuştur (Metzler vd., β008).  Devamında projenin ikinci raporunda 
bir internet haritalama uygulaması olan “Coğrafi Bilgi Sistemleri” geliştirilmiş, diğer ilçeler ile 
eşleştirme ve karşılaştırma olanağı sağlanmıştır (Heitgerd vd., β008). Bunların dışında 
literatürde sağlık göstergelerinin temel alınarak incelendiği ve karşılaştırmalar yapıldığı 
çalışmalar yer almaktadır. Örneğin, ABD’de yapılan bir çalışmada siyah ya da beyaz olan 
bireylerin sağlık statüsü ile ilgili 10 göstergesi karşılaştırılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır 
(Margellos vd., β004). Aynı şekilde ABD’de yapılan başka bir çalışmada, bireyler ırklarına 
göre ve hispanik olup olmamalarına göre sağlık göstergeleri açısından karşılaştırılmıştır (Plepys 
ve Klein, 1λλ5). Kanada’da yapılan bir çalışmada toplum sağlığı göstergelerinin tarihsel 
gelişimi gözden geçirilmiş ve çevresel, sosyoekonomik, erken yaşam koşullarının, bireysel 
eylemlerin ve tıbbi bakımın hepsinin sağlığını etkilediğine vurgu yapılmıştır (Etches vd., β006).  
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası’ndan alınan 1λλ7 yılına ilişkin verilerde 180 ülkenin 
bebek ölüm hızları ve engelli duruma göre ayarlanmış yaşam beklentileri karşılaştırılmış ve 
aralarında güçlü bir ilişki olduğu belirtilmiştir (Reidpath ve Allotey, β00γ). Brezilya’da γ4 
belediye üzerinde yapılan bir çalışmada sağlık göstergelerinin birinci basamak sağlık 
hizmetlerine erişimi üzerindeki etkisi araştırılmış ve kalkınma düzeyi düşük olan şehirlerde 
obezitenin daha yüksek olduğuna vurgu yapılmıştır (Campos vd., β011).  

 

Bu çalışmada ise, daha genel bir bakış açısı ile yaklaşılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
1λ4 ülke ilgili yayınlanan bazı halk sağlığına ilişkin veriler dikkate alınarak ülkelerin sağlık 
harcamaları ve gelişmişlik düzeyi ile ilişkili olup olmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

2. YÖNTEM 

 

2.1. Amaç 
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 Bu çalışmada Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1λ4 ülke ilgili yayınlanan bazı halk sağlığına 
ilişkin veriler dikkate alınarak ülkelerin sağlık harcamaları ve gelişmişlik düzeyi ile ilişkili olup 
olmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda şu soruların cevaplarını aranmıştırμ 

 Ülkelerin sağlık harcamaları ile toplum sağlığı göstergeleri arasında bir ilişki var mı?  Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile toplum sağlığı göstergeleri arasında bir ilişki var mı? 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın kapsamını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan raporlarda yer alan 
1λ4 ülke oluşturmaktadır (WHO, β017ν WHO, β018). Sadece β015 yılına ilişkin verilerin 
değerlendirilmesi ise çalışmanın örneklemidir.  

 

2.3. Veri Toplama Aracı ve Analiz 

Çalışmaya ilişkin verilerin elde edilmesinde DSÖ tarafından yayınlanan β017 ve β018 raporları 
kullanılmıştır (WHO, β017ν WHO, β018). Bu verilerν kişi başına yapılan sağlık harcamaları 
(dolar), güvenli içme suyu oranı, besin güvenliği oranı, doğumda sağlıklı yaşam beklentisi 
(yaş), gebelikte anne ölümü sayısı (100.000 doğumda),  bebek ölüm sayısı (100.000 doğumda), 
tüberküloz (TB) yaygınlığı (100.000 kişide),  ve sıtma yaygınlığıdır (1000 kişide). Bunun 
dışında ülkelerin bölgesel anlamda sınıflandırılmalarında DSÖ’nün (β017) raporundan 
faydalanılmış ve ülkeler Afrika, Amerika, Güneydoğu Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Batı Pasifik 
Bölgesi olmak üzere sınıflandırılmıştır (WHO, β017). Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (β018) tarafından en son yayımlanan β015 insani gelişme endeksi listesi dikkate 
alınarak 187 ülke çok yüksek, yüksek, orta ve düşük insani gelişme seviyesi olmak üzere 4'e 
ayrılmıştır. Endeksleri belirtilmeyen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Marshall Adaları, 
Monako, Nauru, San Marino, Somali ve Tuvalu Ada Cumhuriyeti ülkeleri sınıflandırmaya dahil 
edilmemiştir (UNDP, β0.05.β018).  

Çalışmanın analiz kısmında SPSS β0.0 programından faydalanılmış ve değişkenler arasındaki 
ilişkiyi incelemek için “Spearmen Korelasyon Testi” kullanılmıştır. Bu doğrultuda değişkenler 
arasındaki ilişki 0.0-0.β arası “çok zayıf”, 0.β-0.4 arası “zayıf”, 0.4-0.6 arası “orta”, 0.6-0.8 
arası “kuvvetli” ve 0.8 ve üzeri “çok kuvvetli” şeklinde sınıflandırılmıştır (Kaptanoğlu, β01γ).    

 

3. BULGULAR 

Bu kısımda ülkelerin sağlık harcamalarının ve gelişmişlik düzeyinin halk sağlığı göstergeleri 
ile olan ilişkisi incelenmiştir. Sağlık harcamaları açısından bakıldığında, diğer değişkenler ile 
kuvvetli bir ilişki düzeylerinin olduğu gözlemlenmiştir. Gelişmişlik düzeyinin (r=0,λ00; 
p<0,01), doğumda sağlıklı yaşam beklentisinin (r=0,87λν p<0,01), besin güvenliğinin (r=0,6λγν  
p<0,01) ve güvenli içme suyu oranın (r=0,745ν  p<0,01)  kuvvetli bir şekilde pozitif yönde 
arttığıν gebelikte anne ölüm oranın (r=-0,860ν  p<0,01), doğumda bebek ölüm oranın (r=-0,863;  
p<0,01), sıtma yaygınlığının (r=-0,6β5ν  p<0,01) ve tüberküloz yaygınlığının (r=-0,755;  
p<0,01) negatif yönde kuvvetli bir şekilde azaldığı belirlenmiştir (Tablo 1).   
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Tablo 1. Sağlık Harcamaları ve Gelişmişlik Düzeyi ile Halk Sağlığı Göstergeleri İlişki 
Düzeylerinin İncelenmesi 

 Korelasyon Gelişmişlik Düzeyi 

Gelişmişlik Düzeyi 
Pearson “r” 1 

p  

Kişi Başına Sağlık Harcamaları 
Pearson “r” 0,900** 

p 0,000 

Güvenli İçme Suyu 
Pearson “r” 0,695** 

p 0,000 

Besin Güvenliği 
Pearson “r” 0,725** 

p 0,000 

Doğumda Sağlıklı Yaşam Beklentisi 
Pearson “r” 0,898** 

p 0,000 

Gebelikte Anne Ölümü Oranı 
Pearson “r” -0,903** 

p 0,000 

Doğumda Bebek Ölüm Oranı 
Pearson “r” -0,894** 

p 0,000 

Tüberküloz Yaygınlığı 
Pearson “r” -0,724** 

p 0,000 

Sıtma Yaygınlığı 
Pearson “r” -0,732** 

p 0,000 

** p < 0,01 

 

Gelişmişlik düzeyi açısından bakıldığında, aynı şekilde sağlık harcamalarında olduğu gibi diğer 
değişkenler ile arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmüştür. Kişi başına sağlık 
harcamalarının (r=0,λ00ν  p<0,01), doğumda sağlıklı yaşam beklentisinin (r=0,8λ8ν  p<0,01), 
besin güvenliğinin (r=0,7β5ν  p<0,01) ve güvenli içme suyu oranın (r=0,6λ5ν  p<0,01) pozitif 
yönde kuvvetli bir şekilde arttığıν gebelikte anne ölüm oranın (r=-0,λ0γν  p<0,01), doğumda 
bebek ölüm oranın (r=-0,8λ4ν  p<0,01), sıtma yaygınlığının (r=-0,7γβν  p<0,01) ve tüberküloz 
yaygınlığının (r=-0,7β4ν  p<0,01) negatif yönde kuvvetli bir şekilde azaldığı gözlemlenmiştir 
(Tablo 1).   

 

Tablo 2. Ülkelerin Sağlık Harcamalarının Dünya Ortalamasına Göre ve Sınıflandırılması ve 
Toplum Sağlığı Göstergeleri ile İlişkisinin İncelenmesi 

Toplum Sağlığı Göstergeleri 
Kişi Başına Yapılan Sağlık Harcamalarının Ortalaması 

8ββ ≥ 822 < 
Pearson “r” p Pearson “r” p 

Gelişmişlik düzeyi 0,819** 0,000 0,512** 0,000 
Güvenli İçme Suyu 0,393** 0,007 0,171 0,312 
Besin Güvenliği 0,258 0,195 0,403** 0,004 
Doğumda Sağlıklı Yaşam Beklentisi 0,742** 0,000 0,735** 0,000 
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 Gebelikte Anne Ölümü Oranı -0,776** 0,000 -0,553** 0,000 
Doğumda Bebek Ölüm Oranı -0,744** 0,000 -0,513** 0,000 
Tüberküloz Yaygınlığı -0,530** 0,000 -0,442** 0,001 
Sıtma Yaygınlığı -0,614** 0,000 -0,145 0,784 

 

Tablo 2’de ülkelerin kişi başına yaptıkları sağlık harcamaları dünya ortalamasına göre 
sınıflandırılmış ve toplum sağlığı göstergeleri ile olan ilişki düzeyleri incelenmiştir. 8ββ dolar 
ve altında kişi başına sağlık harcaması yapan ülkelerde, sağlık harcaması ile toplum sağlığı 
göstergeleri (besin güvenliği hariç) ilişkisinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.   

 

Tablo 3. Dünyadaki Bölgeler ile Halk Sağlığı Göstergeleri İlişkilerinin İncelenmesi 

Toplum 
Sağlığı 
Göstergeleri 

Afrika Amerika  Güneydoğu Asya Avrupa Ortadoğu Batı Pasifik 

Pearson 
“r” 

p 
Pearson 

“r” 
p 

Pearson 
“r” 

p 
Pearson 

“r” 
p 

Pearson 
“r” 

p 
Pearson 

“r” 
p 

Güvenli 
İçme Suyu 

-0,261 0,467 0,117 0,765 - - 0,782** 0,000 0,577 0,104 0,775* 0,014 

Besin 
Güvenliği 0,500 0,667 0,680* 0,011 - - 0,663** 0,000 0,702* 0,016 0,385 0,306 

Doğumda 
Sağlıklı 
Yaşam 
Beklentisi 

0,292* 0,047 0,670** 0,000 0,591 0,072 0,870** 0,000 0,895** 0,000 0,847** 0,000 

Gebelikte 
Anne 
Ölümü 
Oranı 

-
0,522** 

0,000 
-

0,643** 
0,000 

-
0,842** 

0,002 
-

0,681** 
0,000 

-
0,916** 

0,000 
-

0,870** 
0,000 

Doğumda 
Bebek 
Ölüm Oranı 

-
0,398** 

0,006 
-

0,671** 
0,000 

-
0,842** 

0,002 
-

0,757** 
0,000 

-
0,942** 

0,000 
-

0,663** 
0,000 

Tüberküloz 
Yaygınlığı 0,121 0,419 

-
0,499** 

0,003 -0,455 0,187 
-

0,792** 
0,000 

-
0,717** 

0,001 
-

0,632** 
0,000 

Sıtma 
Yaygınlığı -0,328* 0,029 -0,220 0,351 -0,217 0,576 - - -0,476 0,233 -0,564 0,090 

**p < 0,01  
*  p < 0,05  

 

Çalışmada sağlık harcamalarının toplum sağlığı göstergeleri ile ilişkisinin bölgesel anlamda 
farklı olup olmadığı incelenmiştir (Tablo 3). Besin güvenliği (r=0,70βν p<0,05), doğumda 
sağlıklı yaşam beklentisi (r=0,8λ5ν p<0,01), gebelikte anne ölüm oranı (r=-0,916; p<0,01) ve 
doğumda bebek ölüm oranı (r=-0,λ4βν p<0,01) açısından bakıldığında sağlık harcamalarının en 
kuvvetli ilişki içinde bulunduğu bölgenin Ortadoğu olduğu gözlemlenmiştir. Su temizliği 
(r=0,78βν p<0,01) ve tüberküloz yaygınlığı (r=-0,7λβν p<0,01) açısından bakıldığında ise, 
sağlık harcamaları ile en kuvvetli ilişkilerin bulunduğu bölgenin Avrupa olduğu görülmüştür.  

 

4. TARTIŞMA 

Sağlık harcamaları, genel olarak sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan 
harcamalardır. Bu harcamaların artması ile birlikte bireylerin yaşam süresinin ve kalitesinin 
artacağı ifade edilir (Akar, β014). Bu çalışmada ise, bu ifadeleri doğrular nitelikte sonuçlar elde 
edilmiştir. Kişi başına yapılan sağlık harcamaları arttıkçaν gelişmişlik düzeyinin, doğumda 
sağlıklı yaşam beklentisinin, besin güvenliğinin ve güvenli içme suyu oranın kuvvetli bir 
şekilde pozitif yönde arttığıν gebelikte anne ölüm oranın, doğumda bebek ölüm oranın, sıtma 
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 yaygınlığının ve tüberküloz yaygınlığının negatif yönde kuvvetli bir şekilde azaldığı 
belirlenmiştir. Bu veriler doğrultusunda, kişi başına yapılan sağlık harcamaları ile toplum 
sağlığı göstergelerinin kuvvetli bir ilişki düzeyine sahip olduğu yorumu yapılabilir. Burada 
sorgulanması gereken nokta, sağlık harcamalarının artması ile birlikte toplum sağlığı 
göstergelerinde sürekli iyileşmenin devamlı olup olmayacağıdır. DSÖ (β017) tarafından 
yayınlanan raporda kişi başına yapılan sağlık harcamalarının dünya ortalaması 8ββ dolar olarak 
belirtilmiştir. Çalışmada bu veri temel alınarak ülkeler β’ye ayrılmıştır. Bu doğrultuda 8ββ dolar 
üstü sağlık harcaması yapan ülkelerin daha iyi sonuçlar elde etmesi beklenmiş fakat 822 dolar 
ve altında kişi başına sağlık harcaması yapan ülkelerde, sağlık harcaması ile toplum sağlığı 
göstergeleri (besin güvenliği hariç) ilişkisinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Aynı 
şekilde ABD ülkesine baktığımızda, diğer ülkelere göre en fazla sağlık harcaması yapan ülke 
olmasına rağmen toplum sağlığı göstergelerinde en iyi sonuçlara sahip olmadığı görülmüştür 
(OECD, β018).  Bu doğrultuda, sağlığa ayrılan kaynaklarının sürekli olarak artmasından ziyade 
verimli kullanılması gerektiği yorumu yapılabilir.    

DSÖ tarafından yayınlanan β017 yılına ilişkin raporda ülkeler bulundukları kıtalara göre 
sınıflandırılmış ve yapılan sağlık harcamalarının ortalamaları verilmiştir (WHO, β017). Rapora 
göre, kişi başına yapılan sağlık harcamaları Avrupa’da β1λβ, Amerika’da λ74, Batı Pasifik’te 
λβ0, Orta Doğu’da 557, Güneydoğu Asya’da 176 ve Afrika’da ise 115 dolardır. Avrupa’da kişi 
başına yapılan sağlık harcamalarının yüksek olduğu görülmekte ama burada Avrupa’daki kişi 
başına düşen milli gelir ile diğer bölgelerdeki milli gelirin farklı olduğu unutulmamalıdır. 
Analizde besin güvenliği, doğumda sağlıklı yaşam beklentisi, gebelikte anne ölüm oranı ve 
doğumda bebek ölüm oranı açısından bakıldığında sağlık harcamalarının en kuvvetli ilişki 
içinde bulunduğu bölgenin Ortadoğu olduğu gözlemlenmiştir. Su temizliği ve tüberküloz 
yaygınlığı açısından bakıldığında ise, sağlık harcamaları ile en kuvvetli ilişkilerin bulunduğu 
bölgenin Avrupa olduğu görülmüştür Bu sonuçlar ile birlikte, Ortadoğu’da kişi başına yapılan 
sağlık harcamalarının daha iyi sonuç verdiği ve halk sağlığı göstergeleri ile korelasyon 
düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.  

İnsani gelişmişliğin en önemli üç bileşeninden birisi, sağlıktır. Genel olarak gelişmişlik düzeyi 
hesaplanırken sağlık bileşeni doğrultusunda ortalama yaşam indeksi kullanılmaktadır. Burada 
genel sağlık düzeyi ortalama yaşam süresini etkilemektedir (Yalçın ve Çakmak, β016). Bu 
çalışmada, ülkelerin insani gelişmişlik düzeyi ile bazı sağlık göstergeleri arasında ilişki olup 
olmadığı incelenmiştir. Bu anlamda gelişmişlik düzeyi arttıkça kişi başına yapılan sağlık 
harcamalarının, doğumdaki sağlıklı yaşam beklentisinin, besin güvenliğinin ve güvenli içme 
suyu oranın arttığıν gebelikte anne ölüm oranın, doğumda bebek ölüm oranın, tüberküloz ve 
sıtma yaygınlığının azaldığı gözlemlenmiştir. Burada gelişmişlik düzeyi arttıkça ortalama 
yaşam beklentisinin artması beklenen bir durumdur. Bunun dışında diğer göstergelerinde 
gelişmişlik düzeyi ile ilişki içinde olması, sağlığın gelişmişlik düzeyi üzerindeki önemini 
göstermektedir.  Ayrıca sağlığın gelişmişlik düzeyi içerisindeki etkisi dünya ortalamasına göre 
yapılan ayrımda daha net bir şekilde görülmüştür. 8ββ dolar ve altında kişi başına harcama 
yapan ülkeler ile gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişki çok kuvvetli iken, 8ββ dolar üstünde 
olanlarda orta seviyede olduğu gözlemlenmiştir.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkelerde kişi başına yapılan sağlık harcamalarının ve gelişmişlik düzeylerinin halk sağlığı 
göstergeleri ile korelasyonlarının yüksek olduğu belirlenmiş ve harcamalar ile gelişmişlik 
düzeyleri arttıkça güvenli içme suyunun, besin güvenliğinin ve doğumda sağlıklı yaşam 
beklentisinin arttığıν gebelikte anne ölüm oranın, doğumda bebek ölüm oranın, tüberküloz ve 
sıtma yaygınlığının azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca ülkelerdeki kişi başına yapılan sağlık 
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 harcamaları dünya ortalamasına göre iki ayrılmış ve ortalamanın altında kalan ülkelerde sağlık 
harcamalarının halk sağlığı göstergelerinde daha etkili olduğu görülmüştür. Aynı şekilde kıtalar 
bazında yapılan değerlendirmede, Ortadoğu’da yapılan sağlık harcamalarının birçok halk 
sağlığı göstergeleri ile olan korelasyonlarının daha yüksek olduğu vurgulanmıştır.  

Elde edilen sonuçların makro düzeyde olması, neredeyse tüm ülkeleri kapsamı sebebiyle 
çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Ayrıca sağlığa yapılan harcamaların 
önemini belirtmesi ve gelişmişlik düzeyi üzerindeki etkisini göstermesinden dolayı önemli 
sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir. Bunun dışında sadece β015 yılının verilerinin dikkate 
alınması çalışmanın kısıtlılığıdır. Gelecekte yapılacak çalışmalar için geçmişe dönük verilerin 
çalışmaya dahil edilmesi önerilmiş ve sürecin daha iyi değerlendirilebilmesi açısından verimli 
olabileceği vurgulanmıştır.    
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SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA PİYASA MEKANİZMALARINA GÜVENİLİR 
Mİ?: SAĞLIK SİSTEMLERİ YAPILARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada kamusal anlamda ülkelerin sağlık hizmetlerinin etkinliğini gösterecek bazı 
göstergeler temel alınarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirmede 
vurgulanmak istenen nokta, bu göstergelerin piyasa mekanizmalarına güvenen ülkeler ile daha 
çok kamu merkezli olan ülkelere göre farklılık gösterip göstermediği olmuştur. Ülkelerin sağlık 
sistemlerinin sınıflandırılmasında OECD (β010) tarafından yapılan bir çalışma dikkate 
alınmıştır. Burada βλ ülke piyasa mekanizmaları temelli olup olmamalarına göre 
sınıflandırılmıştır. Aynı şekilde göstergeler açısından bakıldığında, OECD tarafından en son 
yayınlanan doğumdan beklenen yaşam süresi, doğumda beklenen ölüm oranları, kanserden 
ölüm sayıları, aşılanma oranları ve sezaryen doğum sayıları temel alınmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda, sağlık sistemlerinin piyasa mekanizmalarına güvenmesinin sağlık göstergelerinde 
olumlu ya da olumsuz bir farklılık yaratmadığı gözlenmiştir (p>0,05). Bu doğrultuda sağlık 
sistemlerinin yapısından çok sağlık politikalarının etkililiğinin önemli olduğuna vurgu 
yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler:  Sağlık Sistemleri, Piyasa Mekanizmaları, Kamu Merkezli Sağlık Hizmeti 
 

IS IT RELIABLE TO MARKET MECHANISMS ON HEALTH SERVICE? : AN 
EVALUATION ON STRUCTURES OF HEALTH SYSTEMS 

 
ABSTRACT 
 
In this study, an evaluation was made on the basis of some indicators which will show the 
effectiveness of the health services of the countries in the public sense. The point to be 
emphasized is that these indicators differ according to countries that rely on market mechanisms 
and those that are mostly public-centric. A study by the OECD (2010) has been taken into 
account in the classification of countries' health systems. 29 countries are classified according 
to whether they are based on market mechanisms. Similarly, from the perspective of indicators, 
the most recently published life expectancy at birth, the expected death rates at birth, the number 
of deaths from cancer, the vaccination rates and the numbers of cesarean deliveries were all 
based on OECD. As a result of the analyzes made, it was observed that the trust of the health 
systems in the market mechanisms did not make a positive or negative difference in the health 
indicators (p> 0,05). In this respect, it has been emphasized that the effectiveness of health 
policies is very important in terms of health systems. 
 
Key Words: Health Systems, Market Mechanisms, Public Health Service 
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1. GİRİŞ 
 
Geçmişe bakıldığında kamunun hakim olduğu çoğu OECD ülkesinde, sağlık hizmetleri 
sunumunda baskın bir finansör olduğu fakat günümüze yaklaşıldığında bu ülkelerin çoğunda 
özel finansmanın kapsamının arttığı gözlemlenmektedir. Günümüzde daha çok kamu ve özelin 
bir arada sunulduğu karma bir sistem kullanılmakta ve kamu sektörünün hakimiyeti 
azalmaktadır. Sağlık hizmetlerinde son zamanlarda yapılan birçok reform da, sağlık 
sektöründeki özel sektörün rolünü artırmaya çalışmaktadır (Propper ve Green, 1λλλ). Türkiye, 
Almanya, Hindistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Meksika, Çin, Güney Afrika ve Portekiz gibi 
birçok ülkenin sağlık sistemlerinde yapılan reformlar örnekler olarak gösterilebilir (Almeida 
vd., β000ν Gauld, β001ν Blumenthal ve Hsiao, β005ν Frenk vd., β006ν Yaşar, β011ν Harris vd., 
2011; Shewade ve Aggarwal, 2012; Busse vd., 2017; Simoes vd., 2017). Bu gibi reformların 
ortaya çıkmasındaki temel faktörlerden birisi neoliberal politikaların etkisidir. Bu anlayış ile 
birlikte sağlık hizmeti sunumunda kamunun etkisi azaltılmakta ve özel sektörün etkinliği 
artırılmaktadır. Özellikle Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası para 
kuruluşlarının sağlık sektöründe daha etkin bir rol üstlenmesi ile birlikte bu değişimlerin 
hızlandığı görülmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu değişimlerin 
kamu tarafından verilen halk sağlığı hizmetlerini kötü anlamda etkileyeceğine vurgu 
yapılmaktadır (Basu vd., β01βν Chapman, β014ν Wolf ve Toebes, β016ν Wadge vd., β017). 
Diğer yandan, konu ile olarak genellikle düşük ve orta düzeyde gelişmiş ülkelerin incelendiği 
görülmektedir. Örneğin Basu ve diğerleri (β01β) tarafından yapılan çalışmada kamuda hastalar 
için ayrılan zamanın kısıtlı olduğuna ve özele göre konaklama hizmetlerinin yetersiz olduğuna 
vurgu yapılmaktadır. Morgan ve diğerleri (β016) tarafından yapılan çalışmada özel sektörün ile 
kamu sektörü ilişkili olduğu belirtilmekte ve bu doğrultuda özel sektörün performansının 
artacağının altı çizilmektedir. Berendes ve diğerleri (β011) tarafından yapılan çalışmada kamu 
ve özel destekli sunulan acil sağlık hizmetleri karşılaştırılmakta ve her iki alanda da kalitenin 
düşük olduğu fakat özelin bazı alanlarda daha avantajlı olduğu belirtilmektedir. Yapılan 
çalışmalarda görüldüğü üzere, kamu ve daha çok özel olarak düşünebileceğimiz piyasa 
merkezli sağlık sistemlerinin karşılaştırmalarında bazı performans ve kalite gibi önemli ölçütler 
kullanılarak araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada ise sağlık hizmeti sunumunda piyasa 
mekanizmalarına güvenen ülkeler ile daha kamu odaklı sağlık hizmeti sunumunu tercih eden 
ülkeler belirlenen bazı sağlık göstergeleri (doğumdan beklenen yaşam süresi, doğumda 
beklenen ölüm oranları, kanserden ölüm sayıları, aşılanma oranları ve sezaryen doğum sayıları) 
kapsamında karşılaştırılmaktadır.     
 
2. YÖNTEM 
 
Bu çalışmada kamusal anlamda ülkelerin sağlık hizmetlerinin etkinliğini gösterecek bazı 
göstergeler temel alınarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirmede 
vurgulanmak istenen nokta, bu göstergelerin piyasa mekanizmalarına güvenen ülkeler ile daha 
çok kamu merkezli olan ülkelere göre farklılık gösterip göstermediği olmuştur.  
 
Çalışmanın temelini OECD (β010) tarafından yayınlanan “Health Care Systems: Efficiency and 
Policy Settings” çalışma oluşturmuştur. Burada βλ OECD ülkesi sağlık hizmetlerinin piyasa 
mekanizmaları temelli olup olmamalarına göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmanın 
temelinde ülkelerin sağlık hizmetleri sunumunda piyasa mekanizmalarına güvenip 
güvenmemeleri yer almıştır. Almanya, Hollanda, Slovakya Cumhuriyeti, İsviçre, Avustralya, 
Belçika, Kanada, Fransa, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Japonya, Kore ve 
Lüksemburg ülkeleri sağlık hizmeti sunumunda piyasa mekanizmalarına güvenen ülkelerν 
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 İzlanda, İsveç, Türkiye, Danimarka, Finlandiya, Meksika, Portekiz, İspanya, Macaristan, 
İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya ve Birleşik Krallık ülkeleri ise kamu odaklı 
sağlık sistemine sahip ülkeler olarak sınıflandırılmıştır.    
  
Belirlenen ülkelerin sağlık hizmeti sunumunun değerlendirilmesinde OECD (β018) tarafından 
en son açıklanan bazı sağlık göstergeleri kullanılmıştır. Bu göstergelerν 1000 doğumda sezaryen 
sayısı (β015), difteri, tetanos ve boğmacadaki aşılanma oranları (β015), 100.000 kişide 
kanserden ölüm (β014), 1000 doğumda bebek doğum oranı (β015) ve doğumda beklenen yaşam 
süresidir (β015). Bu göstergelerin, piyasa mekanizmalarına güvenen ülkeler ile daha çok kamu 
odaklı olan ülkelere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelemek için SPSS β0.0 
programından faydalanılmıştır. Verilerin analizinde ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır.  
  
OECD (β010) tarafından yapılan gruplandırmadaki ülkelerin tamamının sağlık göstergelerinin 
bulunmaması ve yapılan gruplandırmanın genel olarak gelişmiş düzeydeki ülkeleri içermesi, 
geçerliği ve güvenilirliği artırmak için sadece OECD tarafından yayınlanan verilerin dikkate 
alınması çalışmanın sınırlılığını oluşturmuştur.  
 
3. BULGULAR 
 
Bu kısımda kamu sağlığı kapsamında belirlenen bazı sağlık göstergeleri ile OECD (β010) 
tarafından yapılan gruplandırmalar karşılaştırılmıştır. Aşağıda verilen tablolarda bu 
karşılaştırmalar detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Tablolarda gri renk ile gösterilen ülkeler 
piyasa mekanizmalarına güvenen sağlık sistemleri, boyalı olmayan alanlar ise kamu destekli 
sağlık sistemleri olarak ifade edilmiştir. Bu kapsamda OECD (β018) tarafından en son veriler 
dikkate alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır.  
 

Tablo 1. 1000 Doğumda Bebek Ölüm Oranlarının Karşılaştırılması*, β015 
 ÜLKE SAYI   ÜLKE SAYI   ÜLKE SAYI  
1 Meksika  12.5 10 Danimarka  3.7 19 Lüksemburg  2.8 
2 Türkiye  10.7 11 İrlanda  3.4 20 Kore  2.7 
3 Slovakya  5.1 12 Belçika  3.3 21 İspanya  2.7 
4 Macaristan  4.2 13 Almanya  3.3 22 İsveç  2.5 
5 Polonya  4.0 14 Hollanda  3.3 23 Çek Cumhuriyeti  2.5 
6 Yunanistan  4.0 15 Avustralya  3.2 24 Norveç  2.3 
7 İsviçre  3.9 16 Avusturya  3.1 25 İzlanda  2.2 
8 Birleşik Krallık  3.9 17 İtalya  2.9 

26 Finlandiya  1.7 9 Fransa  3.7 18 Portekiz  2.9 

*  p=0,817; p>0,05 

  
1000 doğumda yaşanan bebek ölüm oranları sayıları temel alınarak yapılan karşılaştırmada 
kamu merkezli ve piyasa merkezli sağlık sistemine sahip olan ülkeler arasında anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır (p=0,817ν p>0,05). Tablo 1’de belirtilen sayılar incelendiğinde ise hem 
en çok hem de en az doğumda bebek ölümünün yaşandığı ülkelerin kamu merkezli sağlık 
sistemine sahip olan ülkeler olduğu gözlemlenmiştir.  
 

 
Tablo β. Doğumda Beklenen Yaşam Süresi*, β015 

 ÜLKE ORAN  ÜLKE ORAN  ÜLKE ORAN 
1 Japonya  83.9 11 Kore  82.1 21 Danimarka  80.8 
2 İsviçre  83.0 12 Yeni Zelanda  81.7 22 Almanya  80.7 
3 İspanya  83.0 13 Finlandiya  81.6 23 Çek Cumhuriyeti  78.7 
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 4 İtalya  82.6 14 Hollanda  81.6 24 Türkiye  78.0 
5 Avustralya  82.5 15 İrlanda  81.5 25 Polonya  77.6 
6 İzlanda  82.5 16 Avusturya  81.3 26 Slovakya  76.7 
7 Norveç  82.4 17 Portekiz  81.2 27 Macaristan  75.7 
8 Lüksemburg  82.4 18 Yunanistan  81.1 

28 Meksika  75.0 9 Fransa  82.4 19 Belçika  81.1 
10 İsveç  82.3 20 Birleşik Krallık  81.0 

*  p=0,489; p>0,05 

 
Doğumda beklenen yaşam süreleri temel alınarak yapılan karşılaştırmada kamu merkezli ve 
piyasa merkezli sağlık sistemine sahip olan ülkeler arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p=0,48λν p>0,05). Tablo β’de belirtilen süreler incelendiğinde ise doğumdan 
beklenen yaşam sürelerinin en düşük olduğu ülkelerin kamu merkezli sağlık sistemine sahip 
olan ülkeler olduğu görülmüştür. 
 

Tablo γ. 100.000 Kişide Kanserden Ölüm Sayıları*, β014 
 ÜLKE SAYI   ÜLKE SAYI   ÜLKE SAYI  
1 Macaristan  282.7 8 Almanya  200.9 15 Avustralya  187.3 
2 Slovakya  258.6 9 Lüksemburg  199.9 16 İspanya  185.8 
3 Polonya  234.0 10 Belçika  199.4 17 İsveç  184.6 
4 Danimarka  233.4 11 Yunanistan  199.0 18 Japonya  176.6 
5 Hollanda  227.6 12 Norveç  198.2 19 Finlandiya  172.3 
6 Çek Cumhuriyeti 225.8 13 Avusturya  197.2 

20 Meksika  114.6 
7 İzlanda  205.1 14 Portekiz  196.9 
*  p=0,545; p>0,05 

 
 
100.000 kişide yaşanan kanserden ölüm sayıları temel alınarak yapılan karşılaştırmada kamu 
merkezli ve piyasa merkezli sağlık sistemine sahip olan ülkeler arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p=0,545ν p>0,05). Tablo γ’de belirtilen oranlar incelendiğinde ise en az 
kanserden ölüm sayılarının olduğu ülkelerin kamu merkezli sağlık sistemine sahip olan ülkeler 
olduğu görülmüştür.  
 
 

Tablo 4. Difteri, Tetanos ve Boğmacada Aşılanma Oranları*, β015 
 ÜLKE ORAN  ÜLKE ORAN  ÜLKE ORAN 
1 Lüksemburg  99 11 Portekiz  98 21 Norveç  95 
2 Çek Cumhuriyeti 99 12 İspanya  97 22 İrlanda  95 
3 Yunanistan  99 13 Finlandiya  97 23 Avustralya 93 
4 Macaristan  99 14 Türkiye  97 24 Danimarka  93 
5 Belçika  99 15 İsviçre  97 25 İtalya  93 
6 Fransa  98 16 Japonya  96 26 Yeni Zelanda  92 
7 Kore  98 17 Almanya  96 27 İzlanda  92 
8 Polonya  98 18 Slovakya  96 28 Kanada  91 
9 Avusturya  98 19 Birleşik Krallık  96 

29 Meksika  87 
10 İsveç  98 20 Hollanda  95 
*  p=0,140; p>0,05 

 
Difteri, tetanos ve boğmaca aşılanma oranları temel alınarak yapılan karşılaştırmada kamu 
merkezli ve piyasa merkezli sağlık sistemine sahip olan ülkeler arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p=0,140ν p>0,05). Tablo 4’de belirtilen oranlar incelendiğinde ise genel olarak 
ülkelerin oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Sıralama açısından en çok aşılanma oranın 

45



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 olduğu ilk 5 ülkeye bakıldığında piyasa merkezli sağlık sistemlerine sahip ülkelerin ağırlıklı 
olduğuν son 5 ülkeye bakıldığında ise kamu merkezli sağlık sistemine sahip ülkelerin yer aldığı 
gözlemlenmiştir.  
 

Tablo 5. 1000 Doğumda Sezaryen Sayısı*, β015 
 ÜLKE SAYI   ÜLKE SAYI   ÜLKE SAYI  
1 Türkiye  531.0 6 İrlanda  301.1 11 İspanya  245.1 
2 Macaristan  372.1 7 Avusturya  286.9 12 Danimarka  210.9 
3 Polonya  361.7 8 Lüksemburg  277.7 13 İsveç  173.1 
4 İtalya  352.8 9 Birleşik Krallık  262.0 14 Norveç  161.4 
5 Almanya - 1 302.1 10 Çek Cumhuriyeti  253.6 15 Finlandiya  154.7 

*  p=0,794; p>0,05 

 
1000 doğumdaki sezaryen doğum sayıları temel alınarak yapılan karşılaştırmada kamu 
merkezli ve piyasa merkezli sağlık sistemine sahip olan ülkeler arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p=0,7λ4ν p>0,05). Tablo 5’de belirtilen sayılar incelendiğinde ise hem en çok 
hem de en az sezaryen doğumun yapıldığı ülkelerin kamu merkezli sağlık sistemine sahip olan 
ülkeler olduğu gözlemlenmiştir.  
 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada kamusal anlamda ülkelerin sağlık hizmetlerinin etkinliğini gösterecek bazı 
göstergeler temel alınarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirmede 
vurgulanmak istenen nokta, bu göstergelerin piyasa mekanizmalarına güvenen ülkeler ile daha 
çok kamu merkezli olan ülkelere göre farklılık gösterip göstermediği olmuştur.  
 
Ülkelerin sağlık sistemlerinin sınıflandırılmasında OECD (β010) tarafından yapılan bir çalışma 
dikkate alınmıştır. Burada βλ ülke piyasa mekanizmaları temelli olup olmamalarına göre 
sınıflandırılmıştır. Aynı şekilde göstergeler açısından bakıldığında, OECD tarafından en son 
yayınlanan doğumdan beklenen yaşam süresi, doğumda beklenen ölüm oranları, kanserden 
ölüm sayıları, aşılanma oranları ve sezaryen doğum sayıları temel alınmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda, sağlık sistemlerinin piyasa mekanizmalarına güvenmesinin sağlık göstergelerinde 
olumlu ya da olumsuz bir farklılık yaratmadığı gözlenmiştir (p>0,05). Analiz kapsamında 
oluşturulan sınıflandırma tablolarında bazı noktaların dikkat çektiği görülmüştür.  
  1000 doğumdaki sezaryen doğum sayısına bakıldığında, en çok sayıya sahip olan 

ülkelerin kamu destekli olan Türkiye, Macaristan, Polonya ve İtalya olduğu 
belirlenmiştir.   Difteri, tetanos ve boğmacadaki aşılanma oranlarına bakıldığında, kamu temelli sağlık 
sistemine sahip olan ülkelerdeki aşılanma oranlarının diğer ülkelere göre daha düşük 
olduğu gözlemlenmiştir.   1000 doğumda beklenen bebek ölüm sayılarına bakıldığında, en çok sayının kamu 
destekli olan Meksika, Türkiye, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde olduğu 
görülmüştür.   100.000 kişide kanserden ölüm sayılarında ve doğumdan beklenen yaşam sürelerinde 
ilk ve son sıralarda bir yığılma olmamıştır.  

 
Sonuç olarak, sağlık sistemlerinin piyasa mekanizmalarına güvenmelerinin ya da daha çok 
kamu destekli olmalarının sağlık göstergelerini belirgin bir şekilde etkilemediği belirlenmiştir. 
Bu doğrultuda sağlık sistemlerinin yapısından çok sağlık politikalarının etkililiğinin önemli 
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 olduğunun altı çizilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında, araştırmaya dahil edilen ülkelerin 
büyük bir kısmının gelişmiş düzeyde ülkeler olması temel etken olmuş olabilir. Bu sebeple daha 
sonraki çalışmalar için daha az gelişmiş ülkelerin çalışmaya dahil edilmesi ve kapsamının 
genişletilmesi önerilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda elde edilen bulguların literatüre önemli 
bir katkı sağlayacağı düşünülmüştür.    
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HASTA VE HEKİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİMDE ORTAK KARAR ALMANIN 
ROLÜ: DEPRESYON TANISI KONMUŞ HASTALAR ÜZERİNDE YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 
 

Arş. Gör. Fedayi YAĞAR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma ile birlikte hekim ve hasta arasında gerçekleşen ortak karar alma (OKA) sürecinin 
önemi vurgulanmak istenmiş ve depresyon teşhisi konmuş hastalar üzerinde yapılan 
araştırmalar dikkate alınarak sonuçlar daha somut hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda 
bazı kısıtlamalar dikkate alınarak bir araştırılma yapılmıştır. 01.07.β01λ-01.09.2019 tarihleri 
arasında PubMed, Science Direct ve Google Akademik veri tabanları kullanılarak ve “Shared 
Decision Making” and “Depression” anahtar kelimeleri dikkate alınarak uluslararası bilimsel 
makaleler taranmıştır. Tarama sonucunda konu ile direkt ilişkili olarak (hem ortak karar alma 
sürecini hem de depresif hastaları konu alan) γβ çalışma belirlenmiştir. Bu çalışmalar ise bazı 
arama kriterlerine (sınırlılıkları) göre incelenmiştir. Bu kriterler sonucunda elde edilen 14 adet 
araştırma makalesinin çalışmada kullanılabileceğine karar verilmiştir. Yapısal açıdan 
incelediğimizde, araştırmalarda çoğunlukla anket yönteminin kullanıldığı görülmektedir. 
Sadece hekimler özelinde yapılan çalışmaların çok az olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde 
çalışmaların çok azında kullanılan örneklem yönteminin rastgele örneklem yöntemi olduğu 
ifade edilmiştir. Bulgular dikkate alındığında ise, hasta ve hekim merkezli iki temel noktanın 
ortaya çıktığı görüşmüştür. Hastalar açısından bakıldığında, ortak karar alma ile birlikte 
iyileşme sürecinin olumlu etkilendiğine dair sonuçların daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
şekilde OKA’nın kararsızlığı azalttığına ve hızlı karar almalarını sağladığına dair tespitlere de 
yer verilmiştir. Bunun dışında bazı hastaların OKA’yı riskli gördüğü, karar vermeyi hekime 
bıraktığı ve depresyonun şiddetinin OKA’yı olumsuz etkilediğine dair tespitleri de çalışmalarda 
vurgulanmıştır. Hekimler açısından bakıldığın ise, OKA ile olumsuz bir yaklaşım olduğu 
görülmüştür. Çalışmalarda OKA’nın çok fazla dikkate alınmadığı ve çok az tercih edildiği 
belirtilmiştir. Ayrıca yapılan başka bir çalışmada, OKA ile ilgili olarak son söz sahibinin 
kesinlikle hekimlerde olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, hekimler özelinde 
OKA’nın çok yeni bir yaklaşım olduğu fakat uygulandığı taktirde ise, sağlık çıktılarında olumlu 
sonuçlar yaratabildiği incelenen çalışmalarda görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:  Ortak Karar Alma, Depresyon, Hasta-Hekim Etkileşimi 

THE ROLE OF THE SHARING DECISION IN THE INTERACTION BETWEEN 
THE PATIENT AND THE PHYSICIAN: INVESTIGATION OF THE STUDIES ON 

THE PATIENTS WITH THE DIAGNOSIS OF DEPRESSION 

ABSTRACT 

The aim of this study was to emphasize the importance of the shared decision-making (SDM) 
process between the physician and the patient. The results were tried to be made more concrete 
by taking into consideration the studies conducted on patients diagnosed with depression. In 
this respect, a research has been made by considering some restrictions. Between 01.07.2019-
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 01.09.2019, international scientific articles were searched using PubMed, Science Direct and 
Google Scholar databases and taking into account the key words “Shared Decision Making” 
and “Depression”. As a result of the screening, 32 studies were identified directly related to the 
subject (both the decision making process and depressive patients). These studies were 
examined according to some search criteria (limitations). It was decided that 14 research articles 
obtained as a result of these criteria can be used in the study. When analyzed structurally, it is 
seen that survey method is mostly used in researches. It was determined that only the studies 
performed by physicians were very few. Likewise, random sampling method was used in very 
few of the studies. When the findings were taken into consideration, it was seen that two main 
points emerged based on patient and physician. From the patient's point of view, it was found 
that the results of the joint decision-making and the recovery process were positively affected. 
Likewise, it is stated that SDM reduces the instability and enables them to make quick 
decisions. In addition, the findings of some patients who considered SDM at risk, left decision-
making to the physician, and the severity of depression adversely affected SDM were also 
emphasized in the studies. From the point of view of physicians, it was found to be a negative 
approach with SDM. It was stated in the studies that SDM was not taken into consideration and 
was preferred less. In another study, they also stated that physicians should have the last say 
about SDM. As a result, it has been seen in the studies examined that SDM is a very new 
approach for physicians but if it is applied, it can produce positive results in health outcomes. 

Key Words: Shared Decision Making, Depression, Patient-Physician Interaction 

 

1. GİRİŞ 

Ortak karar alma (OKA), hastanın değerlerinin göz önünde bulundurulmasını sağlarken mevcut 
tüm seçeneklerin riskleri ve faydaları hakkında en iyi kanıtı bilmeye ve anlamaya dayanır. Hasta 
merkezli bakımın bir parçası olarak tanımlanan bir süreçtir (Legare vd., β014). OKA genellikle 
paternalizm (yani doktorlar kararları verir) ve bilinçli seçim (yani hastalar kararları verir) 
arasında “orta bir zemin” olarak konumlandırılır. Bu bağlamda, OKA ile bilinçli karar verme, 
uyum, kanıta dayalı hasta seçimi, gelişmiş özerklik ve karşılıklı katılım gibi benzer çağrışımlara 
sahip yapılar arasında önemli bir örtüşme vardır (Makoul ve Clayman, 2006). Hekimler ve 
hastalar en iyi kanıtları kullanarak birlikte kararlar verirler. Hekimler ile ortaklaşa olarak, 
hastalar mevcut tarama, tedavi veya yönetim seçeneklerini ve her birinin olası yararlarını ve 
zararlarını göz önünde bulundurmaya, tercihlerini bildirmeye ve bunlara en iyi uyan eylem 
sürecini seçmeye yardımcı olmaya teşvik edilir (Stiggelbout vd., β01β). 

Ortak karar verme hastaya özgüdür ve tıbbi kanıtlara, sağlayıcının klinik uzmanlığına, hastanın 
ve ailesinin benzersiz özelliklerine dayanır. Örneğin, kültürel faktörler, karşılıklı güven ve dil 
uyumu veya hasta ve sağlık hizmeti sağlayıcısı arasındaki uyuşmazlık gibi hasta-klinisyen 
etkileşimlerini etkileyen faktörler bu noktada çok önemlidir (Godolphin, β00λν Legare ve 
Witteman, β01γ). Diğer yandan ortak karar verme, belirsizlik koşullarında en uygun şekilde 
uygulanır. Belirsizlik, bilimsel kanıtların olmadığı veya yetersiz olduğu veya farklı 
çalışmalardan elde edilen çelişkili kanıtların kesin bir sonuç vermediği durumlarda da ortaya 
çıkabilir. Ayrıca, belirsizlik bireysel kararlar düzeyinde ortaya çıkmaktadır, çünkü bir 
popülasyondaki risk ve fayda olasılıkları herhangi bir hastaya doğrudan uygulanamaz. Bu 
nedenle, bakım kalitesini sağlamak için, hem klinisyenler hem de hastalar, klinik kararlarla 
karşı karşıya kaldıklarında belirsizliği gidermede yardıma ihtiyaç duyabilirler (Legare ve 
Witteman, β01γ). Bu belirsizlik durumunda hastaların sürece dahil olma durumunu 
değerlendirmek için depresyon tanısı konmuş hastalar üzerinde yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu noktada kısaca depresyondan 
bahsetmek gerekirseν moral bozukluğu, ilgi ya da zevk kaybı, azalan enerji, suçluluk ya da 
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 düşük öz değer, rahatsız uyku ya da iştahsızlık ve zayıf konsantrasyon ile kendini gösteren 
yaygın bir zihinsel hastalıktır. Ayrıca, depresyon sıklıkla endişe belirtileri ile birlikte gelir. Bu 
sorunlar kronik ya da tekrarlayan hale gelebilir ve bireyin günlük sorumluluklarını yerine 
getirme becerisinde önemli bozulmalara yol açabilir (Marcus vd., β01λ). Bu gibi bozukların 
toplumlarda özellikle de son yıllarda giderek arttığı görülmektedir. OECD ülkelerindeki beş 
insandan birisinin ruhsal anlamda bir problem yaşaması bu duruma örnek olarak verebiliriz. 
Maliyet açısından bakıldığında da GSYİH içindeki payının sürekli olarak arttığı ve bu oranın 
OECD ülkelerinde %γ.5-4 arasında değiştiği görülmektedir. Ayrıca ruhsal anlamda bir 
problemi olan insanların diğer insanlara göre intihara daha çok meyilli oldukları bilinmektedir 
(OECD, β01λ). Bu verileri dikkate aldığımızda OKA sürecini öneminin daha da arttığını 
görmekteyiz. Yaptığımız bu çalışma ile birlikte OKA sürecini iyi bir şekilde tanımlamayı ve 
sürece katkı sağlayabilecek önerileri sunmayı hedeflemekteyiz.   

 

2. YÖNTEM  

Bu çalışma ile birlikte hekim ve hasta arasında gerçekleşen ortak karar alma sürecinin önemi 
vurgulanmak istenmiş ve depresyon teşhisi konmuş hastalar üzerinde yapılan araştırmalar 
dikkate alınarak sonuçlar daha somut hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda bazı 
kısıtlamalar dikkate alınarak bir araştırılma yapılmıştır. 01.07.β01λ-01.09.2019 tarihleri 
arasında PubMed, Science Direct ve Google Akademik veri tabanları kullanılarak ve “Shared 
Decision Making” and “Depression” anahtar kelimeleri dikkate alınarak uluslararası bilimsel 
makaleler taranmıştır.  

Tarama sonucunda konu ile direkt ilişkili olarak (hem ortak karar alma sürecini hem de depresif 
hastaları konu alan) γβ çalışma belirlenmiştir. Bu çalışmalar ise bazı arama kriterlerine 
(sınırlılıkları) göre incelenmiştir. Temel kriter, araştırma konusunun ortak karar alma ile ilgili 
olması ve değerlendirme noktasında depresyon teşhisi konmuş hastaları dikkate almış 
olmasıdır. Aynı şekilde, sadece birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yapılan 
araştırmaların incelenmesi, çalışmaların İngilizce dilinde yazılmış olması, tam metnine 
ulaşılabilir olması, SCI, SSCI ve SCI-Expanded indekslerinde yer alan dergilerde yayımlanmış 
olması dikkat edilen diğer önemli kriterler olmuştur. Bu kriterler sonucunda elde edilen 14 adet 
araştırma makalesinin çalışmada kullanılabileceğine karar verilmiştir. 

Araştırma Sınırlılıkları 
Kongre bildirileri, yüksek lisans ve doktora tezi gibi çalışmalar, online dergiler dışında basılı 
olarak yayımlanan makaleler veya literatür derlemesi olan makaleler ve İngilizce dışında farklı 
dillerde yazılan araştırmalar kapsam dışında tutulmuştur.  

 

 

3. BULGULAR 

Bu kısımda araştırmalar ilişkin bilgiler detaylı bir şekilde verilmiştir. Aşağıda verilen Tablo 
1’de araştırmaların hangi yılda yapıldığı, nerede yapıldığı, hangi örneklem grubu üzerinde 
yapıldığı (hasta ve/veya hekim), hangi dergide yayımlandığı, hangi örneklem yönteminin 
kullanıldığı, araştırma yönteminin ve temel olarak vurgulanan bulguların ne olduğu 
gösterilmiştir.   

Tablo 1. OKA Yaklaşımı Kapsamında Depresyon Teşhisi Konan Hastalar Üzerinde Yapılan 
Araştırmalar 
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  Yazar(l
ar) 

Yıl Ülke Katılı
mcı 

Dergi Örnekl
em 
yöntem
i 

Araştırma 
tipi 

Temel 
Bulgu(lar) 

1 Loh vd. 200
7 

Almany
a 

405 
hasta 
ve 21 
hekim 

Patient 
Education 
and 
Counseling 

Rastgel
e 
örnekle
m 

Anket 
yöntemi 

OKA’nın 
depresyonu  
azaltma 
noktasında 
etkisi yoktur.  

2 Young 
vd. 

200
8 

ABD 287 
hasta 
ve 152 
hekim 

JAMA 
Internal 
Medicine 

Rastgel
e 
örnekle
m 

Ses 
kayıtları 

Hekimler 
OKA’yı aktif 
bir şekilde 
kullanmamakt
adır. 

3 Swanso
n vd.  

200
7 

ABD 1317 
hasta 

Medical 
Care 
Research 
and 
Reviewer 

Kesitse
l bir 
araştır
ma 

Anket 
yöntemi 

Depresyon 
tanısı konmuş 
hastaların 
sürece 
katılması ile 
birlikte 
memnuniyet 
düzeyleri 
artmaktadır. 

4 Clever 
vd. 

200
6  

ABD 1706 
hasta 

Medical 
Care 

- Anket 
yöntemi 
(kohort bir 
çalışma) 

Hastalar 
üzerinde β yıl 
süre ile bir 
çalışma 
yapılmıştır. 
OKA, 
iyileşme 
sürecinde 
olumlu bir 
etki 
yaratmaktadır
. 

5 Simon 
vd. 

200
6 

Almany
a 

40 
hasta 

Health 
Expectatio
ns 

- Yarı 
yapılandırı
lmış 
mülakat 

Depresyonun 
şiddeti karar 
verme 
sürecine 
katılımı 
geciktirmekte
dir. 

6 Solberg 
vd. 

201
4 

ABD 1168 
hasta 

The 
Journal of 
the 
American 
Board of 
Family 
Medicine 

- Anket 
yöntemi 

Depresyon 
düzeyi yüksek 
olanlar, 
sürece daha az 
katılmaktadır.  
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 7 McMul
len 

201
1 

Kanada 11 
hekim 

Qualitative 
Health 
Research 

- Derinleme
sine 
görüşme 

Tedavi etme 
noktasında 
son söz 
sahibinin her 
zaman 
hekimler 
olduğu ifade 
edilmektedir.  

8 Loh vd. 200
7 

Almany
a 

30 
hekim 
ve 207 
hasta 

Patient 
Education 
and 
Counseling 

- Anket 
yöntemi 

OKA, klinik 
sonuçları 
olumlu yönde 
etkilemektedi
r.  

9 Callaha
n vd. 

199
6  

ABD 111 
hekim 

Journal of 
General 
Internal 
Medicine 

- Yarı 
yapılandırı
lmış 
mülakat 

Tedavi 
sürecinde 
hekimler 
OKA’yı çok 
dikkate 
almamaktadır
. 

1
0 

Perez 
vd. 

201
7 

Almany
a 

147 
hasta 

Health 
Expectatio
ns 

Rastgel
e 
örnekle
m 

Anket 
yöntemi 

OKA ile 
birlikte 
hastaların 
kararsız 
kalma 
durumları 
azalmaktadır. 

1
1 

Simmo
ns vd. 

201
7 

Avustra
lya 

66 
hasta 

Health 
Expectatio
ns 

- Anket 
yöntemi 
(kohort bir 
çalışma) 

OKA ile 
birlikte 
hastalar 
tedavileri ile 
ilgili daha 
hızlı karar 
verebilmekted
ir.  

1
2 

Chien 
vd. 

201
2 

Çin ve 
Vietna
m 

190 
hasta 

Nursing 
Research 

- Anket 
yöntemi 

Hastalar 
OKA’yı riskli 
görmekte ve 
bu sebeple 
fazla dikkate 
almamaktadır
.  

1
3 

Patel 
vd. 

201
4 

ABD 15 
hekim 

Journal of 
Immigrant 
and 
Minority 
Health 

- Derinleme
sine 
görüşme 

OKA, tedavi 
sürecinde 
olumlu etki 
yaratmaktadır
.  

1
4 

Moise 
vd. 

201
7 

ABD 195 
hasta 

Journal of 
Psychosom

- Anket 
yöntemi 

Depresyon 
düzeyi 
arttıkça, 
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 atic 
Research 

hastalar karar 
verme 
sürecine daha 
az 
katılmaktadır. 

 

Yapısal açıdan incelediğimizde, araştırmalarda çoğunlukla anket yönteminin kullanıldığı 
görülmektedir (Loh vd., 2007; Swanson vd., 2007; Clever vd., 2006; Solberg vd., 2014; Loh 
vd., 2007; Perez vd., 2017; Simmons vd., 2017; Chien vd., 2012; Moise vd., 2017). Sadece 
hekimler özelinde yapılan çalışmaların çok az olduğu belirlenmiştir (McMullen, β011ν Callahan 
vd., 1λλ6ν Patel vd., β014). Aynı şekilde çalışmaların çok azında kullanılan örneklem 
yönteminin rastgele örneklem yöntemi olduğu ifade edilmiştir (Loh vd., β007ν Perez vd., β017ν 
Young vd., 2008).  

Temel bulgular açısından baktığımızda OKA sürecinde iki temel yaklaşımın önemli olduğu 
belirlenmiştir. Bunlarν hastanın sürece yaklaşımı (Chien vd., β01βν Perez vd., 2017; Simmons 
vd., 2017; Swanson vd., 2007; Loh vd., 2007; Clever vd., 2006; Patel vd., 2014; Loh vd., 2007; 
Simon vd., 2006; Solberg vd., 2014; Moise vd., 2017) ve hekimin sürece yaklaşımıdır (Young 
vd., 2008; McMullen, 2011; Callahan vd., 1996).  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  
Bu çalışmada depresyon hastaları üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve OKA sürecini 
etkileyen değişkenler değerlendirilmeye çalışılmıştır. İlk olarak hasta açısından baktığımızda, 
birçok hasta karar verme sürecine dahil olmayı beklememektedir ve bu nedenle, iyi 
bilgilendirildiğinde tercihlerinin en uygun tedavi seçimini belirleyebileceğinin farkında 
olmaları gerekmektedir. Doktor-hasta iletişimindeki basit değişiklikler, paylaşılan karar 
vermede çarpıcı gelişmelere yol açabilir (Stiggelbout vd., β01β). Bu çalışma kapsamında 
incelenen araştırmalarda bu yaklaşımı destekleyen sonuçların olduğu görülmektedir. Hastaların 
OKA sürecine dahil olması ile daha hızlı karar verdiği ve kararsızlıklarının azaldığı (Perez vd., 
2017; Simmons vd., 2017), memnuniyet düzeylerinin arttığı (Swanson vd., β007) ve belki de 
en önemlisi klinik sonuçlarında olumlu bir etkinin olduğu (Loh vd., β007ν Clever vd., β006ν 
Patel vd., β014ν Loh vd., β007) yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır. Chien ve diğerleri (β01β) 
tarafından yapılan çalışmada diğerlerine göre olumsuz bir sonuç elde edilmiş ve OKA sürecinin 
hastalar tarafından riskli görüldüğü ve dikkate alınmadığı ifade edilmiştir. Diğer yandan 
depresyon hastalarında hastalığın şiddeti arttıkça OKA sürecine daha az katılım gösterildiği ve 
sürecin olumsuz etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır (Simon vd., 2006; Solberg vd., 2014; Moise 
vd., 2017). Bu noktada hastalara sürece dahil etmek için farklı uygulamaların olduğu 
görülmektedir. Örneğin İngiltere’de başlatılan MAGIC (İşbirliği İçinde İyi Kararlar Almak) 
programı ile birlikte hastalara bekleme odalarında posterler ile sorular sorulmakta ve öz 
yeterlilikleri ile karar vermedeki girişimlerinin artırılması hedeflenmektedir. Aynı şekilde 
ABD’de Mayo Klinik’te Clinic'te geliştirilen “Wiser Choices Araçları” ve Cardiff'te geliştirilen 
“Seçenek Klavuzları”da örnek verilebilir (Stiggelbout vd., β01β).  

Paylaşılan karar vermedeki ilk ve en önemli adım, dengenin farkındalığı oluşturmaktır. Yani, 
hastaya en iyi seçeneğin olmadığını, bir karar verilmesi gerektiğini ve hiçbir şey yapmamayı ya 
da statükoyu korumanın bir seçenek olduğunu açıklamaktır. Seçenekleri belirledikten sonra, bir 
sonraki adım, her birinin avantajlarını ve zararlarını ve ayrıca kendi olasılıklarını tartışmaktır. 
Kesin olasılıklara her zaman ihtiyaç duyulmaz, ancak çoğu hassas kararda hastanın artıları ve 
eksilerini tartması için sayılara ihtiyacı olacaktır. Daha sonra, hastaların seçenekler, faydalar ve 
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 zararları hakkındaki fikirleri, kaygıları ve beklentileri ortaya konmalı ve hasta müzakere 
sürecinde desteklenmelidir (Stiggelbout vd., β01β). Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere, hekimin 
OKA sürecindeki etkinliği çok büyüktür. İncelediğimiz araştırmalarda ise, beklenilenin aksine 
hekimlerin OKA’nın aktif bir şekilde kullanmadığı (Young vd., β008) ve OKA’yı çok dikkate 
almadığı (Callahan vd., 1λλλ) sonucuna ulaşılmıştır. McMullen (β011) tarafından yapılan 
çalışmada da her zaman son söz sahibinin hekimler olduğu ifade edilmiştir. Böyle bir sonucun 
ortaya çıkmasında depresyon hastalarının dikkate alınmış olması etkili olmuş olabilir. Bu 
noktada bazı müdahaleler ile sağlık profesyonellerinde davranış değişikliği yaratılabilir. 
Örneğin, basılı eğitim materyallerinin dağıtımı, OKA ile ilgili davranışları benimseme 
konusundaki tutumlarını, OKA'yı benimseme niyetleri ile ilişkili temel inançları pekiştirerek 
geliştirebilir. Eğitim toplantıları yoluyla OKA'daki profesyonellerin eğitimi, profesyonellerin 
davranışın temel belirleyicilerinden biri olan öz-yeterlik algılarını artırabilir. Karar destekleri 
gibi hasta kaynaklı müdahalelerin, hasta bilgisini arttırdığı gösterilmiştir ve bu, hastalara karar 
alma sürecine katılacak daha fazla kaynak sağlayabilir. Buna karşılık, hastaların karar verme 
sürecine dahil edilmesi, sağlık uzmanlarının kendi uzmanlık alanlarında ortaya çıkan kanıt 
bilgilerini geliştirerek ve bu kanıtları kullanmalarını artırarak sağlık uzmanlarının 
alışkanlıklarını değiştirebilir (Legare vd., β014). Depresyon hastaları özelinde 
düşündüğümüzde ise, bu hastaların bakımı için farklı uygulamalar kullanılabilir. Örneğin 
Avustralya, İsveç ve Fransa gibi bazı ülkelerde bakım kalitesini artırmak için bu hastalara özel 
odalar bulundurulmaktadır (OECD, β01λ).  
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ÖZET 

Mikro hava araç sistemleri sivil ve askeri kullanımlarda uygulama alanına sahiptirler. Ayrıca 
yakın gelecekte mikro hava taşıt sistemlerinin daha yaygın olarak kullanılacağı 
öngörülmektedir. Bu nedenle, kanat modeline ve bu sistemlerin genel yapısına göre gittikçe 
artan sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada, yunuslama ve sapma momenti analizini incelemek 
ve manevra kabiliyeti izlemek için iki farklı mikro hava aracı sistemi kullanılmıştır. Düşük 
Reynolds sayısı rejiminde, sabit kanatlı mikro hava araçları için laminer-türbülanslı geçiş  ve 
üç boyutlu akışlar büyük ilgi gördüğü son yıllardaki konu üzerine yapılan çalışmaların 
artışından bilinmektedir. Ayrıca, akış yüzey etkileşimi ve laminer türbülans geçişi literatürdeki 
çalışmalar incelendiğinde mikro hava araçları için kritik derecede öneme sahiptir. Bu 
çalışmadaki tasarlanan mikro hava aracı modellerinden biri, uçan hayvanların kanat 
yapılarından ilham alınarak uyarlanan bir kanat modeline dayanmaktadır. Diğer mikro hava 
aracı tasarımı ise geleneksel sabit kanat yapısına sahip geleneksel yapıdaki bir mikro hava 
aracıdır. Bu çalışma deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Deneyler emmeli tip açık çevrim 
rüzgâr tünelinde Reynolds sayısının 100 000 olduğu değerde gerçekleştirilmiştir. NACA 001β 
kanat yapısı sabit kanatlı mikro hava aracı geometrisinin tasarımı için kullanılmıştır. Her iki 
modelin üretiminde üç boyutlu üretim teknolojisi kullanılmıştır. βmm yazıcı ucu kullanılarak 
pürüzsüz yüzey elde edilmiştir. Üretilen modellerin En-Boy oranı sabit kanat geometrisinde 2 
olarak belirlenmiştir. Blokaj oranı ise yüzde β olarak hesaplanmıştır. Deneysel çalışmada, 
performanslar karşılaştırırken aynı çevresel ve deneysel şartlarda test edilirken, bu iki modelin 
deneysel çıktıları, her ikisinde de en iyi performansı ortaya çıkarabilmek için incelenmiştir. 
Mikro hava aracı tasarımındaki ana zorluklardan biri, etkin sistemler geliştirmek için biyoloji, 
mekanizmalar, aerodinamik, mikro-elektronik ve materyal gibi çeşitli disiplinlerden gelen 
bilgilerin entegrasyonunda yatmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma mikro hava araçlarının 
aerodinamik performanslarının gelişimleri kısmında yer almaktadır. Bu çalışmada aerodinamik 
kuvvetler ve momentler incelenmiştir. Mikro hava aracı sistemleri, küçük yapıları, yüksek 
manevra kabiliyeti, düşük maliyeti, insansız ya da pilotsuz görev alabilmeleri, radar 
sistemlerinde kolay görünmemeleri ve savaş uçaklarının çok pahalı olduğu da göz önüne 
alınarak kısa menzilli askeri operasyonlar için uygunluk göstermektedirler. 
 
Anahtar Kelimeler:  Aerodinamik performans, sabit kanat yapılı mikro hava aracı, manevra 
analizi, uçan canlılardan ilham alınan kanat tasarımı 
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AN EXPERIMENTAL STUDY ABOUT AERODYNAMIC FORCES OF BIO-

INSPIRATED FIXED-WING MAV AT LOW REYNOLDS NUMBER 
 

ABSTRACT 
Micro air vehicle systems find application in civilian and military uses. It is also foreseen that 
in the near future micro air vehicle systems will be used more widely. Hence, there are ever 
increasing number of studies based on the wing model and overall structure of these systems.  
In this study, two different micro air vehicle systems used to investigate pitching and yawing 
maneuverability analysis. At low Reynolds number regime, for fixed wings micro air vehicle, 
laminar-turbulent transition, three dimensional flows are major interest. For fixed wings micro 
air vehicle recent efforts in fluid structure interaction and laminar-turbulent transition are 
examined. One of the micro air vehicle models is based on an inspired wing model which adapts 
the wing formation of flying animals. Other one is based on a designed traditional micro air 
vehicle.  This study is based on experiments. Experiments conducted at an open suction type 
wind tunnel at 100 000 of Reynolds number.  The NACA 0012 airfoil model is used for the 
fixed wing micro air vehicle structure. The two models are produced by using 3D printing 
technology. 2mm printer nozzle is used to obtain smooth surface of the micro air vehicles. The 
aspect ratio of the micro air vehicle is 2 and the blockage ratio is around 2 percent. In the 
experimental study, when comparing the performance is being tested at the same environmental 
and duty specific conditions, capabilities of these two models are studied to reveal the best 
performing at of the two. One of the main challenges in micro air vehicle design lies in the 
integration of the knowledge from diverse disciplines including biology, mechanisms, 
aerodynamics, microelectronics and material in order to develop efficient systems. For this 
work, the aerodynamic forces are studied. Micro air vehicle systems combine the advantages 
of small size, higher maneuverability, low cost, unmanned or unpiloted operation, low visibility 
for radar systems, and suitability for simple and short-range military operations where fighter 
planes cost too much.  

 

Keywords: Aerodynamic performance, fixed-wing micro air vehicle, maneuverability 
analysis, bio-inspired airfoil design 

 

1. INTRODUCTION  

Micro-air vehicles have aroused interest for the last decades. The MAVs have many application 
areas due to its many advantages. These advantages provide easy to reach information at hard 
environmental conditions for both civilian and military operations. Micro-air vehicles can be 
classified into three group considering application areas and environmental conditions. These 
are fixed-wing, rotary-wing and biomimetic micro air vehicles. All of them are inspired from 
the animals in nature. According to the DARPA and literature definition, micro air vehicles 
should be in a specific theme such as size should be 15cm, weight should be around 100g, flight 
range should be between 1 and 10 km, flight speed should be less than 15 m/s etc.  

The development of micro air vehicle systems depends on not only aerodynamics but also, 
material used for design, power system improvement, communication development, propeller 
efficiency, payload capacity. Matthew T. Keennon designed the first electrically powered MAV 
with proportional RF control that was named as Black Widow [1]. Then, many MAVs with 
different dimensions have been designed and flown in order to improve electronic and control 
systems by Harris (1999) and Ailinger (1999) [2, 3]. Mueller and DeLaurier reviewed the 
aerodynamic performances of MAV wing at low Re [4]. Lian et al. [5] and Shyy et al. [6] 
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summarized the numerical studies in recent years. Ward et al. reported that the studies about 
micro air vehicles has 46 percentage about aerodynamics, 35 percentage about guidance-
navigation-control, 4 percentage about propulsion system, 15 percentage about structure-
material and system design in the last 15 years [7]. 

 

The objective of the present experimental study is to (i) explore the effect of newly designed 
micro air vehicle on the aerodynamic efficiency, (ii) shed some light on maneuverability 
capacity of newly designed model and inspired model. For newly designed model, a NACA 
0012 airfoil structure is used and measurements for yawing and pitching moments at various 
attack angles. 

 

2. EXPERIMENTAL SETUP 

Experiments are conducted on an open suction type wind tunnel having 570mm x 570mm cross-
section test area with 1000mm length. Turbulence intensity of the tunnel is smaller than 0.5%. 
NACA0012 airfoil geometry is used as the test model (M1). The NACA 0012 structure based 
on the coordinate of 2D geometry is also used to produce newly designed fixed-wing micro air 
vehicle model. Figure 1 shows the geometrical structure of the fixed-wing MAV models. The 
experimental setup consists of a MAV models, an open-suction type wind tunnel, a rotary unit 
and a load cell. The models are produced by using 3D printing technology. The nozzle diameter 
is set to 1mm in order to get smooth surface structure. 

   

Figure 1. The Fixed-wing micro air vehicle models  

The aerodynamics of MAV flight is affected by scaling of the Reynolds number. The definition 
of the Reynolds number is the ratio of inertial to viscous forces. The Reynolds number formula 
can be written as in Eq. 1; 

 � = �× ∞×��            (1) 

where, C is the total chord length of the model,  is the dynamic viscosity, � is the density of 
the air and ∞ is the free stream velocity. In this experimental study, the Reynolds number is 
set to 105.  
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Figure 2 shows devices that are used in the experiments. The moment measurements were 
implemented with a six-axis ATI GAMMA DAQ F/T load cell. The load cell is attached to the 
rotary unit. The forces acting on the models are measured as 10000 data at a sampling frequency 
of 500 Hz with the help of NI PCI-6323 data acquisition card in the experimental study. The 
angle of attack is arranged by using the rotary unit. The pitching angle is obtained between -20 
to 20 degree with an increment of 1 degree. The yawing angle is obtained between 0 to 45 
degree with an increment of 5 degree.  

 

Figure 2. The experimental setup of the study 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

Flight stability and control is very important topic for air vehicles. It provides many advantages 
to the vehicles while they are trying to complete an important process. The stability can be 
classified as static and dynamic. The dynamic and static stability are related with the moments 
acting on an air vehicle. In this study, pitching and yawing moment are investigated for the 
developed models. Figure 3 shows the pitching moments of two different air vehicles. The angle 
of attack varied from -20 to 20 degree in order to see the pitching limits of designed micro air 
vehicles. It is seen that for two models, the moment coefficient is different. M1 model has a 
change to fast dive to nose-down and to quickly move up to nose-up. However, M2 model has 
a more stable flight condition than M1 model. Model M2 has more static stable than M1 model 
at nose-up positions.  
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Figure 3: The pitching moments of two different fixed-wing micro air vehicle 
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Figure 4 shows the yawing moment coefficient comparison of the designed two models. M1 
model has more maneuvering ability than M2 model. The maximum yawing angle is 35 degree 
for M1 model. M2 model maximum maneuvering ability is reached at 20 degree. This result 
can be interpreted that M1 has more maneuvering capability than M2 model. But the result also 
showed that M2 can sheer faster than M1 model considering the maneuvering speed at a 
constant yawing angle. 
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Figure 4: The yawing moments of two different fixed-wing micro air vehicle 

 

4. CONCLUSION 

In this experimental study, two model are produced and their aerodynamic characteristics are 
exhibited experimentally at Reynolds number of 105. It is concluded that the pitching moment 
coefficients of two model are different values. It can be said that they can be effective in 
different application area. M2 model is more stable in cruising flight mode. M1 model has more 
ability to move nose-up and nose-down position. At 15º yawing angle, M1 model has more 
maneuvering capability than M2 model. 
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ÖZET 

Sivil ve askeri uygulamalardaki avantajlarının fark edilmesinden sonra mikro hava araçları 
üzerine yapılan çalışmalar artmıştır. Mikro hava araçları üç grupta sınıflandırılmaktadır. 
Bunlar, sabit kanatlı yapılar, döner kanat yapısına sahip sistemler ve çırpan kanat mekanizmalı 
sistemlerdir. En sık kullanılan literatürde bilinen mikro hava aracı tasarımı bir elektrik motoru 
kullanarak pervane tahriki ile itki üreten sabit kanatlı mikro hava aracıdır. Bu kanat tipinde 
kaldırma kuvveti kanat yüzeyinde hareketli parça olmaksızın havanın takibi ile oluşmaktadır. 
Bu yüzden, stabilite sabit kanatlı hava araçları için önemli parametrelerden birisidir. Bu sabit 
kanat yapılı mikro hava araçları incelemede aerodinamik karakteristik, itki mekanizması ve 
sistem tasarımı açısından değerlendirilmelidir. Bir yandan, sabit kanatlı mikro hava araçları 
basit bir konsepte ve uygulama açısından kolaylığa sahiptirler. Diğer yandan ise, sabit kanatlı 
mikro hava araçlarının kanat yapıları büyük uçakların kanat yapılarının minyatür modelleridir. 
Bu açıdan, mikro hava araçları üzerine yapılan deneyler Reynolds sayısı 10 000 ile 100 000 
değerleri aralığında olmalıdırlar. Bu sebeple sabit kanatlı mikro hava araçları araştırma alanı 
üzerine yapılan çalışmalar düşük Reynolds sayısı aralığına odaklanmaktadır. Bu düşük 
Reynolds sayısı aralığında mikro hava araçları için hücum kenarı ayrılma girdapları ve 
laminerden türbülansa geçiş akış modu içermektedir. Bu çalışma, yeni bir tasarım olan sabit 
mikro hava aracının aerodinamik kuvvetlerinin belirlenmesinde ve stabilite artışının ortaya 
konulması üzerine yapılmıştır. Kullanılan sabit kanat modelleri için NACA 001β kanat yapısı 
kullanılmıştır. Deneysel çalışmada üç farklı kanat modeli üretilmiştir. Deneyler emmeli tip açık 
çevrim rüzgar tünelinde Reynolds sayısı değeri 100 000 de yapılmıştır. Tasarlanan üç model 
farklı model ve bir temel model içinde aerodinamik kuvvetler performans değişimlerini 
göstermek amacı ile yapılmıştır. Yine üretilen modeller için stabilite iyileştirmesinin ortaya 
konulabilmesi için çalkantı kuvvetleri analizleri yapılmıştır. Yeni modellerin aerodinamik 
performansları temel NACA 001β kanat profili ile karşılaştırılmıştır. Sabit kanat yapılı mikro 
hava araç tasarımının uçuş stabilitesini arttırdığı deneysel çalışmalarla ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler:  Aerodinamik performans, sabit kanatlı mikro hava aracı, kuvvet 
ölçümleri, stabilite gelişimi 
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STABILITY IMPROVEMENT AND AERODYNAMIC CHARACTERISTICS 

INVESTIGATION OF A FIXED-WING MICRO AIR VEHICLES 
 
ABSTRACT 
Micro air vehicle research area has expanded since the advantages were noticed such as civil 
and military applications. Micro air vehicles are classified into three types as a fixed-wing, a 
rotary-wing structure and a flapping-wing mechanism. The most commonly used fixed wing 
micro air vehicle design produce thrust by using a propeller-driven electrical motor. Lift is 
generated by airflow over non-moving wings that have airfoil cross section. Thus, the stability 
is one of the important terms for fixed wing micro air vehicle. These types are based on the 
meaning of their aerodynamic characteristics, propulsion mechanism and system design. On 
the one hand, the fixed wing micro air vehicles are simple in concept and easy to be 
implemented. On the other hand, fixed wing micro air vehicles are a miniature model of a large 
aircraft wings. The operating Reynolds number of micro air vehicles are between 10 000 and 
100 000. For this reason, the fixed micro air vehicle research area focuses on the low Reynolds 
number aerodynamics, including leading edge separation bubble and incurred laminar to 
turbulence transition. This study focuses on stability improvement and aerodynamic forces 
definition with a new design of the fixed-wing micro air vehicle. A NACA0012 airfoil structure 
is used to design the fixed wing geometries. Three models are produced for the experimental 
study. The experiments are conducted on an open suction type wind tunnel at Reynolds number 
of 100 000. The aerodynamic forces for designed three different models and a base model are 
measured to indicate performance changes and the fluctuations are analyzed to show stability 
improvements for three new fixed-wing designs. The aerodynamic performances of the new 
models are compared with the base NACA 0012 airfoil model. It is worth mentioning that the 
flight stability of the fixed - wing micro air vehicle is improved with new models.  

 

Keywords: Aerodynamic performance, fixed-wing micro air vehicle, force measurements, 
stability improvement 

 

1. INTRODUCTION  

In the last decades, the micro air vehicles have a significant progress [1,2]. In general, a micro 
air vehicle (MAV) has a maximum dimension of 15 cm and flight speed approximately 10 m/s 
for convenient scaling characteristics. The MAVs operate at a specific Reynolds number 
condition that is between 10000 and 100000 considering that the free stream velocity and chord 
length. For this Reynolds regime, the flow easily separates from the surface of the MAVs. This 
case leads to increase in drag, decrease in lift and loss of efficiency for the flight performance 
of MAVs. Due to the low aspect ratio of the MAVs, the wing surface can be affected by strong 
tip vortices. This situation cause reduction in effective range of attack angle and generate 3D 
flow structure that changes the flow around the surface of the wing. Another important task is 
related to flight speed and low inertia. For this Reynolds number, the MAVs have a low flight 
speed that causes instabilities on the wing gust. This situation makes difficult control for stable 
flight of MAVs. So, the research area of the MAVs includes many topics such as aerodynamics, 
propulsion systems, communication subject, flight control system, payload related with 
structure of them, and power requirement.  

The MAVs can be classified in three categories such as fixed-wing, flexible-wing and rotary-
wing. Most of the fixed-wing micro air vehicle uses a propeller that is driven for an electric 
motor for thrust. The lift force is generated by the flow that is following the surface of the fixed-
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wing. The fixed-wing vehicle needs to maintain a continuous forward flight in order to generate 
lift. The Black Widow is the first sophisticated fixed-wing MAV that is designed in the USA 
by DARPA in 1998. Its flight velocity is 30 m/h and its wing span is 15.24 cm with a mass of 
100 g [1]. Cosyn and Vierendeels showed the computational strategies for designing a series of 
fixed-wing MAVs [3]. Viieru et al. studied the wing tip vortex on a flat plate that indicates 
effects of a low aspect ratio wing and low Reynolds number flow [4]. Lin et al. studied the 
coefficient of lift-to-drag ratio at different angle of attack for a micro air vehicle that has 15 cm 
and 20 cm wing length [5]. Guglieri et al. studied about the fixed-wing micro air vehicle flight 
control system. They tried to exhibit the characteristics of non-linear aerodynamics that effect 
the control system [6]. Some studies focused on the lightweight structures and wing skins for 
micro air vehicles. O’Keefe et al. studied micro-foamed structure [7]. Lian et al. also studied 
about the structure that is about the lightweight membrane wing skin in order to get cheap and 
expendable micro air vehicle [8]. Stanford and Ifju studied about the aeroelastic optimization 
topology for the membrane of a micro-air-vehicle [9]. There are some studies that focused on 
the propulsion system of micro air vehicles [10-12]. Most of the studies in literature are about 
aerodynamics of micro air vehicles.  

In this study, three different fixed-wing micro air vehicle models and a base model are designed. 
In order to show the aerodynamic performance, the force measurements are made at open 
suction wind tunnel. The experiments are taken to exhibit stability improvements. 

 

2. EXPERIMENTAL SETUP 

Experiments are conducted on an open suction type wind tunnel having 570mm x 570mm cross-
section test area with 1000mm length. Turbulence intensity of the tunnel is smaller than 0.5%. 
NACA0012 airfoil geometry is used as the base test model. The NACA 0012 structure based 
on the coordinate of 2D geometry is also used to produce three different fixed-wing micro air 
vehicle models. Figure 1 shows the geometrical structure of the fixed-wing MAV models. The 
experimental setup consists of a MAV models, an open-suction type wind tunnel, a rotary unit 
and a load cell. The models are produced by using 3D printing technology. The nozzle diameter 
is set to 1mm in order to get smooth surface structure. 

 

 

 

Figure 1. The Fixed-wing micro air vehicle models based on the NACA0012 airfoil geometry 
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The aerodynamics of MAV flight is affected by scaling of the Reynolds number. The definition 
of the Reynolds number is the ratio of inertial to viscous forces. The Reynolds number formula 
can be written as in Eq. 1; 

 � = �× ∞×��            (1) 

where, C is the total chord length of the model,  is the dynamic viscosity, � is the density of 
the air and ∞ is the free stream velocity. In this experimental study, the Reynolds number is 
set to 105.  

In Figure 2 shows devices that are used in the experiments.  The force measurements were 
implemented with a six-axis ATI GAMMA DAQ F/T load cell. The load cell is attached to the 
rotary unit. The forces acting on the models are measured as 10000 data at a sampling frequency 
of 500 Hz with the help of NI PCI-6323 data acquisition card in the experimental study. The 
angle of attack is arranged by using the rotary unit. The angle of attack is obtained between -5 
to 20 degree with an increment of 1 degree. The aspect ratio is 2 for all models.  

 

 
Figure 2. The experimental setup of the study 
 
By the help of force measurements, lift-to-drag ratio can be calculated. This ratio can be 
obtained a measure of a wing’s aerodynamic efficiency. This ratio is not only depending on the 
airfoil geometry, but also the flow conditions around the airfoil. So, this ratio is a nonlinear 
function of Reynolds number. It is reported that the maximum lift-to-drag performance of 
various airfoils significantly affected with changing Reynolds number under the value of 105 
[13].  

3. EXPERIMENTAL RESULTS 

In the last decade, studies about micro-air vehicles were focused on the aerodynamics of MAVs, 
guidance-navigation-control, propulsion system, structure of the models and system designs of 
these vehicles. Amongst them, studies on the aerodynamics constitute around 50%. Figure 3 
shows the lift and drag coefficients of the MAV models. The lift coefficient of the M1 model 
is higher than the other three models for all angle of attacks. Due to the structure of the M2 
model, the stall angle is shifted from 14 to 15 degree. M3 model decreased the drag coefficient 
than other three models at angle of attack between 0º to 1βº. However, behind of the angle of 
attack of 1βº, Mγ model has increased the drag coefficient. It can be concluded that the laminar 
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separation bubble position is changed with M2, M3 and M4 models. The position changes of 
the LSB between leading edge and trailing edge can lead to reduce stall dynamics of the wing.  
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Figure 3. Lift and drag coefficients of the MAV models at Re=105 

 
Figure 4 shows the power spectrum analysis that taken from force measurements. The Strouhal 
number is calculated for all models. Strouhal number of M1, M2, M3 and M4 are 0.42, 0.40, 
0.43, 0.46, respectively. The vortex strength of the M3 model is reduced around 33% compared 
with the base model. For the other 2 model, the vortex strength is increased compared with the 
base model.  
 

 
Figure 4. The FFT analysis taken from force measurements for models at 10º 
 
At attack angle of 10º, Mγ model is most stable model for flight and also, fluctuations are 
reduced. When the mean fluctuation values are compared, the fluctuation values of the M3 
model is nearly same with the base model.  

4. CONCLUSION 

Four different micro-air vehicle model are produced and the aerodynamic characteristics of the 
models are presented in this study. The experiments are conducted at the Re=105. The force 
measurements, power spectral analysis and fluctuation calculations are made for all models. 
The laminar separation bubble position is changed for various models. M3 model has best 
reduction in vortex shedding strength. M2 model is shifted the stall angle by 1º. At attack angle 
of10º, the fluctuation is reduced for M4 model. However, the mean value of force measurement 
distribution is reduced. M3 model has the best design for flight stability. 
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EVRENSEL MODÜLLERİN SİMETRİK TÜREV MODÜLLERİ ÜZERİNE 

 
                                                 Arş. Gör. Nurbige Turan ZABUN 

Gaziantep Üniversitesi 
 

Doç. Dr. Necati OLGUN 
Gaziantep Üniversitesi 

ÖZET 

Birinci dereceden evrensel modüllerin simetrik modülleri 1λ68 yılında H. Osborn tarafından 
çalışılmıştır [1].  N. Olgun simetrik türev modüllerini kullanarak Ω �  ve Ω �   
modüllerinin projektif boyutları arasındaki ilişkiyi vermiştir [β]. Birinci mertebeden evrensel 
türev modülün projektifliği ile halkanın regülerliğinin denk olduğu biliniyordu [γ]. N. Olgun, 
ikinci mertebeden simetrik türev modülü kullanarak, bu denkliğin ikinci mertebeden bir 
evrensel türev modül için de doğru olduğunu kanıtlamıştır. H. Hamiyet ve N. Olgun ikinci 
mertebeden Exterior türev modülü ile simetrik türev modülleri arasındaki ilişkileri vermiştir 
[4], [5].  

Bu çalışmada, öncelikle � �  halkası üzerinde tanımlanan birinci ve ikinci dereceden evrensel 
modüllerle ilgili temel tanım, teorem ve özellikler verilecektir. Y. Nakainin [6] evrensel 
modüllerle ilgili çalışmalarından yararlanarak Ω � �  ve  Ω � �  evrensel 
modüllerinin ikinci dereceden simetrik kuvvet modüllerinin izomorf olduğu modüller 
belirlenecektir.  Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak, hangi durumlarda Ω � �  ve  Ω � �  evrensel modüllerinin serbest � � - modül olabileceği incelenecektir. Ayrıca elde 
edilen sonuçlara örnekler verilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Evrensel türev modüller, simetrik türev modüller, serbest modüller. 

ABSTRACT 

Symmetric modules of first order universal modules were studied by H. Osborn in 1968 [1]. By 
using symmetric derivation modules, N. Olgun has given the relationship between projektif 
dimensions of  the universal differential modules Ω �  and  Ω �  [2]. It was known that the 
projectivity of the first order universal differential was equivalent to the regularity of the ring 
[3]. N. Olgun has proved that this equation is true for a second order universal differential 
module using the second order symmetric differential module. H. Hamiyet and N. Olgun have 
given the relationship between the second order exterior differential module and symmetric 
differential modules [4], [5]. 

In this study, first of all, basic definitions, theorems and properties related to first and second 
order universal modules defined on � �  will be given. By utilizing the work of Y. Nakai on 
the universal modules, modules in which the second order symmetric power modules of the 
universal modules Ω � �  and  Ω � �  are isomorphic will be determined [6]. Based 
on the results obtained, it will be examined in which cases the universal modules Ω � �  
and Ω � �  can be free � � -modules. In addition, examples will be given to the resuls 
obtained.  
 
Key Words : Universal differential modules, symmetric derivation, free modules. 
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1. GİRİŞ R  ve S  k-cebirler olsun. ∑ ri ⊗ si ∑ k ⊗ l = ∑ rik ⊗ sili,i  çarpma işlemiyle R ⊗k S  
bir değişmeli halkadır. Bu bölümde R ⊗k S halkası üzerindeki evrensel modüllerle ve simetrik 
modüllerle ilgili özellikler ve sonuçlardan bahsedeceğiz.  

Teorem 1. 1. [6]  R ve S k-cebirler olsun.  modülü  Ω� � ⊗�  nin bir alt modülü olmak 
üzere   Ω� � ⊗� ≃  Ω� � ⊗�   Ω� ⊗� �    
izomorfizması vardır. 

Sonuç 1. 1. [6]  =  durumunda   Ω� � ⊗� ≃  Ω� � ⊗�    � ⊗�  Ω�   
izomorfizması vardır. 

Teorem 1. 2.  [7] =  durumunda  Ω� � ⊗� ≃  Ω� � ⊗�   Ω� ⊗� �    Ω� � ⊗�  Ω�   
izomorfizması vardır. 

Tanım 1.1.   bir �-modül olsun.  

  : ⟶  evrensel simetrik çoklu lineer dönüşümü  , , … , = …  ile 
tanımlanır.  modülüne  nin n. mertebeden simetrik kuvvet modülü denir.  
modülü,  ⊗  modülünün  

 ⊗ ⊗ … .⊗ ⊗ ⊗ …⊗ − ⊗ ⊗ … .⊗ ⊗ ⊗ …⊗   

   elemanıyla üretilen alt modülünün bir bölüm modülü olarak inşa edilir. 

Örnek 1.1.  bir �-modül olsun. = ⊗< ⊗�−�⊗ > ile tanımlanır.  

Önerme 1.1. [8]  bir �-cebir ve  bir �-modül olmak üzere  

                    ⊗� ≃ ⊗�      izomorfizması vardır. 

Önerme 1.2. [9]  ve   �-modüller olsun.  

 M N ≃ + = ⊗�  

izomorfizması vardır.  

Sonuç 1.2. R ve S afin k-cebirler olsun.  bir  �-modül,  bir -modül olsun. M N ≃ + = ⊗�  

izomorfizması vardır. 
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2. SONUÇLAR 

Teorem 2.1. R ve S afin lokal k-cebirler olsun. Ω� �  and Ω�  cebirleri en az bir 
simetrik türeve sahip olsun.  Ω� �  ve  Ω�  serbest modüllerdir ancak ve ancak Ω� � ⊗�  
serbest bir modüldür.  

Lemma 2.1. [2] R  bir afin bölge olsun. Ω� �  serbest bir � -modüldür ancak ve ancak Ω� �  serbest bir �-modüldür. 

Lemma 2.2. � ve S afin lokal  -cebirler olsun, Ω� �  and Ω�  cebirleri en az bir 
simetrik türeve sahip olsun. Bu durumda aşağıdaki izomorfizma vardırμ Ω� � ⊗� ≃ � ⊗� ⊗� [� ⊗� Ω�  Ω� � ⊗� Ω�   ⊗� Ω� � ] 
Teorem 2. 1. nin İspatı:  Ω� �  ve  Ω�  serbest modüller olsun. Lemma β. 1. den dolayı  Ω� �  ve Ω�  serbest modüllerdir. Lemma 2. β. den dolayı  Ω� � ⊗� ≃ � ⊗� ⊗� [� ⊗� Ω�  Ω� � ⊗� Ω�   ⊗� Ω� � ] 
izomorfizması vardır. Bu izomorfizmadan yararlanarak Ω� � ⊗�  modülünü serbest 
modüllerin direkt toplamı şeklinde yazabildik. Böylece Ω� � ⊗�  modülü serbest bir  � ⊗� -modüldür. Yine Lemma β. 1. den, Ω� � ⊗�  serbest bir � ⊗� -modüldür. Böylece 
ispat tamamlanır. 

Teorem 2.2.  R ve S afin lokal k-cebirler olsun. Ω� �  and Ω�  cebirleri en az bir 
simetrik türeve sahip olsun.  Ω� � , Ω�  ve  Ω� � ⊗� Ω�  serbest modüller ise  Ω� � ⊗�  serbest modüldür. 

Lemma 2.3. R ve S afin lokal k-cebirler olsun. Ω� �  and Ω�  cebirleri en az bir 
simetrik türeve sahip olsun. Bu durumda aşağıdaki izomorfizma vardırμ  Ω� � ⊗� ≃ � ⊗� ⊗� � ⊗� ⊗�  Ω� ⊗� � � ⊗� ⊗� � ⊗� ⊗� 

                                    Ω� � ⊗� � ⊗� ⊗�  Ω� � ⊗� ⊗� Ω� ⊗� �     
                                    � ⊗� ⊗� Ω� � ⊗�  Ω�  Ω� � ⊗� Ω� ⊗�   

                                    Ω� � ⊗� ⊗� Ω� ⊗� � . 
Teorem 2.2. nin İspatı:  Ω� � ,  Ω�  ve  Ω� � ⊗� Ω�  serbest modüller olsun.  Ω� � ,  Ω�  serbest modüller ise  Ω� � ,  Ω�  serbest modüllerdir. Lemma β. 1. den, Ω� � ,  Ω� , Ω� �  ve Ω�  simetrik türev modülleri serbest modüldür.  
Lemma 2. γ. den dolayı  Ω� � ⊗� ≃ � ⊗� ⊗� � ⊗� ⊗�  Ω� ⊗� � � ⊗� ⊗� � ⊗� ⊗� 

                                    Ω� � ⊗� � ⊗� ⊗�  Ω� � ⊗� ⊗� Ω� ⊗� �     
                                    � ⊗� ⊗� Ω� � ⊗�  Ω�  Ω� � ⊗� Ω� ⊗�   
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                                    Ω� � ⊗� ⊗� Ω� ⊗� �  
izomorfizması vardır. Bu izomorfizma ile  Ω� � ⊗�  modülünü serbest modüllerin 
direkt toplamı şeklinde yazabildik. Böylece  Ω� � ⊗�  serbest bir modüldür. Lemma 
2.1 den,  Ω� � ⊗�  serbest bir � ⊗� -modüldür. 

Örnek 2.1.  � = [ , ]  ve = [ ]  olmak üzere  Ω�  � ⊗�  ve  Ω�  � ⊗�  
modüllerinin serbest olup olmadığını inceleyelim.  � ⊗� ≃ [ , , ] olduğundan � ⊗�  boyutu 3 olan polinom cebiridir.   Ω�  � =< { ,  } >  ve  Ω�  = { }  sırasıyla rankı β ve 1 olan serbest 

modüllerdir. Ω� � =< { ∨ , ∨ } >  ve  Ω� =< { ∨} >   serbest modüllerdir.  Ω� � ⊗� ≃ � ⊗� ⊗� [� ⊗� Ω�  Ω� � ⊗� Ω�   ⊗� Ω� � ] 
izomorfizmasında Ω� � ⊗�  serbest modüllerin direkt toplamıdır. Böylece  Ω� � ⊗�  serbest modüldür.  Ayrıca � ⊗� ≃ [ , , ] olduğundan  

 Ω� � ⊗� =< { , , } > ile üretilen serbest bir modül olduğu görülür.   Ω�  � =< { , , ,   } > ve  Ω�  = { ,  } sırasıyla rankı 
4 ve β olan serbest modüllerdir. 

 Ω� � =< { ∨ , ∨ , ∨ , ∨ , ∨, ∨ , ∨ , ∨ , ∨  } ve  Ω� =< { ∨ , ∨ , ∨  } >   serbest modüllerdir.  

Lemma 2.3. deki izomorfizmadan  Ω� � ⊗�  bir serbest modüldür. Lemma 2.1 den  Ω� � ⊗�  serbest � ⊗� -modüldür.  

Örnek 2.2. � = [ , ] < − >⁄  ve = [ ]  olsun. � ⊗� ≃ [ , , ] < − >⁄  

olur.  Ω�  � ⊗�   evrensel türev modülü incelendiğinde serbest modül olmadığı görülür. 
Böylece elde ettiğimiz sonuçlardan yararlanarak  Ω�  �  veya  Ω�   nin serbest modül 
olamayacağını söyleyebiliriz.  regüler halka olduğundan  Ω�   serbest modüldür. Buradan  Ω�  �  serbest modül değildir sonucuna ulaşırız. Benzer şekilde  Ω�  � ⊗�  modülü 
incelenerek  Ω�  �  nin serbest modül olmadığı görülür.  
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KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA BİYOGÜVENLİK 

UYGULAMALARI 
 

Arş.Gör.Dr.İpek KOÇER 
Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

ÖZET 

Tıbbi laboratuvarlar, tehlikeli mikroorganizmalar içeren insan kanı, idrarı, dokusu ve diğer 
vücut materyallerinin analiz için gönderildiği birimlerdir. Bu durum laboratuvar personelini 
güvenlik açısından biyolojik tehlikelere maruz bırakır. Bu nedenle laboratuvar çalışanları, 
toplumun diğer birey ve çevrelerin güvenliği açısından biyogüvenlik uygulanması gereken 
kişilerdir. Biyogüvenlik, temel olarak klinik mikrobiyoloji ya da diğer laboratuvarlarda 
uygulamaların temel yapıtaşını oluşturur. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında ve diğer 
laboratuvarlarda biyogüvenlik önlemleri bir bütün halindedir. Biyogüvenlik kavramının 
temeliniν infeksiyon ajanının kaynağı, patojenitesi, bulaş yolu ile çalışana bağlı risk faktörleri 
ve laboratuvar tasarımı oluşturur. Alt yapı, teknik donanım ve çalışanların yeterli eğitime sahip 
olması ve kişisel koruma önlemlerini uygulaması laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan 
korunmada önem kazanmaktadır. Yasal düzenlemelerle birlikte gereken denetimlerin 
sağlanması ve yatırımların yapılması insana bağlı hataların giderilmesine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Biyogüvenlik düzeyleri, Biyotehlike,  Laboratuvar kaynaklı infeksiyonlar 

 

BIOSAFETY APPLICATIONS IN CLINICAL MICROBIOLOGY 
LABORATORY  

 

ABSTRACT 

Medical laboratories are the units where human blood, urine, tissue and other body materials 
containing dangerous microorganisms are sent for analysis. This exposes laboratory personnel 
to biological hazards for safety reasons. For this reason, laboratory workers are the people who 
need to apply biosecurity in terms of the safety of other individuals and environments of the 
society. Biosecurity is fundamentally the cornerstone of applications in clinical microbiology 
or other laboratories. Biosecurity measures in the clinical microbiology laboratory and other 
laboratories are integrated. The basis of the concept of biosecurity; source, pathogenicity, 
infection-related risk factor and laboratory design of an infectious agent. Infrastructure, 
technical equipment and adequate training of employees and the application of personal 
protection measures are important in the prevention of laboratory-acquired infections. 
Providing the necessary audits and investments together with the legal arrangements will 
contribute to the elimination of human errors. 
 
Keywords: Biosafety levels, Biohazard, Laboratory-acquired infections 
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GİRİŞ  

Tıbbi laboratuvarlar, tehlikeli mikroorganizmalar içeren insan kanı, idrarı, dokusu ve diğer 
vücut materyallerinin analiz için gönderildiği birimlerdir. Bu durum laboratuvar personelini 
güvenlik açısından biyolojik tehlikelere maruz bırakır. Çok sayıda bilinmeyen örneğin 
incelemesi ve tanı konulma aşamasında enfeksiyöz ajanların ortaya yayılma olasılığı oldukça 
yüksektir. Bu nedenle laboratuvar çalışanları, toplumun diğer birey ve çevrelerin güvenliği 
açısından biyogüvenlik uygulanması gereken bir kavramdır. 

Biyogüvenlik kavramı  

Biyogüvenlik, temel olarak klinik mikrobiyoloji ya da diğer laboratuvarlarda uygulamaların 
temel yapıtaşını oluşturur. Biyogüvenlik kavramının içeriğinde mühendislik (laboratuvar  
tasarımı), yönetsel ve kişisel önlemler yer almaktadır. Tehlikenin, tehlikesiz olanla 
değiştirilmesi ya da daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi gerekir. Bu en iyi kontrol yöntemini 
oluşturmaktadır. Laboratuvar tasarımı konusunda örneğin yüksek riskli mikroorganizmaların 
işlemlerinin biyogüvenlik kabininde (BGK) yapılması çevreye ve kişisel bulaşın önlenmesine 
katkı sağlar. Yönetsel kontrole düşen görevν mevcut çalışma alanında risk değerlendirmesi, 
çalışanların eğitimi, çalışanların sağlığının izlemi ve sürveyans çalışmalarının yapılmasını 
sağlamaktır. Kişisel koruyucu önlemler kapsamında güvenlik ekipmanları primer bariyer 
görevindelerdir. Biyogüvenlik kabinleri, koruyucu giysiler, mekanik pipetleme aletleri, yüz ve 
göz koruyucuları, güvenli santrifüj aletleri primer bariyer sınıflandırmasında yer alır. 
Laboratuvar tasarımını oluşturanν lokalizasyon, kolay temizlenebilir yüzeyler, havalandırma 
sistemleri, laboratuvar mobilyaları sekonder bariyer görevindelerdir. Kişisel koruyucu önlemler 
hiçbir zaman mühendislik önlemlerinin yerini almamalı, birlikte kullanılmalıdır. Bir başka 
önemli konu ise klinik mikrobiyoloji ve diğer laboratuvarlarda da gelen örneklerin güvenli 
şekilde preanalitik kısımda yönetimi gerekmektedir. Örnekle birlikte hastanın klinik 
durumunun bilinmesi hem doğru tanı hem de laboratuvar çalışanları için önem taşımaktadır. 
Bu nedenle burada çalışan kişilerin en az önlük ve eldiven giymesi önerilmektedir. Kontamine 
olduğu düşünülen numunelerinν örnek kabı kırılmış, sızıntı, bulaş, içeriği dökülmüş 
numunelerin klinisyen ile görüşülerek ret edilmesi ve uygun şartlarda tekrar numune istemi 
yapılması gerekmektedir. Çalıştığı birime göre güvenlik önlemleri farklılık gösterebilir. 
Laboratuvarlar biyogüvenlik düzeyi sınıflandırmasında 4 gruptan oluşur. 

Biyogüvenlik düzeyi-1 (BGD-1)  

Enfeksiyon riski minimum olan alanlar için geçerlidir. Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Naegleria gruberi gibi mikroorganizmalar bu grupta yer alabilir. BGD-1 laboratuvarlarda 
dizaynında kolay temizlenebilen açık çalışma alanları ve lavabo olması yeterlidir. 

Biyogüvenlik düzeyi-2 (BGD-2)  
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 Klinik mikrobiyoloji laboratuvarları en az biyogüvenlik düzeyi-2 (BGD-β) kapsamında 
tasarlanmalıdır. BGD-β düzeyi personel ve çevreye bulaş halinde orta derecede sağlık riskine  

 

yol açan ajanları içeren çalışmalar için uygundur. Salmonella spp., toxoplasma , hepatit 
virüsleri ve maya morfolojisindeki mantarlar bu grupta yer alabilir. 

 Mikroorganizmaların çalışıldığı alanlarda biyolojik zarar işareti bulundurulmalıdır.  Giriş çıkışın sınırlandırılması gerekmektedir. Yetkili olmayan kişilerin girişine izin 
verilmemelidir. Kirli-temiz alanların birbirinden ayrılması gerekmektedir.  Personelin bağışıklanması konusunda gerekli kontroller yapılmalı ve personele eğitim 
verilmelidir. (Hepatit B, İnfluenza , MMR (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) aşıları)   El yıkama ve kişisel hijyen önlemlerine dikkat edilmelidir.  Lam,pipet, iğne gibi kontamine keskin aletlerin kullanımı konusunda dikkat edilmelidir.  Kimyasalların güvenli ve uygun şekilde transportu sağlanmalıdır.  BGD-1’e ek olarak enfektif riski yüksek olan işlemler biyogüvenlik kabinlerinde 
yapılmalıdır. Ayrıca otoklav eğitimi alan kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir. Çeşitli 
indikatörler ile etkinliği izlenmelidir.  Kullanılan aletlerin, yüzeylerin ve atıkların ulusal ve/veya uluslararası yönetmelikler 
doğrultusunda dekontaminasyon işlemleri yapılmalıdır. Yetkilendirilen kişiler tarafından 
denetlenmelidir. 
 
Biyogüvenlik düzeyi-3 (BGD-3)  

Biyogüvenlik düzeyi-γ laboratuvarlar (Korunmalı laboratuvar) solunum yoluyla geçebilen 
ciddi ve ölümcül ajanlar için uygundur. Coxiella burnetti, Bacillus anthracis, Mycobacterium 
tuberculosis, Francisella tularensis ve küf morfolojisindeki mantarlar bu grupta yer alabilir. 
BGD-1 ve β’ye ek olarakν 

 Tüm işlemler biyogüvenlik kabininde yapılır.   Tüm atıklar laboratuvar içinde dekontamine edilir ve serum örnekleri toplanır.   Nλ5 veya üstü partikül filtreli maskeler örnekleri çalışan kişi tarafından takılmalıdır. 
Mümkünse ayrı bir izole bölge kullanılır.   Yönlendirilmiş havalandırma sistemleri, açılamayan pencereler ve en az β kapılı giriş 
laboratuvar tasarımında dikkat edilmesi gereken şartlardır.  
 
Biyogüvenlik düzeyi-4 (BGD-4) 

Biyogüvenlik düzeyi-4 laboratuvarlar (Maksimum korunmalı laboratuvarlar) ise hayatı tehdit 
eden infeksiyonlar açısından yüksek risk taşıyan, tedavisi ve aşısı olmayan hastalıklar için 
uygundur. Marburg-Ebola, Dang, Hemorajik ateş virüsleri gibi bir çok viral enfeksiyon 
etkenleri bu grupta yer almaktadır. BGD-γ’e ek olarak ν 

 Giriş ve çıkışta tüm kıyafetler değiştirilmelidir.  Çıkışta duş alınması gerekmektedir.  Dışarı çıkarılacak tüm malzemeler dekontamine edilmelidir.  Kişisel koruyucu önlem olarak çalışan kişiler pozitif basınçlı giysiler giymelidir.  Ayrı bir bina, özel havalandırma sistemi ve atık sistemi kullanılmalıdır. 
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  Çift giriş ve içeriden kilitleme sistemi kullanılmalıdır. 
 
 

  Sınıf γ biyogüvenlik kabini kullanılmalıdır. Giren ve çıkan hava HEPA filtresinden 
geçmelidir. İhtiyaç duyulan cihazlar kabinin içinde yer almalıdır ve kabinin girişinde eldivenler 
ile çalışılmalıdır. 
 

SONUÇ  
Sonuç olarak klinik mikrobiyoloji laboratuvarında ve diğer laboratuvarlarda biyogüvenlik 
önlemleri bir bütün halindedir. Alt yapı, teknik donanım ve çalışanların yeterli eğitime sahip 
olması ve kişisel koruma önlemlerini uygulaması laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan 
korunmada önem kazanmaktadır. Laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce herkese 
laboratuvar biyogüvenlik eğitimi verilmelidir. Bu eğitimi almayan hiç kimse laboratuvarda 
çalışmaya başlamamalıdır.Yasal düzenlemelerle birlikte gereken denetimlerin sağlanması ve 
gerekli yatırımların yapılması insana bağlı hataların giderilmesine katkı sağlayacaktır ve 
uygulamaların etkinliği için profesyonel biyogüvenlik birimlerinin kurulması temel stratejilerden 
biri olarak geleceğe yön vermektedir. 
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OMEGA-3 (n3) FATTY ACID PROFILE OF ANCHOVY ( Engraulis encrasicolus) 
CONSUMED IN TURKEY 

 
Asist. Prof. Ayşe ÖZYILMAZ 
Iskenderun Technical University   

 
 

ABSTRACT 
 
Omega-3 (n3) fatty acid profiles of anchovy (Engraulis encrasicolus) consumed and caught in 

Turkish coastal waters were overviewed by searching previously reported studies on this matter. 

For this reason, the values of eicosapentaenoic acid (EPA, C20:5n3), docosahexaenoic acid 

(DHA, C22:6n3), total saturated fatty acids (∑SFA), total monounsaturated fatty acid 

(∑MUFA), total polyunsaturated fatty acids (∑PUFA), ∑omega-γ (nγ), ∑omega-6 (n6), n6/n3, 

and PUFA/SFA were searched for this study. The results showed that the highest levels of EPA 

and DHA were observed in anchovy from Black Sea and Mediterranean Sea with the values of 

14.11% (in January) and 33.40% while those of EPA and DHA were observed in anchovy from 

Mediterranean and Black with the values of 5.65% and 8.17%, respectively. Additionally, the 

range of total ∑SFA, ∑MUFA, and ∑PUFA of the anchovy were 29.18-42.14%, 12.57-31.51%, 

and 21.50-47.47% in stated reporting. Regarding available data just showed that the average n3 

and n6 levels of the anchovy any time of a year could possibly 28.52% and 4.27%, respectively. 

This means that anchovy has higher omega 3 and lower omega-6 throughout the year. While 

the ratio of n6/n3 were calculated to be in the range of 0.05-0.36% and PUFA/SFA were 0.57-

1.47% which are in the range of recommended levels. Anchovy by itself constitutes roughly 

around 40% of the all catch fish all around the Turkish waters for more than at least a decade 

and its price generally affordable comparing all other fish on the counter in fish markets. Based 

on the given data, the anchovy can be considered as a rich omega-3 source with the lower price.  

 
Keywords: Omega-3, fatty acid, anchovy, Engraulis encrasicolus 
 
 
 ÖZET 
  
Türkiye denizlerinde yakalanan tüketilen hamsi (Engraulis encrasicolus) balığının omega-3 
(nγ) yağ asidi profili, bu konuda daha önce yayımlanan çalışmaların araştırılmasıyla elde 
edilmiştir. Bu amaçla, eikosapentaenoik asit (EPA, C20: 5n3), dekozaheksaenoik asit (DHA, 
Cββμ 6nγ), toplam doymuş yağ asitleri (SFA), toplam tekli doymamış yağ asitleri (MUFA), 
toplam çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA), ∑omega-3 (n3), ∑omega-6 (n6), n6/n3 ve PUFA 
/ SFA değerleri araştırılmıştır. Sonuçlar, en yüksek EPA ve DHA seviyelerinin Karadeniz ve 
Akdeniz'de avlanan hamsilerde sırası ile % 14,11 (Ocak ayında) ve % 33,40 değerlerinde tespit 
edilirken, en düşük EPA ve DHA değerlerinin ise Akdeniz ve Karadeniz hamsilerinde sırasıyla 
% 5,65 ve % 8,17 değerleri şeklinde tespit edildikleri rapor edilmiştir Ayrıca, hamsilerin toplam 
∑SFA, ∑MUFA ve ∑PUFA düzeylerinin sırası ile % 29,18-42,14% 12,57-31,51 ve % 21,50-
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47,47 aralıklarında oldukları tespit edilmiştir. Mevcut verilerle ilgili olarak, hamsinin ortalama 
nγ ve n6 seviyelerinin yılın herhangi bir zamanında sırasıyla % β8,5β ve % 4,β7 olabileceği 
saptanmıştır. Rapor edilen değerler incelendiğinde, hamsinin yıl boyunca daha yüksek omega 
γ ve düşük omega-6 olduğu görülmektedir. İlaveten, n6/nγ oranının % 0,05-0,36 iken  PUFA / 
SFA oranının ise önerilen seviyeler arasında % 0,57-1,47 olduğu görülmektedir. On yıldan uzun 
bir süre boyunca tüm Türkiye sularında avlanan balıkların yaklaşık % 40'ını hamsi balığı 
oluşturmaktadır ve genellikle fiyatı, balık pazarındaki tezgahtaki diğer balıkları 
karşılaştırıldığında uygun fiyatıdır. Rapor edilen veriler ışığı altında, hamsinin düşük fiyatlı 
zengin bir omega-γ kaynağı olarak düşünülebilir.  
 
Anahtar Kelimeler : Omega-γ, yağ asidi, hamsi, Engraulis encrasicolus 
 
 
1.INTRODUCTION 
 
Fish and fisheries products are important food commodities for people who pay attention to 
their diets and want to choose health promoting foods for their health (Simopoulos, 2002). 
Many different health care departments recommend fish as food in order to get benefits. That 
is the one reasons out of many to consume fish and recommend it.  The fatty acids of fish are 
omega-γ fatty acids representing as eicosapentaenoic acid (EPA, Cβ0μ5 ω-3), and 
docosahexaenoic acid (DHA, Cββμ6 ω-3) Lipid containing of the fish is one of the reasons 
makes fish precious for health. EPA and DHA are two omega-3 fatty acids which are known to 
be many health benefits in the body such as brain and visual system development (Serfaty and 
De Velasco, 2014) and serotonin production and have anti-depressant effects (Chandola and 
Tanna, 2014).  
The anchovy has a very special place for Turkish tables especially for Black Sea region and is 
the most abundant fish species by itself in Turkish coastal waters especially in the Black Sea 
region. According to FAO (2004) reports, anchovy has the majority of the total catch by 
generating almost 10% of total captured fish in the world. Additionally, reporting of the 
TURKSTAT (2001-2018) anchovy has the largest share of the total catch (up to 40% mostly in 
Black Sea region). 
Some previous reported researches have showed that fatty acid compositions of anchovy are 
rich omega γ especially EPA and DHA (Özyılmaz, β01λ, Özogul et al., β017; Gencbay & 
Turhan β016ν İzci et al., β016ν Kocatepe and Turan, β01βν Tufan et al., β011ν Oksuz et al., β010ν 
Oksuz et al., 2009; Kaya & Turan, 2008). Therefore, the objective of this present study is to 
investigate and compare the results of the data of the fatty acid contents of anchovy especially 
omega 3 portions of the fish muscle by using previously published reports on this issue on 
Turkish coastal. 
 
2.MATERIALS AND METHODS 
 
2.1. Data collecting and calculations:  
Previous published researches issued the lipid levels and fatty acid compositions of anchovy 
were collected. The available reported data related levels of eicosapentaenoic acid (EPA, 
Cβ0μ5nγ), docosahexaenoic acid (DHA, Cββμ6nγ), total saturated fatty acids (∑SFA), total 
monounsaturated fatty acid (∑MUFA), total polyunsaturated fatty acids (∑PUFA), ∑omega-3 
(nγ), ∑omega-6 (n6), of the anchovy were recorded in Microsoft Office Excel Program. The 
reported data were classified by catching are and data of catching date. The n6/n3 and 
PUFA/SFA were calculated for this study. The average, highest, and lowest levels of tested data 
were also calculated by using Excel program. 
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3.RESULTS and DISCUSSION 
 
Selected fatty acid profiles in previous published researches on anchovy relating the data of 
EPA, DHA, ∑SFA, ∑MUFA, ∑PUFA, ∑omega-γ, ∑omega-6, n6/n3 and PUFA/SFA were 
depicted in Table 1 which also provide the additional information about catching area (Black 
sea, Mediterranean, Çanakkale), data of catching date (January, February, March, April, 
September, October, November, December), and the references. Anchovy has got the highest 
concentrations of omega-3 polyunsaturated fatty acids which is very beneficial for health. 
 
Table 1. Selected fatty acid profiles of anchovy  

EPA DHA ∑SFA ∑MUFA ∑PUFA ∑n3 ∑6 n6/n3 PUFA/SFA * **  ***  

5.93 8.17 42.14 26.20 22.38 16.47 5.91 0.36 0.53  BS 1 

7.50 31.58 29.18 12.57 42.79 31.58 1.56 0.05 1.47  Ç 2 

10.66 20.00 31.40 20.16 36.68   0.10 1.17   3 

11.11 20.66 36.57 23.97 39.64 33.44  0.00 1.08 O-J BS 4 

11.06 15.99 35.07 19.50 32.43 28.40 2.87 0.10 0.92 J BS 5 

10.89 13.73 37.58 18.82 32.26 27.09 4.69 0.17 0.86 S BS 6 

11.13 13.01 37.17 21.38 31.95 25.40 4.64 0.18 0.86 O BS 6 

10.24 16.38 36.72 20.73 34.35 27.85 4.92 0.18 0.94 N BS 6 

11.40 17.37 33.02 18.96 36.98 29.81 5.51 0.18 1.12 D BS 6 

14.11 16.68 29.81 20.28 38.52 31.76 5.21 0.16 1.29 J BS 6 

10.23 18.36 31.51 19.18 37.58 29.88 6.46 0.22 1.19 F BS 6 

11.06 16.67 32.36 22.49 33.57 29.76 3.54 0.12 1.04 M BS 6 

10.73 18.77 30.25 20.33 36.18 32.60 3.22 0.10 1.20 A BS 6 

6.33 10.34 38.62 25.45 21.88 17.77 4.11 0.23 0.57 N BS 7 

8.06 8.93 35.20 27.31 21.50 17.89 3.61 0.20 0.61 D BS 7 

9.38 9.38 33.57 29.50 22.13 18.98 3.15 0.17 0.66 J BS 7 

11.55 14.03 37.91 25.91 36.18 30.61 5.23 0.17 0.95 O BS 8 

10.82 14.50 37.12 27.00 35.88 30.21 4.94 0.16 0.97 N BS 8 

10.12 14.49 36.62 29.39 34.00 29.42 3.99 0.14 0.93 D BS 8 

10.92 15.29 34.03 31.51 34.45 30.17 3.74 0.12 1.01 J BS 8 

10.01 15.38 35.92 29.53 34.54 29.51 4.54 0.15 0.96 F BS 8 

9.92 18.07 33.40 30.74 35.85 31.21 4.64 0.15 1.07 M BS 8 

9.48 19.04 34.04 30.87 35.07 31.16 3.91 0.13 1.03 A BS 8 

10.03 16.40 35.41 29.46 34.41 30.82 3.17 0.10 0.97  BS 9 

5.65 33.40 37.96 14.30 47.47 42.63 4.65 0.11 1.25  M 9 

EPA=eicosapentaenoic acid, DHA=docosahexaenoic acid, ∑SFA=total saturated fatty acids, 
∑MUFA=total monounsaturated fatty acid, ∑PUFA=total polyunsaturated fatty acids, 
J=January, F=February, M=March, A=April, S=September, O=October, N=November, 
D=December, *catching area, **data of catching date, *** the references (Previous published 
researches). 1=Özyılmaz, β01λ, β=Ozogul et al., β017, γ=İzci et al., β016, 4= Gencbay & 
Turhan 2016, 5= Kocatepe and Turan, 2012, 6= Tufan et al., 2011, 7= Kaya & Turan, 2008, 8= 
Oksuz et al., 2010, 9= Oksuz et al., 2009 
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 According to report of Turkish statistical institute, the quantity of total caught sea fish and the 
anchovy were 222 023 and 96 451 tonnes, respectively in 2018 (TURKSTAT, 2019). The ratio 
of the anchovy to total catch in 2018 was shown in Figure 1 (TURKSTAT, 2019). 
 

 
Figure 1. The quantity of caught sea fish and the share of anchovy in 2018 TURKSTAT 
(2019) 

 

Additionally, the total catch of anchovy from 2009 to 2018 were given in figure 2. The anchovy 
has  

 
Figure 2. The quantity of caught of anchovy from 2009 to 2018 TURKSTAT (2019)  
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Compared to other countries, fish consumption in Turkey is still at very low levels. One of the 
reasons for this could be not knowing enough about benefits of the fish consumption. According 
to TURKSTAT (2000-2019) data; the average annual fish consumption per capita varies 
between 8-5.4 kg (BSGM, 2019).  The average annual fish consumption (kg) per person in 
Turkey (Figure 3). Like many countries consuming fish, in the other food chain fish has also a 
very important place in Turkish diets, except for some regions consumption at very low levels.  
The importance given to consumption in the world countries attracts attention with the 
consumption amounts.  
 

 
 
Figure 3. The average annual fish consumption (kg) per person in Turkey  
Anchovy is a good food item to consume. Its fatty acid profiles well documented in previously 
published papers (Özyılmaz, β01λ, Özogul et al., β017ν Gencbay & Turhan β016ν İzci et al., 
2016; Kocatepe and Turan, 2012; Tufan et al., 2011; Oksuz et al., 2010; Oksuz et al., 2009; 
Kaya & Turan, 2008). As selected fatty acid profiles of the anchovy were given in Table 1, it 
provides a rich source of some precious fatty acids such as, EPA and DHA.  
According to FAO 2013 records; Among the European countries, 53.8 kg in Portugal, 20.8 kg 
in the UK, 30.7 kg in Sweden, 52.1 kg in Norway, 25.5 kg in Italy, and 17.0 kg in Ukraine. In 
Belarus, which is one of the leading countries in fish consumption (17.6 kg), it is noteworthy 
that it has higher amounts of fish consumption compared to our country which is reported to be 
6.1 kg per person in 2018. 
 
4.CONCLUSIONS and RECOMMENDATIONS 
Anchovy is an excellent food item to consume. We should add it to our diets and should 
recommended due to its rich nutrients and beneficial to health. The importance of consuming 
aquatic products like anchovy which are rich in omega-3 and poor in omega-6. The beneficial 
effects of anchovy in lipid having high omega-3 have been provided above by investigating of 
the literature. Anchovy consumed commonly in Turkey are concluded to be good sources of 
EPA and DHA and should be recommended for dietary due to its health benefit effects. 
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ABSTRACT 
 
An evaluation of crude lipid content and omega 3 (n3) fatty acid profile of horse mackerel 
(Trachurus mediterraneus) consumed in Turkey were provided by investigating previously 
reported studies in this current review study. The crude lipid content of the horse mackerel from 
Black Sea, Marmara, Aegean, and Mediterranean were reported to be in a very large scale in 
different seasons, and months. The minimum and maximum lipid contents of horse mackerel 
which caught from Seas of Turkey were 0.40% and 11.18%, respectively. The results showed 
that the mean n3 and n6 levels were 23.56% (from 14.30% to 43.70%) and %3.14 (from 1.70% 
to 14.00%), respectively. This clearly shows that horse mackerel has higher omega 3 and lower 
omega-6 which is so good for a healthy diet. The results also indicated that the highest levels 
of C16:0 in saturated fatty acids (SFA) and C18:1n9 in monounsaturated fatty acid (MUFA) 
were observed in horse mackerel from in Mediterranean and Black Sea with the values of 
25.84% (in autumn) and 24.80% while those of C16:0 and C18:1n9 were observed in horse 
mackerel both from Black Sea with the values of 16.40% and 9.73%, respectively. Additionally, 
the average eicosapentaenoic acid (EPA, C20:5n3) and docosahexaenoic acid (DHA, C22:6n3) 
in polyunsaturated fatty acids (PUFA) were calculated to be 4.97% and 16.06%, respectively. 
Based on the available data observed, horse mackerel may be described as a good food item for 
a rich omega-3 source. 
  
Keywords: Omega-3, fatty acid, horse mackerel, Trachurus trachurus  
 
 
 ÖZET 
 
Bu derleme çalışmasında daha önce bildirilen çalışmalar incelenerek, Türkiye'de tüketilen 
istavrit (Trachurus mediterraneus) balığının ham yağ içeriği ve omega γ (nγ) yağ asidi 
profilinin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kaynaklı 
İstavrit balıklarının ham lipit içeriklerinin farklı mevsimlerde ve aylarda çok büyük oranda 
olduğu bildirilmiştir. Türkiye Denizlerinden yakalanan istavrit yağının ortalama, minimum ve 
maksimum yağ içeriği sırasıyla %5,80, %0,40 ve %11,18'dir. Sonuçlar, ortalama nγ ve n6 
düzeylerinin sırasıyla %23.56 (%14.30 ila %43.70) ve %3.14 (%1.70 ila% 14.00) olduğunu 
göstermiştir. Bu, istavrit balığının daha yüksek omega γ ve daha düşük omega-6 değerine sahip 
olduğunu göstermektedir ki bu da sağlıklı bir diyet için oldukça çok iyi bir durum teşkil 
etmektedir. Sonuçlar, doymuş yağ asitlerinde (SFA) en yüksek C16μ0 ve mono-doymamış yağ 
asidinde (MUFA) C18:1n9 seviyelerinin Akdeniz ve Karadeniz'den gelen istavritlerinde % 
25.84 ve %24,80 (sonbaharda) olduğunu gösterirken,  C16: 0 ve C18: 1n9 seviyeleri Karadeniz 
istavritte sırasıyla %16,40 ve %λ,7γ değerlerinde saptanmıştır. İlaveten, çoklu doymamış yağ 
asitlerinde (PUFA) ortalama eikosapentaenoik asit (EPA, C20: 5n3) ve docoheksaenoik asit 
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(DHA, Cββμ 6nγ) sırasıyla %4.97 ve %16.06 olarak hesaplanmıştır. İncelenen mevcut verilere 
dayanarak, istavrit zengin bir omega-γ kaynağı için iyi bir gıda maddesi olarak tanımlanabilir. 
  
Anahtar Kelimeler : Omega-γ, yağ asidi, istavrit, Trachurus trachurus 
 
 
1.INTRODUCTION 
 
Fish and fisheries as food have a different meaning to people who pay care their diets and tend 
to promote their health conditions. These products can be considered health benefits due to their 
lipid contents and omega-3 levels in their fatty acid profiles.  Zulyniak et. al., (2016) studied 
fish oil effects on regulating blood fatty acid composition and oxylipin levels in healthy humans 
by comparing young and older men. their study suggests that both young and older men 
experience the triglyceride-lowering benefits associated with fish oil supplements, but show 
differential responses in blood fatty acids. Additionally, fish oil promotes an improved oxylipin 
profile in both groups of men Zulyniak et. al., (2016). This clinical study is just one example to 
out of many others. 
Additionally, some previous reported researches have showed that lipid levels and/or fatty acid 
compositions of horse mackerel have different amount of lipid contents and are rich omega 3 
especially EPA and DHA (Durmuş β01λν Özyılmaz, β01λ; Ozden and Dogruyol, 2017; Tufan 
et al., 2016; Özyılmaz and Miçooğularıν Özyılmaz β015ν Özyılmaz β014ν Huang et al, β01βν 
Celik β008ν Ozoğul and Ozoğul, β007ν Sağlık ve İmre β001). The objective of this review study 
is to search and see the results of the data of the fatty acid contents of horse mackerel regarding 
its lipid levels and especially the omega 3 amounts of the fish on Turkish coastal waters.  
 
2.MATERIALS AND METHODS 
 
2.1. Data collecting and calculations:  
Previous published researches issued the lipid levels and fatty acid compositions of horse 
mackerel were selected. The available published data related lipid amounts, levels of total 
palmitic acid in  saturated fatty acids (∑SFA), oleic acid in total monounsaturated fatty acid 
(∑MUFA), total polyunsaturated fatty acids (∑PUFA), eicosapentaenoic acid (EPA, C20:5n3), 
docosahexaenoic acid (DHA, C22:6n3), ∑omega-γ (nγ), ∑omega-6 (n6) of the horse mackerel 
were recorded in Microsoft Office Excel Program. The reported data were classified by catching 
are and data of catching date. The n6/n3 and PUFA/SFA were calculated for this study. The 
average, highest, and lowest levels of data were also calculated for horse mackerel by using 
Excel program. 
 
3.RESULTS and DISCUSSION 
 
The horse mackerel searched in available previously published date belong the mainly four 
different area; Mediterranean, Black Sea, Marmara Sea, and Aegean Sea. The study numbers 
by regarding region relation is shown in Figure 1. 
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The geographical origin of the horse mackerels used in this study were belong to 16% 
(Mediterranean), 71% (Black Sea), 6.5% (Marmara Sea), and 6.5% (Aegean Sea). As it is can 
be seen in the table fish mostly came from Black Sea region. The majority parts of the studies 
were focused on this area. 
 
On the other hand, Edible muscles of horse mackerel are generally known to be medium fat fish 
by people who consume the fish very often. However some scientifically supported studies 
revealed something different. The average lipid levels of the horse mackerel according to 
regions was given in Table 1. The studies relating the lipid levels of the horse mackerel showed 
that muscle of the fish can be vary from 0.40% (Mediterranean in winter) to 11.18% (Marmara 
Sea in winter). Based on the given data provided in Table 1, the average lipid levels of the horse 
mackerel were reported to be 1.50% (Mediterranean), 6.11% (Black Sea), 8.30% (Aegean Sea), 
and 8.75% (Marmara Sea) 
 
Table 1. The average lipid levels of the horse mackerel according to regions 
Lipid Level% Region To Ackman (1989) classification 
1.50 Mediterranean Lean 
6.11 Black Sea Medium-fat 
8.30 Aegean sea High-fat 
8.75 Marmara Sea High-fat 

 
Ackman (1989) classified fish into four different classes regarding their lipid levels which: 1) 
Lean (<2% fat), 2) Low-fat (2-4% fat), 3) Medium-fat (4-8% fat), and 4) High-fat (>8% fat). 
The horse mackerel fish searched in the present study can be considered in all group in 
Ackman’s gradingν however, based on available data searched, it can be classify them as lean, 
low-fat, medium-fat fish, and high-fat fish, respectively. It should be noted that these fish 
belong to previously published data meaning that different time lapse, different catching place, 
and even may be different analysing methods. In this view regarding Table 1 horse mackerel is 
general lean in Mediterranean, medium-fat in Black sea, and high fat in Aegean and Marmara 
Sea. Lipid levels horse mackerel in available previously published in detailed date were shown 
in Table 2.  
 
Table 2. Lipid levels of horse mackerel 
Lipid levels (%) Place Date Season Reference 

6,28 Black Sea January  1 
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7,22 Black Sea February  1 
3,97 Black Sea March  1 
3,95 Black Sea April  1 
3,71 Black Sea May  1 
3,35 Black Sea June  1 
6,55 Black Sea July  1 
8,34 Black Sea August  1 
5,71 Black Sea September  1 
8,78 Black Sea October  1 
9,53 Black Sea November  1 
6,24 Black Sea December  1 

6,88 Aegean Sea Female    2 

9,72 Aegean Sea Male   2 

8,50 Black Sea Female   Winter 3 

5,66 Black Sea Male  Winter 3 

2,92 Black Sea Female   Spring 3 

3,13 Black Sea Male  Spring 3 

5,00 Black Sea Female   Summer 3 

4,84 Black Sea Male  Summer 3 

6,88 Black Sea Female   Autumn 3 

5,94 Black Sea Male  Autumn 3 

6,83 Black Sea   4 
2,84 Mediterranean   5 
1,37 Mediterranean   6 
11,00 Black Sea   7 

0,40 Mediterranean  Winter 8 

2,03 Mediterranean  Spring 8 

0,88 Mediterranean  Autumn 8 

10,58    9 

6,31 Marmara Sea  Summer 10 

11,18 Marmara Sea  Winter 10 
1=Tufan et al., 2016, 2=Özyılmaz and Miçooğuları, β016, 3=Durmuş β01λ, 4= Özyılmaz 
2015, 5= Özyılmaz β014, 6= Ozoğul and Ozoğul, 2007, 7= Huang et al, 2012, 8=Celik 2008, 
9= Sağlık ve İmre β001, 10= Ozden and Dogruyol, 2017 
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Table 2. Selected fatty acid profiles of horse mackerel  
 
 
 

∑SFA C16:0 ∑MUFA C18:1n9 ∑PUFA EPA DHA  ∑n3 ∑6 n6/n3 P/S *  **  ***  

31.38 19.80 29.80 24.50 24.00 6.10 13.10 22.40 14.00 0.63 0.76 BS J 1 

26.70 16.40 22.40 16.90 27.30 4.70 17.40 24.90 1.80 0.07 1.02 BS F  1 

30.70 19.40 26.00 20.60 25.90 3.80 17.20 23.60 1.90 0.08 0.84 BS M 1 

30.90 18.90 28.10 22.50 23.20 4.20 14.50 21.10 1.70 0.08 0.75 BS A 1 

27.80 16.70 19.20 14.00 28.30 4.00 19.00 25.60 2.10 0.08 1.02 BS MY 1 

30.40 18.20 17.80 13.00 31.60 5.00 21.90 29.10 1.70 0.06 1.04 BS J  1 

35.50 21.90 27.90 22.60 25.50 5.50 14.60 22.60 2.10 0.09 0.72 BS JL 1 

34.40 21.50 26.90 21.50 26.70 6.20 15.30 24.00 2.40 0.10 0.78 BS A 1 

33.10 21.10 28.30 22.10 26.40 5.60 14.90 23.60 2.90 0.12 0.80 BS S 1 

32.60 20.20 28.20 23.00 27.70 4.20 17.50 24.50 2.70 0.11 0.85 BS O 1 

30.20 19.40 24.20 18.40 27.90 5.10 17.60 26.00 1.80 0.07 0.92 BS N 1 

30.60 19.40 25.30 19.60 27.30 5.50 16.80 25.30 1.80 0.07 0.89 BS D 1 

29.39 20.44 32.21 21.46 18.07 4.24 9.77 14.30 1.70 0.12 0.61 AS FM 2 

39.31 24.05 27.31 15.53 24.97 5.40 13.78 19.61 2.53 0.13 0.64 AS M 2 

 16.52  22.67  5.33 10.85     BS  3 

37.11 22.57 35.15 24.59 27.04 4.75 12.71 20.73 5.03 0.24 0.73 M   4 

30.10 17.40 13.20 9.73 46.40 5.39 36.20 43.70 1.87 0.04 1.54 M   5 

38. 22 24.80 37.74 24.80 24.13 4.08 14.70   8.60  BS  6 

40.37 23.84 22.39 15.10 24.89 5.42 14.96 21.02 3.87 0.18 0.62 M wi 7 

37.75 21.08 23.23 16.47 23.13 5.03 13.31 19.05 4.07 0.21 0.61 M Sp 7 

44.35 25.84 23.87 15.24 20.12 4.86 11.10 16.44 3.68 0.22 0.45 M Au 7 

         5.80    8 

P=PUFA, S=SFA, P/S=PUFA/SFA, 
EPA=eicosapentaenoic acid, DHA=docosahexaenoic acid, ∑SFA=total saturated fatty acids, 
∑MUFA=total monounsaturated fatty acid, ∑PUFA=total polyunsaturated fatty acids, 
J=January, F=February, M=March, A=April, MY= May, J=June JL=July, S=September, 
O=October, N=November, D=December, *catching area, **data of catching date, *** the 
references (Previous published researches). 1=Tufan et al., β016, β=Özyılmaz and Miçooğuları, 
2016, 3=Özyılmaz β015, 4=Özyılmaz β014, 5=Ozoğul and Ozoğul, β007, 6=Huang et al, 2012, 
7= Celik 2008, 8=Sağlık ve İmre β001 
 
 
 
 According to report of Turkish statistical institute, the quantity of total caught sea fish and the 
anchovy were 222 023 and 96 451 tonnes, respectively in 2018 (TURKSTAT, 2019). The ratio 
of the anchovy to total catch in 2018 was shown in Figure 1 (TURKSTAT, 2019). 
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Figure 1. The quantity of caught sea fish and the share of anchovy in 2018 TURKSTAT 
(2019) 

fatty acid profiles according to previous reported researches on horse mackerel relating the data 
of EPA, DHA, ∑SFA, ∑MUFA, ∑PUFA, ∑omega-γ, ∑omega-6, n6/n3 and PUFA/SFA were 
shown in Table 1 and Table 2 which also have the information about catching area (Black sea, 
Aegean Sea, Mediterranean), data of catching date (January, February, March, April, 
September, October, November, December), and the references.  
 

Additionally, the total catch of horse mackerel from 2009 to 2018 were given in figure 3. The 
horse mackerel has the highest point in 2012 and the lowest in 2017. Even though it has 
variation among years regarding its catching values, it has a great importance people who like 
to consume it.   

 
Figure 3. The quantity of caught of horse mackerel from 2009 to 2018 TURKSTAT (2019)  

 
Compared to other countries, fish consumption in Turkey is still at very low levels. According 
to TURKSTAT (2019). One of the reasons for this could be not knowing enough about benefits 
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of the fish consumption. According to TURKSTAT (2000-2019) data, the average annual fish 
consumption per capita varies between 8-5.4 kg from 2000-2018 (BSGM, 2019).  The average 
annual fish consumption per person was announced to be 6.1 kg person in Turkey in 2018. 
According to FAO 2013 records; Among the European countries, 92.0 kg in Iceland, 22.3 kg 
in the Netherlands, 42.4 kg in Spain, 33.5 kg in France, 53.8 kg. Comparing those data given 
above we should increase the fish consumption to get health benefits.  
 
 
4.CONCLUSIONS and RECOMMENDATIONS 
Based on the available data given above horse mackerel can be considered a good food item for 
consumption. It can be added in diets and should be recommended because its rich contents and 
promote to health. One of the reason for choosing horse mackerel can be get benefits of its rich 
omega-3 levels. Additionally, contents of EPA and DHA in omega-3 may be considered health 
benefits. 
 

REFERENCES 

BSGM (β01λ). Su Ürünleri İstatistikleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Erişim 
tarihi:11.11.2019. 
https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri
%20Veri%20ve%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Su-
%C3%9Cr%C3%BCnleri-%C4%B0statistikleri.pdf 

 Celik, M. (2008). Seasonal changes in the proximate chemical compositions and fatty acids of 
chub mackerel (Scomber japonicus) and horse mackerel (Trachurus trachurus) from the 
north eastern Mediterranean Sea. International journal of food science & technology, 43(5), 
933-938.  

Durmuş, M. (β01λ). Evaluation of nutritional and mineral-heavy metal contents of horse 
mackerel (Trachurus trachurus) in the Middle Black Sea in terms of human health. 
Biological trace element research, 190(1), 208-216. 

Huang, L. T., Bülbül, U., Wen, P. C., Glew, R. H., & Ayaz, F. A. (β01β). Fatty acid composition 
of 12 fish species from the Black Sea. Journal of Food Science, 77(5), C512-C518.  

Özden, Ö., & Dogruyol, H. Comparison of three different fish species from the Marmara Sea 
to fulfill daily EPA and DHA needs. Iranian Journal of Fisheries Sciences DOI: 
10.22092/ijfs.2019.118841 

Özogul, Y., & Özogul, F. (β007). Fatty acid profiles of commercially important fish species 
from the Mediterranean, Aegean and Black Seas. Food Chemistry, 100(4), 1634-1638. 

Özyılmaz A., β015. Karadeniz Bölgesinde Yakalanan İstavrit Balığı Etinin Yağ Asitleri 
Bileşenleri. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu (20-ββ Mayıs β015) 

Eğirdir/Isparta. 

Özyılmaz Ayşe 2014. Comparison of Some Properties of  Caranx crysos, Trachurus 
mediterraneus  and Caranx rhonchus .  Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu.  

89

https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Veri%20ve%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Su-%C3%9Cr%C3%BCnleri-%C4%B0statistikleri.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Veri%20ve%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Su-%C3%9Cr%C3%BCnleri-%C4%B0statistikleri.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Veri%20ve%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Su-%C3%9Cr%C3%BCnleri-%C4%B0statistikleri.pdf


 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

Özyılmaz Ayşe, Miçooğulları İbrahim (β016).  Comparing The Lipid And Fatty Acid Profiles 
of Female And Male Mediterranean Horse Mackerel  Trachurus mediterraneus  From 
Aegean Sea.  FABA international 

Özyilmaz Ayşe (β01λ). A preliminary Study on Lipid Quality of Three Commercially 
Important Fish Species from Black Sea. 2nd International Eurasian Conference on 
Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019)  

Saglik, S. and Imre S. 2001. n-3-Fatty acids in some fish species from Turkey. Journal of Food 
Science, 66: 210-212.  

Tufan, B., Başçınar, N., & Köse, S. (β016). Comparison of proximate composition and fatty 
acid profile of on-growing and wild Mediterranean horse mackerel (Trachurus 
mediterraneus). Journal of Aquatic Food Product Technology, 25(8), 1284-1300.  

Zulyniak, M. A., Roke, K., Gerling, C., Logan, S. L., Spriet, L. L., & Mutch, D. M. (2016). 
Fish oil regulates blood fatty acid composition and oxylipin levels in healthy humans: A 
comparison of young and older men. Molecular nutrition & food research, 60(3), 631-641. 

90



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

  
OKUN KATSAYISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 

SEÇİLİ ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ 
 

Berna BALCI İZGİ 
Gaziantep Üniversitesi 

ÖZET 

Ekonomik büyüme ve kalkınmada ülkelerin işsizlik rakamları takip edilen önemli 
verilerden biri olmaktadır. İşsizlik-çıktı ilişkisini inceleyen popüler çalışmalardan biri de 

Arthur Okun tarafından 1λ60’lı yıllarda yazılmış olan ve Okun Yasası diye bilinen işsizlik- 
çıktı ilişkisini ABD ekonomisi için inceleyen çalışmasıdır. Bu çalışma, işsizlikte %1’lik bir 

artış söz konusu olduğunda çıktının %γ oranında düşeceğini savunmaktadır. Ancak bu oran 

işsizlik oranı %5-7’nin altında olan ülkeler için geçerli olarak kabul edilmektedir. 
 
Bu çalışmanın amacı, G-7 ülkeleri ve Türkiye için (1λλ0-β018) dönemini bir panel 
veri seti üzerinden analiz etmektir. Bu ülkeler, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, 
Japonya, Kanada ve Türkiye’dir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu 

tesbit edilmiş ve panel fmol ve dols tahmin yöntemi ile gsyih büyümesinin negatif yönlü -1.10 

gibi bir katsayı ile işsizlik oranı ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Panel vecm modeli 
uygulanana değişkenler için yüksek teknolojili ürün ihracatından işsizlik arasında çift yönlü 

kısa dönem Granger nedensellik tesbit edilmiştir. Sonuç olarak Okun yasasının bu ülkeler için 

geçerli olduğu ve katsayısının %γ’lerden %1’lere düşmesini de istihdamsız büyüme sürecinin 

bir parçası olarak açıklamak mümkündür. 
 

Jel Kodu:B22,C23 

Anahtar Kelimeler: Okun Yasası, Panel eşbütünleşme, Panel dols,fmols. 

 

EVALUATION OF OKUN’S COEFFICIENT FOR CHOSEN COUNTRIES: A PANEL DATA 

ANALYSIS 

ABSTRACT 

In order for economic growth and development, the unemployment data of the countries is 

one of the important data to be followed. One of the popular studies examining the 

unemployment-output relationship is the study of the unemployment-output relationship 

known as Okun's Law for the US economy, written by Arthur Okun in the 1960s. This study 

argues that the output will fall by 3% in the case of a 1% increase in unemployment. 

However, this rate is accepted as valid for the countries whose unemployment rate is below 5- 

7%. 
 

The purpose of this study, for the G-7 countries and Turkey (1990-2018) period, out of a 

panel to analyze the data set.These countries are Germany, US, UK, Franche, Italy, Japan, 
Canada and Turkey. It was found that there was a long term relationship between the 

variables and panel fmol and dols estimation method revealed that gdp growth was associated 

with a negative coefficient of -1.10 and unemployment rate. Two-way short-term Granger 

causality between high-tech product exports and unemployment was found for variables 

applied to panel vecm model. As a result, it is possible to explain the fact that Okun's law is 

valid for these countries and its coefficient decreases from 3% to 1% as part of the process of 

jobless growth. 
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Jel Codes: B22,C23 
Key Terms: Okun’s coefficient, panel cointegration, panel dols,fmols 

 

I .Giriş: 
1λλ0’lı yılların başlarından bu yana özellikle gelişmekte olan ülkelerden Asya ve Uzakdoğu 

ülkelerinde görülen ekonomik büyümedeki hızlı artışlar, bu ülkeler için hızlı bir sanayileşmeyi 
beraberinde getirmiş ancak gelişmiş ülkeler ve bir grup gelişmekte olan ülkelerde durum hizmetler 

sektörüne kayışlar ve sanayisizleşme olgusu ile birlikte sürmüştür. Bu sanayisizleşme olgusuna, 
göçler, korumacı politikalar ve gelir dağılımı eşitsizliği eklenince işsizlik konusu giderek artan bir 

öneme sahip olur hale gelmiştir. Ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişki ise teknolojik gelişme 

ile birlikte giderek azalmıştır. Bu fikri destekleyen istihdamsız büyüme hipotezi bunun bir 

göstergesidir. Bu nedenle küreselleşmenin önemli sonuçlarından biri küreselleşmenin bir sonucu olan 

işsizlikteki artışlardır. 
 

Ünlü iktisatçı Okun (1λ6β) tarafından çıktı açığı ile istihdam açığı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmanın ardından bu konu birçok iktisatçının ilgisini çekmiştir. Okun çalışmasına göre reel brüt 
gsyih’da %1’lik bir azalma işsizlikte % γ’lük bir artışa neden olmakta idi. Okun yasası ile ilgili olarak 

ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkiyi analiz eden çalışmaların büyük bir çoğunluğunda 

(Moosa,1λλ7νOberst ve Oelgemöller,β01γ)bu ilişki negatif olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Kaynak:OECD 

 

Bu çalışmanın amacı geleneksel Okun Yasası’nın ABD ekonomisi için tesbit ettiği katsayıların 

günümüzdeki geçerliliğini test etmektir. Çalışmanın seyri literatür ve izleyen bölümde veri ve 

metodoloji hakkında bilgi verecektir. Son bölümde ise genel bir değerlendirme yer alacaktır. 
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 II. Literatür 

 

İşsizlik ve çıktı ilişkisine dair çalışmaların bir kısmı Okun benzeri bir çeyrek dönem veri seti 
üzerinden logaritması alınmış gsyih değişkeni ile inceleyen çalışmalardır. Bir ikincisi ise çıktı ve 
işsizlik açıkları üzerinden konuyu analiz eden çalışmalardır (Economou ve Psarianos,β016μβ75). Son 
dönem çalışmalar ise,  çıktının işsizlik üzerindeki etkisinin konjonktür dönemlerine bağlı olarak farklı 
olup olmadığını ve bu ilişkinin zaman içindeki istikrarlılığını araştırır niteliktedir (Beaton,β010).  

Literatürün önemli bir kısmı da farklı kurumsal işgücü piyasası yapılanmasına sahip ülkelerin 
karşılaştırılmasına odaklanmıştır. Ülkeden ülkeye değişen işgücü piyasası politikaları açısından 
değerlendirmek gerekirse, işgücü piyasasını koruyucu politikaların değerlendirilmesi önem 
kazanmaktadır. Moosa (1λλ7) yüksek Okun katsayılarının işgücü piyasalarının daha az regüle edildiği 
şeklinde yorumlanması gerektiğini belirtmektedir.  

 

Boulton (β010) çalışmasında 10 tane doğu Avrupa ülkesi için yaptığı panel veri analizinde Okun 
katsayılarını Okun’un orijinal çalışmasındakinden daha yüksek çıktığını rapor etmiştir 
(Boulton,β010μβλ). Bu sonucu bu ülkelerin yüksek büyüme oranlarına bağlamıştır. Okun yasasını G-7 
ülkeleri için inceleyen bir başka çalışmada Okun katsayısının yoğunluğu hakkında net bir şey 
söylemenin güçlüğünden bahsedilmiştir (Özel ve Sezgin,β01γμ167). Verimlilik değişkenini modele 
katmanın öneminden bahseden çalışma verimlilik-işsizlik ilişkisini β001-β011 dönemi için anlamlı 
bulurken, 2008-β011 dönemi için anlamsız çıktığını rapor etmiştir. Dixon vd.(β016) çalışmasında 
Okun katsayısının (1λ85-β01γ) dönemi β0 OECD ülkesi için incelerken işgücü piyasası kurumları, yaş 
ve cinsiyet etkileri dikkate alınarak bakıldığında Okun katsayısının yaşla birlikte düştüğünü 
belirtmiştir. Huang ve Yeh (β01γ) çalışmasında (1λ80-β005) dönemi 5γ ülkeli ve (1λ76-β006) dönemi 
50 ülkeli iki panel veri seti üzerinden Okun katsayısının ülkelerin tümü için negatif ve anlamlı 
olduğunu ve değişkenlerin uzun dönemli ilişki içerisinde bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.  

 

III. Veri ve Ekonomik Model 

 

Bu çalışmada yüksek eğitimli işsizliğin, gsyih büyümesi ve yüksek teknolojili ürün ihracatı ile ilişkili 

olarak esneklik katsayılarını  hesaplamak ve Okun Yasası benzeri aşağıdaki model üzerinden test 

etmek amaçlanmıştırμ 

 � = � + � � + � � + � + ��  i=1,…N     t=1,…T   (1) 

 

uitμlisans, yüksek lisans ve üzeri eğitimlilerin işsizlik oranı,  lngitμ β011 sabit dolar fiyatlarıyla 

logaritması alınmış gsyih ve tit : yüksek teknolojili ürün ihracatıdır. µi bireysel etki, � hata terimidir. 

Analize konu olan değişkenler Dünya Bankası (World Development Indicators Databank)’tan alınmış 

olup, değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri aşağıda görülmektedir. 

Seriler arasındaki uzun dönemli ilişki analiz edilmeden önce serilerin durağanlıkları test edilmiştir. 

Panel veri modelleri için en çok tercih edilen birim kök testlerinden Levin, Lin ve Chu (β00β), Im, 

Pesaran ve Shin (2003), Augmented Dickey-Fuller ki-kare ve Philips-Perron ki-kare testleri 

kullanılmıştır. 

Pedroni (1λλλ) panel veri setinde değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini araştırmada yedi tane 

parametrik ve parametrik olmayan Philips-Perron tipi eşbütünleşme testi önermiştir. Bu testlerden 
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 dördü panel, üçü grup istatistiklerdir. Sıfır hipotezi “eşbütünleşme yok” şeklindedir. Kao (1λλλ), aynı 

sıfır hipotezle  ADF bazlı bir panel eşbütünleşme testi önermiştir. Eşbütünleşme testleri ile seriler 

arasında uzun dönem ilişki tesbit edilirse bu uzun dönem ilişki fmol ve dols tahmin yöntemleri ile 

tahmin edilebilir (aktaran Tatoğlu,β011μ81). FMOLS tahmincisi içsellik ve otokorelasyon düzeltmesi 

yapılmış bir ekk tahmincisidir. Parametreler aşağıdaki eşitlik ile tahmin edilebilirμ ̂  − = [∑ ̂   − ∑ − ̅=̂�= ] ∑ ̿ �−�= ̂ �− [∑ � − �̅ �� − ̂�= ]  (2) 

 ̂ : standart panel ekk tahmincisi olup, �̅ birey spesifik ortalamalardır.  

Panel dols tahmincisi ise aşağıdaki regresyon ile elde edilmektedirμ � = � + ́� + ∑ �=− ∆ � + + �       (3) 

 

Analizde kullanılan değişkenler (1λλ0-β018) dönemi için G-7 ülkeleri ile Türkiye’yi bir grup içinde 

ele almıştır. Tanımlayıcı istatistikleri aşağıda bulunan panel veri seti kullanılmıştır. 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler  

 lu lT lng 

Ortalama  5.425425  16.93753  3.77E+12 

 Mediyan  5.145300  17.13590  2.25E+12 

 Maximum  12.41350  34.25823  1.82E+13 

 Minimum  1.934100  0.999972  6.15E+11 

 Std. Sap.  2.588411  8.764464  4.07E+12 

 Skewness  0.997668 -0.095384  2.182519 

 Kurtosis  3.327830  2.263118  6.634824 

    

 Jarque-Bera  38.33285  5.431762  302.4891 

Olasılık  0.000000  0.066147  0.000000 

    

Toplam  1220.721  3810.945  8.49E+14 

Sapma kareleri Top.  1500.771  17206.75  3.71E+27 

    

Gözlem  225  225  225 

 

 

III.I. Ampirik Bulgular 

Panel Birim Kök Testleri 

Bütün değişkenler panel birim kök testleri ile analiz edildiğinde I(1), yani birinci dereceden entegre 

oldukları görülmüştür. Analizde kullanılan değişkenlerin panel birim kök testi sonuçlarına göre 

bütün değişkenlerin I(1) oldukları görülmüştür. Hata terimlerinin otokorelasyonunu yok eden 

Schwarz bilgi kriteri ile uygun gecikme uzunluğu seçilmiştir.  
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Tablo 3: Panel Birim Kök Testleri 

Sabitli LLC  IPS ADF-Fisher ki-
kare 

PP-Fisher Ki 
kare 

Breitung 
(Lamda) 

lng 1.15 
(0.87) 

4.39 
(1.00) 

3.67 
(0.99) 

3.40 
(0.99) 

7.7319 
(1.000) 

D(lng) -9.52 
(0.000) 

-9.06 
(0.000) 

101.14 
(0.000) 

115.10 
(0.000) 

-4.4343 
(0.000) 

lT 0.19 
(0.57) 

-0.18 
(0.42) 

19.97 
(0.22) 

16.98 
(0.38) 

-1.1990 
(0.1153) 

D(lT) -10.41 
(0.000) 

-9.40 
(0.000) 

104.85 
(0.000) 

118.20 
(0.000) 

-4.5411 
(0.000) 

lu 0.16 
(0.56) 

0.03 
(0.51) 

14.15 
(0.58) 

10.32 
(0.84) 

-0.4157 
(0.3388) 

dlu -9.61 
(0.000) 

-8.58 
(0.000) 

94.94 
(0.000) 

91.05 
(0.000) 

-6.0764 
(0.000) 

Parantez değerler olasılık değerleridir 

 

Panel Eşbütünleşme Testleri 
 

Bütün seriler  I(1) olduğu için  panel eşbütünleşme testleri  (Pedroni ile Johansen-Fisher) ile 
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan Johansen eşbütünleşme testine eşbütünleşme olfuğu kabul edilmiş ve 
panel dols (panel dinamik EKK) (Stock ve Watson,1λλγ)  tahmin yöntemi ile uzun dönem esneklik 
katsayıları tahmin edilmiştir. 

 

Serilerin uzun  dönemli bir ilişkiye sahip olup olmadıklarını tesbit etmek amacıyla Pedroni 
(1999), Kao (1999) ve Johansen-Fisher eşbütünleşme testleri uygulanmıştır. Pedroni 
eşbütünleşme testleri paneldeki kesit içi ve kesitler arası etkileri hesaplayan yedi test ile 
gerçekleştirilmektedir (Asteria ve Hall,2007). Kesit içi testlerin ilk üçü parametrik olmayan 
testlerdir. Pedroni eşbütünleşme testlerinden yedi testin sadece birinde eşbütünleşme yoktur 
diyen sıfır hipotezi red edilebilmiştir. Bu nedenle pedroni testine göre eşbütünleşme olmadığı 
sonucuna ulaşılabilir. Kao ve Johansen-Fisher eşbütünleşme testi sonuçlarına göre ise 
eşbütünleşik ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Bu nedenle panel dinamik en küçük kareler 
(DOLS) yöntemi ile tahmincilerin katsayıları tahmin edilmiştir.  

 

Tablo 5:Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi 
 

Seriler lu,lT,lng 
Kesit İçi t-istatistiği 
Panel v-Statistic  1.838334* 
Panel rho-Statistic 0.170941 
Panel PP-Statistic  0.050413 
Panel ADF-Statistic  -1.178194 
Kesitler arası  
Group rho-Statistic  1.099423 
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 Group PP-Statistic  0.354275 
Group ADF-Statistic -0.994457 
  
Kao Eşbütünleşme Testi  
Ho=Eşbütünleşme yok 

 

 
-1.399845 
(0.0808)** 

*,** olasılık değerleri %1, %5 anlamlılık düzeyindeki değerlerdir. 

 
 
 
Tablo 6:Johansen Fisher Panel Eşbütünleşme Testi 

Hipotezlenmiş 
eşbütünleşik 
eşitlik sayısı 

Fisher-İstat.(iz 
testi) 

Olas. Fisher-
İstat.(max.özdeğer 
testi) 

Olas. 

Hiç  39.13  0.0010  36.68  0.0023 
En fazla 1 15.01  0.5238  10.16  0.8580 
En fazla 2  26.09  0.0527  26.09  0.0527 
Olasılıklar asimtotik ki-kare dağılımı ile elde edilmiştir. 

 

 

Panel eşbütünleşme testleri sonuçlarına göre, Pedroni panel eşbütünleşme testlerinden yedi 

testin birinde “eşbütünleşme yok” sıfır hipotezi red edilebilmiştir. Kao eşbütünleşme testinde 

eşbütünleşme olduğu sonucu çıkmış, Johansen-Fisher eşbütünleşme testlerinde ise bir 

eşbütünleşik ilişki tesbit edilmiştir. Daha sonraki aşamada katsayılar panel dols ve fmols 

yöntemleri ile tahmin edilmiştir.  

 

 

 

 

Tablo 7: Panel FMOLS, DOLS  Tahmin Sonuçları 
 FMOLS DOLS 

Değişken Katsayı Olas. Katsayı Olas. 

lg -1.078600 0.0000 -1.180864 0.0000 

lT 0.048247 0.5267 -0.013194 0.9229 

 

 

Tablo 8:Ülkelerin FMOLS ve DOLS Katsayıları 
 

Ülke  Lg(lngsyih) lT (tekn) Sabit 
Almanya FMOLS -3.809893* 1.091235* 107.9726* 

96



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

  DOLS -4.108904* 1.197678* 116.2704* 
Fransa FMOLS -1.428100* 0.382678 41.22916* 
 DOLS -1.474436* 0.437793 42.36941* 
İtalya FMOLS -1.525840* -0.549428 45.64648* 
 DOLS -1.730795* -0.177580 52.00256* 
Japonya FMOLS -0.646707 0.456467** 18.75968 
 DOLS -0.590092 0.419539*** 17.23707 
Kanada FMOLS -0.690639* -0.228373 21.57154* 
 DOLS -0.674165* 0.054273 20.44562* 
Türkiye FMOLS -0.096758 0.099161 4.999077** 
 DOLS -0.122715 0.108168 5.691859** 
İngiltere FMOLS -0.423377 -0.771549* 15.62768** 
 DOLS -0.659280** -1.299860* 23.95706* 
ABD FMOLS -0.007487 -0.366391 2.510863 
 DOLS -0.086527 -0.473714** 5.487210 
*,**,*** değerleri %1, %5 ve %10  anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir. 

 

 

Ülke katsayılarına bakıldığında, Japonya, Türkiye, ABD hariç Okun katsayılarının orijinal 
Okun Yasasına uygun olarak negatif anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. En yüksek katsayılar 
Almanya (%3-4)  için çıkarken yüksek teknolojili ürün ihracatının Almanya, Fransa, Japonya, 
Kanada ve İngiltere için pozitif anlamlı çıktığı gözlenmiştir. Okun katsayısının %0-%1,5 
aralığında çıkması günümüzün yüksek işsizlik oranlı ekonomik yapısında işsizlik-çıktı 
ilişkisinin zayıfladığını göstermektedir. Bu sonuç, istihdamsız büyüme olgusunu 
desteklemektedir. Teknolojiyi temsil eden yüksek teknolojili ürün ihracatı ise İngiltere ve 
ABD için anlamlı ve negatif çıkmıştır.  

 

 

Tablo 9:Panel VECM (Vektör Hata Düzeltme Modeli) 

 du Dlg dT ECT 
Du - 4.2572(0.1190) 4.7557(0.0927) -0.0199(0.2987) 
Dlg 2.40(0.2998) 9.1387(0.0104) 1.0913(0.5795) 0.0026(0.0023) 
dT 5.006(0.0818) 3.7965(0.1498) 13.0295(0.0015) 0.1469(0.0286) 
Parantezler olasılık değerleridir. 

    
 

Değişkenler arasındaki Granger nedensellik ilişkisini görebilmek için panel VECM (vektör 
hata düzeltme modeli)  tahmin edilmiştir. Öncelikle 1 no’lu eşitlik için uzun dönem model 
tahmin edilmiştir.  Daha sonra Engle-Granger (1λ87) iki aşamalı süreci uygulanmıştır. 
Dinamik hata düzeltme modeli oluşturulmuştur (Lee vd,β008). 
 ∆ = � � − + � + ∑ ��= � − + � − + ∑ ��= � − +∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − + �    (4a) 
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 ∆ = � � − + � + ∑ ��= � − + � � − + ∑ ��= � − +∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − +∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − + �       (4b) 

 

 ∆ = � � − + � + ∑ ��= � − + � � − + ∑ ��= � − +∑ ��= � − + ∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − +∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − + ∑ ��= ∆ � − + �    (4c) 

 

 

∆ birinci fark operatörü olup, p optimal gecikme uzunluğudur. Hata terimi µ, olup vektör hata 
düzeltme terimi (ect) ise adıyla belirtilmiştir. Bu eşitlikler hem kısa hem de uzun dönem 
katsayıları hesaplamaya imkan vermektedir. Uzun dönem katsayılar hata düzeltme 
katsayılarının (ect) istatistiki anlamlılığına göre düzenlenmektedir.  

Tablo λ kısa ve uzun dönem Granger nedensellik katsayılarını göstermektedir. Eşitlik (4a)’ya 
göre işsizliğin bağımlı değişken olduğu durumda kısa dönemde teknolojiyi temsil eden 
yüksek teknolojili ürün ihracatından işsizlik değişkenine doğru tek yönlü nedensellik söz 
konusudur. Hata düzeltme katsayısı (ect) negatif fakat anlamlı olmadığı için uzun dönem 
nedensellik söz konusu değildir. Diğer değişkenler için de kısa dönem Granger nedensellik 
çıkmamıştır. Eşitlik (4b)’ye göre gsyih’nın bağımlı değişken olduğu durumda gsyih’dan 
gsyih’ya doğru Granger nedensellik söz konusudur. Yine hata düzeltme terimi pozitif olduğu 
için uzun dönem nedensellik söz konusu değildir. Eşitlik (4c)’ye göre teknoloji değişkeninin 
bağımlı değişken olduğu durumda teknoloji ve işsizlikten teknolojiye doğru kısa dönem 
Granger nedensellik söz konusudur. Hata düzeltme katsayısı anlamlı ama pozitif olduğundan 
uzun dönem nedensellik çıkmamıştır.  

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışma ekonomik büyüme, yüksek eğitimli işsizlik oranı ve yüksek teknolojili ihracat 
arasındaki ilişkiyi  (1λλ0-β018) dönemi için G-7 ülkeleri ve Türkiye’yi bir panel veri 
ortamında ele alarak incelemeyi amaçlamıştır. Panel eşbütünleşme testlerinin sonuçlarına göre 
bu üç değişken arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Panel vektör hata düzeltme modeli 
(VECM) sonuçlarına göre kısa dönemde teknolojiyi temsil eden yüksek teknolojili ürün 
ihracatı ile işsizlik arasında çift yönlü nedensellik söz konusudur. Gsyih’nın kendisinden yine 
gsyih’ya doğru bir tek yönlü nedensellik söz konusudur. Ancak uzun dönem hata düzeltme 
katsayıları anlamlı değildir. Bu nedenle değişkenler arasında uzun dönemli nedensellik söz 
konusu değildir. Bu sonuç, literatürün geneli ile olduğu gibi  Huang ve Yeh (β01γ) çalışması 
ile uyumludur.  

Ülkelerin ayrı ayrı Okun katsayıları olarak değerlendirildiğinde işsizlik-çıktı büyümesi 
ilişkisinin zayıfladığı söylenebilir. Bu sonuç, istihdamsız büyüme (jobless growth) hipotezi ile 
uyumludur. Bu nedenle önümüzdeki on yıllar küreselleşen ekonomilerin yeni işler 
oluşturmadaki başarılarına sahne olacaktır. Bu konuda önce adım atan ülkeler rekabetçi 
gücünü arttıran ülkeler olmuş olacaktır. 
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GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN MİNİ META-TEMATİK ANALİZİ 

Doç Dr. Veli BATDI            
 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
 
ÖZET 
Bu araştırmada, Gerçekçi Matematik Eğiminin (GME) öğrenme üzerindeki etkililiğini 
belirlemek amacıyla nitel yönde yürütülmüş çalışmaların meta-tematik analizinin yapılarak 
genel sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 
Merkezi’nden taramalar yapılması düşünülmüştür. Yapılan taramada, mini meta-tematik 
analize uygun şekilde davranılmıştır. Mini meta-tematik analiz belli bir konuda yürütülmüş 
katılımcı görüşlerini kapsayan belli sayıdaki çalışmanın tekrar incelenerek çalışmalarda 
bulunan ortak kod/temaların ve/veya ham verilerin yeniden yorumlanarak sonuçlar 
çıkarılmasını içermektedir. Bu bağlamda, β008-β01λ yılları arasında, GME’ye yönelik YÖK 
veri tabanından 8 yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. İlgili λ çalışmadaki katılımcı 
görüşleri içerik analizi ile çözümlenerek Maxqda programıyla analiz edilmiştir. Analizler 
sonucunda GME’nin “bilişsel ve duyuşsal boyutlara katkısı” ile “olumsuzlukları” noktasında 
temalar oluştuğu anlaşılmıştır. GME’nin etkili öğrenmeler sağlayan ortamlar oluşturabileceği 
belirtilebilir. 

Anahtar Kelimeler:  Gerçekçi Matematik Eğitimi, mini meta-tematik analiz, bilişsel ve 
duyuşsal boyut. 

MINI META-THEMATIC ANALYSIS OF THE REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to reach the general results by conducting a mini meta-thematic 
analysis of qualitative studies in order to determine the effectiveness of Realistic Mathematics 
Education (RME) on learning. For this purpose, it is planned to make literature reviews from 
Higher Education Council (HEC) of National Thesis Center. The mini meta-thematic analysis 
involves re-examining a number of studies involving participant views on a particular topic 
and re-interpreting the common code themes and/or raw data in the studies and drawing 
conclusions. In this context, λ master’s and PhD theses were reached from the HEC database 
based on RME considering the years 2008 and 2019. Participants' views in 9 related studies 
were analyzed with content analysis through the Maxqda program. As a result of the analyzes, 
it was found out that themes of ’negative effects” and ’contribution of GME to cognitive and 
affective dimensions were emerged. It can be stated that GME can create environments that 
provide effective learning. 

Keywords: Realistic Mathematics Education, mini meta-thematic analysis, cognitive and 
affective dimension. 
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1. GİRİŞ 
Gerçekçi matematik eğitimi (GME) 1λ70’li yıllarda Utrecht Üniversitesi tarafından 
matematik öğretimi ile ilgili matematiği somutlaştırmaya yönelik ortaya çıkarılmış bir 
kuramdır. Bu kuram 1λ70’li yıllardan bu yana Hollanda’da hala uygulanmaktadır. 
Hollanda’nın yanı sıra İngiltere, Danimarka, Almanya, İspanya vb. ülkelerde de 
uygulanmaktadır. Freudental’a (1λλ1)’e göre matematik, günlük yaşamda bir insan aktivitesi 
olarak tanım görmüştür. Bu tanıma göre GME geleneksel yaklaşıma karşı görüş olarak ortaya 
çıkmıştır (Bıldırcın, β01β). GME, matematiğin öğrencilere aktarılacak bir ders olarak değil de 
günlük yaşamlarının içinde bir etkinlik olarak görülmesi şeklinde açıklanmıştır (Çilingir, 
β015). Dolayısıyla, zor ve sıkıcı bir ders yerine işe yarar, günlük yaşamın içinden bir etkinlik 
şeklinde anlatılabilir.  

GME matematiğin gerçek yaşam problemleri ile başlatılıp öğrenci matematiği kendi 
dünyasına alıp matematiği içselleştirdiğinde öğrenebileceğini savunmaktadır (Özkaya, β016).  
Gerçek yaşam problemleri ile başlayan bu süreçte öğrenci problemi çözerken matematiği de 
öğrenmiş olur (Bıldırcın, β01β). Matematik GME’ye göre problem çözme süreci olarak da 
tanımlanmaktadır (İpek ve Ünal, β00λ). Bu sürece göre uygulanması gereken adımlarν  akıl 
yürütme, yorumlama, değerlendirme ve formüle etmedir (Taş vd., β015). GME’ye göre 
matematikte formüle etme, sürecin en son basamağı olup ilk basamağı gerçek yaşam 
problemidir (Altun, β006). Freudental (1λλ1)  gerçek yaşam durumları ile başlayan bu 
matematik eğitimi sürecine matematikleştirme adını vermiştir (Cihan, β017). 
Matematikleştirme öğrencilerin matematiği anlamlı hale getirerek keşfetme sürecidir. Bu 
sürecin en önemli ilkesi de matematikleştirmedir (Ayvalı, β01γ).  Matematikleştirmenin 
matematik eğitiminde merkeze alınması öğrencilerin keşfetme duygusunu ortaya 
çıkarmaktadır (Altun, β006). Bu matematikleştirme süreci sayesinde öğrenciler, yaşamları 
boyunca önlerine çıkan problemlerin çözümlerini yapabilen bireylere dönüşeceklerdir (Aksu, 
β008). Bu süreçte öğrenci bilgiye kendi iradesi ile ulaşmalıdır. Matematikleştirme süreci iki 
farklı başlık altında incelenecek olursaν i) Yatay Matematikleştirmeμ Bu kavram matematiğin 
gerçek yaşamdan simgeler dünyasına geçişini temsil etmektedir (Cihan, β017). Yani gerçek 
hayatta öğrenciye gösterilen problemin matematiksel boyutta çözülüp bu şekilde ifade 
edilmesi aşamasıdır (Cansız, β015). Yatay matematikleştirme sürecine her zaman 
başvurulabilir (Özkaya, β016). ii) Dikey Matematikleştirme: Semboller ve kavramlar 
arasındaki ilişkiyi kullanarak öğrendiklerini bir daha yüksek seviyeye çıkarmaktır (Cansız, 
β015). Bir diğer deyişle dikey matematikleştirme sembollerin hareketidir. 

Bu iki matematikleştirme kavramı için bir ayrım yapılacak olursa, şayet derste öğrencilere 
aktarılan problem öğrencilerin seviyesinin üzerinde ise bu dikey iken öğrenci seviyesinin 
altında veya aynı seviyede ise bu yatay matematikleştirmedir (Cansız,β015). Benzer şekilde 
yatay matematikleştirme bilginin üretilmesi, dikey matematikleştirme ise içeriğin kendi 
dünyasında değiştirilmesidir. Yatay matematikleştirme daha çok deneysel yaklaşım 
sergilerken dikey matematikleştirme ise yapısalcı yaklaşım sergiler (Erdoğan, β018). Ama her 
zaman bu iki kavram arasında farklılık kesin olan bir durum değildir. İki kavram matematik 
öğretiminin her aşamasında vardır. Kavramlar birbirinden farklı olsa da birbirini tamamlaması 
şartı vardır. 
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GME her zaman için bir problemin çözümü demek değildir, GME’deki gerçeklik öğrencilerin 
anlamlı ve doğal gelmesi üzerinde yoğunlaşır. Bu problem her zaman gerçek olmak zorunda 
değildir. Öğrencilerin aktif düşünme becerilerini ortaya koyan değişik konular olabilir. 
(Ayvalı, β01γ). Öğrencilerin zihinlerinde soyut olan olayları gerçek yapabilme imkânını 
sunabilir (Özkaya, β016).  Bu imkânlar sayesinde öğrenciler zihinlerinde gerçekleşen olayları 
düzenleme becerisi kazanmış olur. Yani GME’nin bir diğer katkısı da öğrencilerin kendi 
öğrenmelerini yine kendi zihinlerinde planlamalarıdır.  

Gerçekçi matematik eğitimin temel ilkeleri aktivite, gerçeklik, seviye, birbiri ile ilişki, 
etkileşim, rehberliktir. Aktivite ilkesi öğrencilerin sürece aktif olarak katılmasını hedeflerken 
aynı zamanda bu süreç öğrencilerin kendi ürünü olmalıdır. Aktivite ilkesi öğrencilerin kuru 
bir matematik öğrencisi olmak yerine matematik öğrenme araçlarını geliştiren bireyler 
olmaları gerekliliğini savunur. Gerçeklik ilkesi temel bir ilke olup matematik problemlerinin 
gerçek yaşamdan ayrı olması çözümün öğrencilerde kalıcılığını düşüreceğini ve öğrencilerin 
çabuk unutacaklarını savunur. Böylelikle kısa süre sonra unutup çözümü 
uygulayamayacaklarını vurgular. Seviye ilkesi matematiğin informal matematikten formal 
matematiğe geçişini ifade etmektedir (Altaylı, β01β). Seviye ilkesinin önemi ise problemlere 
matematiksel bakış açısını kazandırmaktır (Büyükikiz, β017). Birbiri ile ilişki ilkesi 
matematik dersinin farklı bölümleri arasında bir ilişki olduğunu söyler. Sayıları, geometriyi 
vb. kavramları ayrı ele almayıp birbiri ile iç içe olduğunu savunur (Özkaya, β016). Problem 
çözümlerinde bazen tek bir kazanımın bilgisi, problemi anlamlandırmaya yetmez. Bu ilke 
öğretim programlarının tutarlı olması gerektiğini savunur (Kaylak, β014). Etkileşim ilkesi ise 
matematiği sosyal bir etkinlik olarak kabul eder. Bu etkinlikte her öğrenci kendi çözümünü 
arkadaşları ile paylaşır. Bu paylaşım sayesinde diğer çözümler için kendi stratejilerini 
geliştirme imkânı sunulmaktadır (Bıldırcın, β01β). Ayrıca bu ilke sayesinde öğrenciler daha 
iyi bir seviyeye ulaşmış olurlar. Rehberlik ilkesi matematikleştirme sürecinde öğretmenin iyi 
bir rehber olması gerekliliğini savunur. Öğretmenler öğrencilerin istenilen seviyede olmaları 
için bu sürecin kendiliğinden çıkması için uygun ortam hazırlamak durumundadır (Özkaya, 
β016). Dolayısıyla GME kapsamında, süreçte etkililiği arttırmak için çözümler üretilecek 
durumların zengin olması, öğrencilere kazandırılabilecek değişik bakış açılarını içeren 
öğrenme ortamının iyi ayarlanması gerekir. 

GME yaklaşımı genel olarak yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir kuramdır. Ülkemizde 
hâlihazırda uygulanan yapılandırmacı yaklaşımda olduğu gibi GME’de de sonuçtan çok süreç 
önemlidir (Kaylak, β014). Bunun yanında iki yaklaşımda da matematiğin insan aktivitesi 
olması, problemi çözmek için geliştirilen çözüm basamakları olduğunu savunur (Büyükikiz, 
β017). GME yapılandırmacılık yaklaşımının öğelerini kabul eden ama yapılandırmacılık 
anlayışından farklı özel bir kuramdır. Ayrıca GME’de sürece problem durumu ile başlanması 
çok k önem arz etmektedir.  
 
1.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Matematik dersinin yeri bilim dünyasından bakıldığında tartışmasız çok önemlidir.  Bilim 
dünyasında gerçekleşen her olay matematik ile yakından ilgilidir. İlköğretimin temel amacıν 
bireyleri hayata ve üst öğrenim seviyesine hazırlamaktır. Her iki amacın gerçekleşmesi için 
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gerekli zihinsel beceriler tüm dersler için de matematik dersi için de oldukça önemlidir.  Bu 
sebeple, matematikte daha etkili yöntem/teknik ve yaklaşımların belirlenmesiyle ile ilgili son 
yıllarda birçok araştırmalar yapılmıştır. Diğer ülkelerde matematik öğretimine verilen önem 
çok eskilere dayanmakta iken ülkemizde matematik ve matematik öğretiminin önemi son 
zamanlarda artmaktadır. Ülkemizde GME ile ilgili çalışmalar mevcuttur ama yeterli sayıda 
değildir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde matematik dersine olan tutumun değişmesi 
amacına hizmet ettiği tespit edilmiştir. Tam bu ihtiyaca karşılık verebilecek bir yaklaşım olan 
GME’nin temel alanı günlük hayat problemleri ile ilişkilendirilmiş öğretim uygulamasının 
bilişsel ve duyuşsal boyuta etkisini incelemek amacıyla ulusal alanda yapılan nitel boyutlu 
çalışmaların katılımcı görüşleri çerçevesinde araştırılması hedeflenmiştir. Ayrıca uygulamada 
karşılaşılabilen sorunlara da değinerek bu konuda önceden tedbir alınmasını ve hazırlıklı 
olunmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, aşağıda verilen sorulara cevaplar aranması 
planlanmıştırμ 

1) GME etkinliklerinin bilişsel boyutta katkısı nedir? 
2) GME etkinliklerinin duyuşsal boyutta katkısı nedir? 
3) GME etkinliklerinin uygulanması sırasında karşılaşılan olumsuzluklar nelerdir? 

 
2.YÖNTEM 
Bu araştırma nitel araştırma yöntemi kapsamında mini meta-tematik analizle 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, araştırmada GME’nin bilişsel ve duyuşsal boyutu 
üzerindeki etkililiğinin ve uygulamada karşılaşılabilen sorunların belirlenmesi amacıyla nitel 
boyutlu katılımcı görüşlerini içeren çalışmaların incelenmesine yer verilmiştir. Meta-tematik 
analiz, araştırmaların amaçlarına dönük yeterli miktarda veri içeriği olan çalışmaların 
incelenmesini zorunlu kılan bir nitel araştırma türüdür (Batdı, β01λ). Meta-tematik analiz 
çerçevesinde, katılımcı görüşlerini kapsayan yeterli sayıdaki çalışmanın tekrar incelenerek 
çalışmalardaki genel ve ortak kod/temaların yeniden yorumlanarak sonuçlar çıkarılması süreci 
ise mini meta-tematik analiz olarak ifade edilebilir.  Bu amaçla, Yükseköğretim Kurumu tez 
veri tabanından GME’ye ilişkin nitel boyutlu katılımcı görüşlerine dayalı çalışmalar 
incelenmiştir. Araştırmada ayrıca, GME konusu, nitel boyutlu çalışmalar, belirtilen veri tabanı 
ve 2008-β01λ yıl aralığı dâhil edilme ölçütleri olarak dikkate alınmıştır. Bu amaçla yapılan 
araştırmada, λ adet nitel yönü olan çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar doküman 
incelemesi çerçevesinde içerik analizine uygun şekilde analiz edilmiştir. İçerik analizi 
Yıldırım ve Şimşek’e (β000) göre birbirine benzeyen içerikleri belli temalar altında 
birleştirme ve okuyucunun anlayabileceği şekilde bir düzen oluşturma olarak tanımlanabilir. 
Çalışmalar ilgili veri tabanından araştırılırken, YÖK veri tabanında sahip oldukları tez 
numaralarıyla kodlanmıştır. Bu noktada GME’ye ait ulaşılan kodlar γ tema (Bilişsel, 
Duyuşsal ve uygulama sırasında karşılaşılan olumsuzluklar) altında toplanarak modeller 
şeklinde sunulmuştur. Çalışmanın güvenirliğinin sağlanması amacıyla yapılan işlemler için 
tema ve kodların kendi aralarındaki tutarlılığı ve uyumuna bakılarak anlamlı bir bütün 
oluşturmaları sağlanmıştır. Bunun için hesaplanan Cohen Kappa uyum değerlerine 
bakıldığında, iyi düzeyde uyum olduğu görülmüştür. 
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3.BULGU VE YORUMLAR 

Çalışmanın mini meta-tematik analizi sonucunda söz konusu çalışmalardan alınan kodlar belli 
temalar altında toplanmıştır. Bu kapsamda, GME’nin bilişsel, duyuşsal boyutu ve uygulama 
esnasında karşılaşılan olumsuzluklarına ilişkin temaların oluştuğu görülmüştür. Bu tema ve 
kodlar ayrı ayrı yorumlanarak bulgularda sunulmuştur. Ayrıca bulgular yorumlanırken 
kodların alındığı kaynaklardan doğrudan alıntılar yapılarak ilgili tema ve kodların sunumu 
desteklenmiştir.         

 

Şekil 1. GME’nin Bilişsel Boyuta Katkısı 

Şekil 1’ de GME’nin bilişsel boyuta katkısı olan bazı kodlar ‘Tartışma yönteminin kullanımı, 
zihnin aktifliği, bilgisayar destekli materyallerin derse etkisi, görsel hafızayı çalıştırması, 
açıklayıcı yöntemin kullanılması, kalıcı öğrenmeyi sağlaması, bağlantı kurmaya katkısı, başka 
ilgi alanlarına yönlendirme yapması’ şeklinde ifade edilebilir. Bu tema kapsamındaki kodların 
oluşmasında yararlanılan ifadelerden biri βγ754β-s101 kodlu çalışmadan alınan ‘Hem 
tartışmak hem de herkesin fikirlerini ortaya koyması ve ortak bir sonuca ulaşılması çok 
iyiydi’; ve diğeri ise aynı çalışmadan (βγ754β-s108) alınan ‘Derste hep görselleştirerek 
yaptık, diğer öğretmen hep formüller yazıyordu.  Görselleştirerek yapmak bana daha çok 
yararlı oldu.’, şeklindeki ifadedir. Buna ek olarak γ8λ168-s77 kodlu çalışmalardaki ‘Mesela 
bir kümede bulunan sayı ve harfi günlük hayattan örnekle verildiğinde zihnimiz o örnekle 
kazınıyor ve konu açıklayıcı oluyor.’  ve 438947-s75 kodlu çalışmadaki ‘Böyle bir ders ile 
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konunun ana kaynağının nereden geldiğini öğreniyoruz. Öteki türlü hiç bir bağlantı 
kurmadan, işte nerden geliyor, nasıl çıktı sorularını sormadan direk ezberden konuları 
öğrenmeye çalışıyoruz.’ gibi görüşler kod oluşumunda yararlanılmıştır. Öğrenci görüşleri de 
göz önüne alındığında GME’nin bilişsel boyutta çözüm yolu üretme, yaratıcı düşünme, kalıcı 
öğrenme gibi katkılarının olduğu dikkat çekmektedir. 

Şekil β’de GME’nin duyuşsal boyuta katkısı incelenmiş olup bu boyutta dikkat çeken bazı 
kodlar ‘ Sınıf ortamının eğlenceli olması, günlük hayat problemlerini kolaylaştırması, çalışma 
isteğini arttırması, derste rahat hissetmeyi sağlaması, matematik fobisini kaldırması’ şeklinde 
gösterilebilir. Bu tema kapsamında βγ754β-s10γ kodlu çalışmadaki ‘Önceden daha çok direk 
formül yazılır sonra problemlere geçilir, formül üzerinden çözülürdü yani günlük hayatla 
bağdaştıramıyorduk bazı şeyleri’; 348350-s45 kodlu çalışmadaki‘Sınıfta hiç çalışmayan 
arkadaşlarımız bile matematik konusunda ilerlediler.’, 396659-s45 kodlu çalışmadaki‘Daha 
iyi anlıyorum ve kendimi rahat hissediyorum.’ ve 438947-s7γ kodlu çalışmadaki‘Bir kere 
diğer derslerden daha iyi anladık. Derste bir gizem vardı, sonunun ne olacağını merak 
içerisinde bekledik.’  şeklindeki ifadelerden yararlanılarak kodlar oluşturulduğu belirtilebilir. 
Öğrencilerin çalışma isteğinin artması, anlamaya motive olması, merakının uyanması gibi 
duyuşsal açıdan kazandığı özellikler öğrenme düzeylerini de olumlu yönde etkilemektedir. 
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Şekil 2. GME’nin Duyuşsal Boyuta Etkisi İle Olumsuz Yönleri            

Şekil β’de GME kapsamında derste yapılan etkinlikler sonrası karşılaşılan olumsuzluklara 
ilişkin oluşan kodlar  ‘gürültü, zaman kaybı, kendine zaman ayıramama, iki yönteminde aynı 
olması, her konuya uygun olmaması, sürekli katılımın olması stres yaşatması’ şeklinde ifade 
edilebilir. Uygulama sırasında yaşanan olumsuz durumlara ilişkin kodlar γ48γ50-s47 kodlu 
çalışmadan ‘Bunda sürekli tartışma içinde oluyoruz. Ses, gürültü çok oluyor.’;   389168-s75 
kodlu çalışmadan ‘Bu yöntem iyi fakat geleneksel yöntemde de aynı şekilde anlıyorum. 
Bilemedim,’, ve 536860-s81 kodlu çalışmadan ‘Çünkü uygulamada sürekli aktif olmam 
gerektiğini düşünerek stres yaptım ve kendimi yetersiz gördüm.’ şeklindeki cümleler referans 
alınarak yapılmıştır. GME uygulamasıyla karşılaşılabilecek sorunların büyük çoğunluğunun 
sınıf ortamı kaynaklı olduğu görülerek bu sorunun planlı bir düzenleme ile giderilebileceği 
belirtilebilir.  

4.SONUÇ VE TARTIŞMA  
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Bu araştırmada GME’nin sınıf ortamında kullanımının mini meta-tematik analiz bağlamında 
araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın belirtilen amaçlarına uygun olarak nitel veri içeren 
8 çalışma mini meta-analize dâhil edilmiştir. Mini meta-analiz sonucunda elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde GME’nin bilişsel ve duyuşsal boyut ile olumsuz yönlerine ilişkin görüş 
belirtilen çok sayıda koda rastlanmıştır. Bu bulgular incelendiğinde, eğitim öğretim sürecinde 
kullanılan GME yaklaşımının öğrencilere olumlu yönde birçok katkısının olduğu 
anlaşılmıştır.  Diğer yandan GME’nin uygulanması sırasında karşılaşılan olumsuzluklar da 
dile getirilmiştir. Ayrıntılı kod ve tema yorumlamaları sonucunda farklı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Araştırma kapsamında GME’nin öğrenenlerin akademik ve bilişsel boyuta gelişmelerini 
sağladığı anlaşılmıştır. Benzer sonuçların farklı çalışmalar incelendiğinde (Gravameijer, 
2008; Fauzan,Slettenhaar & Plomp, 2002) de elde edildiği görülmüştür. Yine bu çalışmalarda 
GME yaklaşımına ait uygulamaların öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiği, 
soyut kavramları somutlaştırdığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve kalıcı öğrenmelere katkı 
sağladığı anlaşılmıştır. Ulusal bağlamda, Çelik’in (β016) yaptığı bir çalışmada da katılımcı 
görüşlerine ilişkin bulgularda benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kural veya formülle 
ezberlenen matematiğin değil de GME uygulamalarıyla öğrenilen matematiğin daha kalıcı ve 
anlaşılır olduğu belirtilebilir. Bununla birlikte GME’nin duyuşsal boyutta da sağladığı 
katkılara yönelik bulgular elde edilmiştir. Bu kodlara göre GME yaklaşımı ile işlenen derste 
öğrencilerin derste sıkılmadıkları sürece aktif olarak katılmak istedikleri gözlemlenmiştir. 
Derste sıkılmamaları ve derste işlenen konunun öğrenci tarafından anlamlandırılması 
öğrencilerin matematik dersine olumlu yönde tutum geliştirmelerini sağlamıştır. Benzer 
sonuçlar farklı çalışmalarda da rastlanmıştır. Gelibolu (β008)’nun çalışmalarında GME ile 
uygulanan derste öğrencilerin derse ilgisinin artması, dersi sevmesi gibi duyuşsal boyutta 
katkılarının olduğu rastlanmıştır.  

GME yaklaşımının olumlu yönlerinin yanında bazı katılımcı görüşlerinden anlaşılacağı üzere 
olumsuz yönlerinin de olduğu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde lise ve üniversiteye giriş 
sınavlarında belli bir kitle ile yarışan öğrencilere bu dersin zaman kaybı geldiği ve 
arkadaşlarına odaklanmak zorunda kalıp kendileri ile ilgilenemedikleri gibi yorumlar 
gelmiştir. Bu şekilde işlenen dersin onlar için bir şey ifade etmediği iki şekilde de benzer 
anlamlandırma süreci yaşadıklarını dile getirmişlerdir. GME ile işlenen bir derste uygulama 
esnasında karşılaşılan olumsuzluklar Ersoy (β01γ) ve Çelik’in (β016) araştırmalarında da 
benzer şekilde ortaya çıkmıştır Genel olarak değerlendirildiğinde, GME yaklaşımının 
uygulamaları öğrencilere sınıf ortamında etkili öğrenme ortamları sağladığı görülmektedir. 
Her kademede oldukça etkili bir şekilde kullanılabilen GME’nin bilişsel ve duyuşsal açılardan 
öğrenciler üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Her kademede kullanılabilen 
GME yaklaşımın özellikle eğitime başlanan ilk yaşlardan itibaren kullanılarak üst bilişsel 
becerilerin gelişmesine olanak sağlanıp bu sayede yaratıcılığı yüksek bireyler yetiştirilmesi 
önerilebilir. Diğer yandan uygulamada karşılaşılan sorunlar ders öğretmeni tarafından 
giderildiğinde, GME’nin çok etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlayan ortamlar oluşturabileceği 
belirtilebilir. 
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ÖZET 
Bu araştırmada gerçekçi matematik eğitiminin (GME) meta-tematik analiz çerçevesinde 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla alanyazında bu konuda ulusal bağlamda yürütülmüş 
çalışmaların incelenmesi ve sonuçların birleştirilmesi düşünülmüştür. Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) ve Google Scholar veri tabanlarından doküman analiziyle ulaşılan çalışmalar meta-
tematik analiz çerçevesinde çözümlenmiştir. Bu araştırmada, çalışmaların β01γ-β015 yılları 
arasında, GME konusunda yürütülmüş ve ilgili veri tabanlarından ulaşılmış olması dikkate 
alınmıştır. Ulaşılan çalışmalar Maxqda-11 programıyla içerik analizine göre çözümlenmiştir. 
Elde edilen kod ve temaların uyum değerleri ayrıca hesaplanarak uyumun iyi düzeyde olduğu 
bulunmuştur. GME’nin sağladığı katkılar dikkate alındığında öğrenenlerin farklı açılardan 
gelişimlerini desteklemek, özellikle matematiği sevdirmek, etkili ortamlar oluşturmak ve 
öğrenmeyi kolaylaştırmak açısından kullanımı önerilmektedir. Yapılan analizler sonucunda 
GME’nin kişisel ve sosyal gelişime, öğrenme ortamına katkısı ile ileriye sürülen öneriler 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Gerçekçi matematik eğitimi (GME), Meta-tematik analiz, kişisel ve 
sosyal gelişim. 
 

META-THEMATIC ANALYSIS OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION 
 
ABSTRACT 
In this study, it is aimed to examine realistic mathematics education (RME) within the 
framework of meta-thematic analysis. For this purpose, it is considered in the literature that 
the studies carried out in this context in the national context are examined and the results are 
combined. The studies which were accessed by document analysis from Higher Education 
Council (HEC) and Google Scholar databases were analyzed within the context of meta-
thematic analysis. In this research, it was taken into consideration that the studies were carried 
out on the subject of RME between 2013 and 2015 and it was reached from the relevant 
databases. Achieved studies were analyzed according to content analysis via Maxqda-11 
program. Coefficient values of the obtained codes and themes were also calculated and found 
to be at a good level. Taking into consideration the contributions of GME, it is recommended 
to use it in order to support the development of learners from different perspectives, especially 
to encourage mathematics, to create effective environments and to facilitate learning. As a 
result of the analyses, the suggestions put forward with the contribution of GME to personal 
and social development and learning environment were determined. 
Keywords: Realistic Mathematics Education, meta-thematic analysis, personal and social 
dimension. 

 

112



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 
1.GİRİŞ 
Matematik kavramı sadece ders olarak algılanmamalıdır. Matematiğin ders olmanın yanı sıra 
günlük hayatta karşımıza çıkan sorunları çözebilmemiz için bize yol gösteren, adım attıran 
yönü de vardır (Erdoğan & Tuncel, β018, s. 65γ-668). Matematik bir problemin çözümünü 
tek bir yolla göstermek yerine birçok yolla gösteren ve bu çözüm yolunu bireyin kendisinin 
seçmesini sağlayan imkânlar sunar. Dolayısıyla matematik gerçekçi anlam ve önem taşıdığı 
için matematik öğretimi üzerinde geçmişten günümüze kadar tartışmalar olmuştur. Geçmişten 
günümüze matematik öğretimi için birçok defa farklı yöntem ve yaklaşımlar saptanmıştır. 
Geleneksel ve yapılandırmacı yaklaşımlar adı altında bir sürü uygulamalar denenmiştir. 
Ancak geleneksel yaklaşımlar matematik tanımına ters düştüğü için başka arayışlara 
girilmiştir ve gerçekçi matematik eğitimi adı altında bir yaklaşım doğmuştur. Gerçekçi 
Matematik Eğitimi’ni 1λ68 yılında Mijdeveld ile Goffree tarafından başlatılan Wiskobas 
projesi tetiklemiş olup 1λ70 yılından itibaren Hollanda’da çeşitli değişimler geçirerek Hans 
Freudenthal’ın fikirleri savunularak şekillenmiştir (Cansız, β015). Matematik öğretimine 
yaşanılmış bir olay ya da problem ile başlamak öğrencilerin konuyu anlamlandırmasını 
sağlayacağı gibi derse karşı olan ilgi ve tutumlarını da etkiler (Büyükikiz Kütküt, β017). Yani 
derse teoriden başlayıp devamında uygulama yapılırsa dersten çok fazla verim alınması 
beklenmez.  
GME kapsamında geçmiş yaşantımızdan elimize kalan bütün doğru ya da yanlış bilgiler 
gerekli etkinliklerle ele alınarak problem durumu ortaya çıkarılır. Öğrenciler çıkardığı bu 
durumları düzenleyip, matematiksel bir kavram ile tanımlayıp, daha önce var olan bilgilerle 
ilişkilendirerek keşfeder. Son adım olarak dikey matematikleşme devreye girer. Dikey 
matematikleşme ile öğrenciler bulup ilişkilendirdikleri matematik problemlerini matematiksel 
sembol ve konsept ile yeni bir kavram geliştirirler (Çilingir ve Dinç Artut, 2015, s.1-12). Ders 
esnasında yapılan bu matematikleşme yani öğrenme öğrenci tarafından gerçekleştirilir. Yani 
GME’ ne göre öğretmen konuyu anlatan değil, öğrenciler için konuya hakim olan, rehber 
olandır(Özçelik, β015). Daha kesin ifade edecek olursakν GME bu güne kadar olan öğretim 
yöntemlerinin tam olarak zıttıdır. Matematikte bilgi veya formülleri öğrenciye ezberlettirmek 
yerine o formüllere, bilgilere öğrencinin kendisinin ulaşmasını hedefliyor. Yani bu yöntem 
geleneksel yöntemlere karşı ortaya çıkmıştır (Erdoğan ve Tuncel, β018, s.65γ-668). Ayrıca 
GME’nin kendine has bir bilgi alanı vardır. GMEν matematik dersinin içeriğini, öğretirken 
hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini ve nasıl sağlıklı bir öğrenme gerçekleşeceği gibi 
konuları kapsar. (Kaylak, β014). Yani GME için matematiğin başlangıç noktası diyebiliriz. 
Aslında olması gereken matematik öğretimi ilk olarak informal şekilde çocukların 
yaşantılarından başlamalıdır. Ardından formale yani planlı programlı öğretime dönüşmelidir 
(Özdemir ve Üzel, 2011, s.332-γ4γ). İşte bu durumu tam anlamıyla uygulayan eğitim ise 
GME’dir.  
Dünya çapında matematik üzerinde böyle çalışmalar varken Türkiye olarak bu gelişmelere 
kayıtsız kalınamaz. Diğer ülkeler matematiğe 1λ60’lardan itibaren önem verirken Türkiye bu 
tarz görüşleri daha yakın zamanda kabul etmiştir. Yani GME’ yi Türkiye daha yakın zamanda 
benimsemiştir (Altuner ve Tut, β017, s.1-1λ). GME Türkiye’ye geldikten sonra insanların 
matematiğe bakış açısının değiştiği açıktır. Bunlara örnek verecek olursakν artık matematiğe 
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yaşantımızda daha sık rastlıyor ve daha çok kullanıyor ve anlamak için daha çok çaba 
harcıyoruz. 
GME son yıllarda gözde bir yöntem olup üzerinde çok fazla uygulamaya yer verilmiştir. 
GME’ ne uygulamadan örnek verecek olursakν kesir konusunu işleyecek öğretmen derse 
elinde bir pasta maketi ile girerek bu pasta maketini öğrencilerine eş parçalara böldürmeye 
çalışarak kesir kavramını GME’ye uygun olarak öğrencilerine aktarabilir. Bu şekilde ders 
aktarımı yapan öğretmenler öğrencilerinden olumlu bir dönüş alabilir. Bunun için Uygur 
(β01β)’un yaptığı çalışmayı göz önüne alındığında 6.sınıflar için kesirlerde çarpma ve bölme 
işlemi konusu bir gruba geleneksel yöntemlerle aktarırken diğer gruba GME’ye uygun 
aktarmıştır. Çıkan sonuç daha önceki çalışmalarda da olduğu gibi GME öğrenci başarısını 
olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca GME’nin uygulandığı öğrenciler toplum sorunlarına tek 
bir çözüm bulmak yerine birçok çözüm bulabilir (Özgeldi ve Osmanoğlu, β017, 4γ8-458). 
Bunu da GME’nin sadece ders başarısına değil, ülkenin genel sorunları için geleceğe yatırım 
olabileceği açıkça belirtilebilir.  
Motivasyon ve akademik başarı arasındaki olumlu etki tüm ülkelerin, öğretmenlerin 
isteyeceği bir durumdur. Dünya çapında yapılan PISA, TIMSS ve matematik olimpiyatlarında 
GME’ye uygun bilgiler ölçüldüğü halde çok olumlu sonuçlar alınamamaktadır (Yağcı ve 
Arseven, β010). Buna neden olarakν yapılan bazı çalışmalara göre kimi öğretmenlerin GME 
ile ilgili bilgilerinin yeterli olmadığı görülmüştür (Dinç Artut ve Bal, 2016, 1248-1255). Bu 
sebeple ülke olarak istenen düzeyde GME’yi etkin olarak kullanmadığımız söylenebilir. Bu 
sorunu da ancak yeni gelişen nesille yenebiliriz. Yeni öğretmen ve mezun olanlar ayrıca GME 
konusunda da bilgilendirilirse, yetiştirecekleri öğrencileri bu doğrultuda yönlendirebilecekleri 
beklenebilir. Bu şekilde zamanla bu sorunu ülke olarak yenmek mümkün olabilir.  

 
Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Matematik eğitiminde gösterilen çabaya, verilen emeğe rağmen istenilen anlamlı ve kalıcı 
öğrenmeye ulaşılamaması üzerine farklı yöntemler arayışına girilmiştir. Uluslararası yapılan 
PISA ve TIMSS sınavlarının sonuçları incelendiğinde ülkemiz adına bu arayışların 
girilmesinin doğru bir adım olduğu net bir şekilde ortadadır. Bu araştırma da birçok başarılı 
ülkenin kullanmaya başladığı ancak bizim halen tam olarak uygulayamadığımız Gerçekçi 
Matematik Eğitimi ile öğrencilerin başarılarını arttırma, öğrencilerin matematik dersine olan 
ön yargılarını kırma, kalıcı öğrenme yapılabileceği ön görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, 
Gerçekçi Matematik Eğitimi hakkında genel bir bilgi verilerek, GME’nin öğrencilerin 
matematik dersindeki kişisel, sosyal ve öğrenme ortamı açılardan etkililiğini belirleyerek ileri 
sürülebilecek öneriler sunmaktır. Bu açıdan GME destekli uygulamalara ilişkin alanyazında 
yürütülmüş ulusal nitelikli çalışmaların meta-tematik analizinin yapılması düşünülmüştür. Bu 
amaç kapsamında GME’ninν  

1. Kişisel gelişime etkisi 
2. Sosyal gelişime etkisi 
3. Öğrenme ortamına etkisi 
4. İleriye sürülen öneriler açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

 
2.YÖNTEM 
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Bu çalışmada nitel kapsamda meta-tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta-tematik analiz, 
nitel olarak devam ettirilmiş ve bağımsız yürütülmüş çalışmalardaki genel ve benzer nitelikli 
temaların harmanlanarak yeniden yorumlanması ve kodlanması süreci olarak açıklanabilir 
(Batdı, β01λ). Bu kapsamda GME’nin öğrencilerin kişisel ve sosyal yönlerine ve öğrenme 
ortamına etkisi ile konuya ilişkin önerilerin belirlenmesini sağlayacak ilgili alanda nitel 
araştırmalar içinden katılımcı görüşlerini bulunduran çalışmaların incelenmesine çalışmada 
yer verilmiştir. Bu araştırmada GME çalışmalarına ulusal alandaki Yükseköğretim Kurumu ve 
Google Scholar veri tabanlarından doküman analiziyle ulaşılmıştır. Taramalarda ilgili konu, 
nitel boyutlu yürütülen çalışmalar, belirtilen veri tabanı ve β01γ-β015 yıl aralığı dâhil edilme 
kriterleri olarak dikkate alınmıştır. Bu bağlamda yapılan taramada, λ adet nitel yönü olan 
çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar içerik analizine uygun şekilde analiz edilmiştir. 
Çalışmalar ilgili tezler YÖK veri tabanında sahip oldukları tez numaralarıyla, (örnμ βγ0λ4γ) 
kodlanmıştır. Bu kapsamda ulaşılan kodlar 4 tema (Kişisel gelişime etkisi, Sosyal gelişime 
etkisi, Öğrenme ortamına etkisi, İleriye sürülen öneriler) modeller şeklinde ilgili kodlarla 
sunulmuştur. Kodlar arasındaki uyuma bakıldığında, uyumun iyi düzeyde olduğu 
anlaşılmıştır.  
 
3.BULGU VE YORUMLAR 

 
Yapılan bu araştırmada doküman incelemesine dayalı meta-tematik analiz gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan analizde GME’ye ilişkin daha açık, net ve derin bilgilere ulaşılmıştır. Çalışmada 
meta-tematik analiz sonucunda oluşturulan kodlar kendi aralarında anlamlı bir bütünlük 
sağlayacak şekilde bir araya gelerek temalar oluşturmuştur. Bu temalar GME’nin kişisel ve 
sosyal gelişime etkisi, öğrenme ortamına katkısı ve ileriye sürülen öneriler olarak ifade 
edilmiştir. Ayrıca meta-tematik analiz sonucunda ortaya çıkan bulgular yorumlanırken kodları 
oluşturmada yararlanılan kaynaklardan doğrudan alıntılar yapılarak anlatım güçlendirilmiştir. 
 
Şekil 1’de GME’nin kişisel gelişime etkisi incelenmiştir. GME’nin kişisel gelişime etkisi 
hakkındaki bazı kodlar ‘özgüvenin artması, ön yargılardan kurtulma, farklı bakış açısı 
kazanma, yaratıcı düşünmeyi geliştirme, yardımlaşma ve dayanışmayı arttırma, fikir 
alışverişinde bulunma, sosyalliği arttırma’ şeklinde verilebilir. Kişisel gelişime etkisi teması 
kapsamında 418ββλ-s146 kodlu çalışmadan alınan ‘Artık matematik dersinde kendime olan 
özgüvenim eskiye göre çok farklı, ben artık testlerde soru çözerken ve ders çalışırken bunun 
yapılamayacağına inanmıyorum.’, 4γ8λ47-s75 kodlu çalışmadan alınan ‘Böyle bir ders ile 
konunun ana kaynağının nereden geldiğini öğreniyoruz. Öteki türlü hiç bir bağlantı 
kurmadan, işte nerden geliyor, nasıl çıktı sorularını sormadan direk ezberden konuları 
öğrenmeye çalışıyoruz. Bu ise farklı bir soru biçimi ile karşılaştığımızda çözümsüz 
kalmamızın sonucuna götürüyor.’, 418229-s145 kodlu çalışmadan alınan ‘İnsanın kendini 
özgürce ifade etmesine izin verilmesi ve buna özellikle bizim teşvik edilmemiz çok güzeldi.’, ve 
418229-s146 kodlu çalışmadan alınan ‘Derslerde yaptığımız konuşmalar, tartışmalar, bilgi 
alış verişleri kısacası her şey bizim ve matematik dersinin daha sosyal olmasını sağladı.’  gibi 
görüşler göz önünde bulundurarak kodlar oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlardan 
anlaşılmaktadır ki GME’nin kişisel gelişime etkisi oldukça fazladır. Bu katkılar özgüven, 
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yaratıcı düşünme, soyut düşünebilme, yardımlaşma, dayanışma, fikir alışverişi, sosyalliği 
arttırma olarak sıralanabilir. 

 

Şekil 1. Kişisel ve Sosyal Gelişime Etkisi 
 

Şekil 1’de GME’nin sosyal gelişime etkisini içeren kodlar da yer almaktadır. GME’nin sosyal 
gelişime etkisi hakkındaki bu kodlardan bazıları ‘Öz benliğin artması, başarabilme duygusunu 
kazandırma, kavrama özelliğini arttırma, düşünme özelliğine katkısı, günlük hayat 
problemlerini çözme becerisini kazandırma’ şeklinde belirtilebilir. Bu tem kapsamında yer 
alan odların oluşturulmasında kaynak olarak alınan ifadelerden bazıları, βγ754β-s108 kodlu 
çalışmadan ‘Kendimi daha iyi görüyorum ki o örnekler aklıma yerleşti artık onları 
çözebiliyorum.’;  389168-s77 kodlu çalışmadan ‘Gerçek hayattan örnekler olduğunda konuyu 
daha iyi kavradığımı ve zevk aldığımı düşünüyorum.’, 438947-s76 kodlu çalışmadan alınan 
‘Bence düşünme merkezli olması. Bizim eğitim sistemimizde öğretmen bir şeyler gösterir. Biz 
onu körü körüne ezberlemeye çalışırız.’,396659-s45 kodlu çalışmadan ‘Günlük hayatta 
yardımcı olur alışverişte kazık yemeyiz.’,369659-s44 kodlu çalışmadan alınan‘Çünkü soruları 
çözemediğimizde grup içerisinde bilen arkadaşlarımız bize yardımcı oldular.’ ve 349971-
s1γ8 kodlu çalışmadan ‘Tartışma stratejilerini öğrendiğimiz derste dayanışma ve 
yardımlaşma duygumuzda tazelendi.’ şeklindeki belirtilebilir. Oluşturulan kodlar 
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doğrultusunda GME’nin sosyal gelişime etkisinin özgüven, sosyalleşme, kavrama açılarından 
olumlu yönde olduğu anlaşılmıştır. 

 

 
Şekil 2. GME’nin Öğrenme Ortamı Etkisi ve İleri Sürülen Öneriler 

Şekil β’de GME’nin öğrenme ortamına etkisi ile önerilere ilişkin kodların sunulduğu 
görülmüştür. GME’nin öğrenme ortamına etkisi temasındaki bazı kodlar ‘daha az zamanda 
daha çok bilgi, her şeyi hızlıca halledebilme, pratiklik, ders ile hayatı birbirine bağlama, derse 
dahil olma, katılımın artması, sınıfın çalışkanlaşması, sınıfın sessiz olması’ şeklinde 
belirtilebilir. Bu tema bağlamında referans olarak alınan bazı ifadeler ‘Bizim zamanımızı daha 
iyi ve az kullanmamızı sağlar. Tahmin stratejilerini kullanmak bizim işlerimizi daha kolay 
bitirmemizi sağlar. Gerçek cevabı bulmak zamanımızı alırken tahmin etmeyi daha kolay 
yapıyoruz.' (349941-s1γ5), ‘Matematik dersinde kullanılması matematiğin günlük hayattan 
kopuk olmadığını anlamama ve düşünülenin tam aksine matematik ile günlük yaşam arasında 
bağ kurmama yardım etti.’ (418ββλ-s14γ), ‘Mesela hocam daha önce matematiğin bizim 
dünyamızla bu kadar yakında bağlantılı olduğunu hiç düşünemezdim ve etrafta olanların bu 
kadar matematikle ince bir ilişki içinde olabilmesini aklımın ucundan bile geçmediğini itiraf 
edebilirim.’ (418ββλ-s145) şeklinde açıklanabilir. İlgili kodlar incelendiğinde, GME’nin 
öğrenme ortamına etkisinin zaman tasarrufu, pratiklik, ders ile hayatı birbirine bağlama, derse 
katılımın artması, sınıf başarı düzeyinin artması şeklinde olduğu ifade edilebilir. 

Şekil β’de GME’ye yönelik ileriye sürülen önerilere de rastlanmıştır. GME uygulamalarının 
daha etkili olabilmesi noktasında ileri sürülen önerilerden bazıları  teması altında “sınıfların 
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daha az kalabalık olması, öğretmenlerin GME uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi, GME 
konusunda eğitici seminerler düzenlenmesi, öğretmenin donanımlı olması ve kendini sürekli 
geliştirmesi, konuya uygun günlük yaşam örnekleri bulunması gerektiği şeklinde belirtilebilir. 
İleriye sürülen öneriler teması bağlamında 485600-s87 kodlu çalışmadaki ‘Öğretmenlerin 
yeterli bilgisi yok.’, 418ββλ-s10β kodlu çalışmadaki ‘Sınıflar çok kalabalık.’ gibi ifadeler esas 
alınarak ilgili kodlar oluşturulmuştur. Bu kodlar göz önünde bulundurulduğunda, GME 
uygulamalarında yaşanan olumsuz veya eksik durumların giderilip tamamlanabileceği ve ilgili 
uygulamanın daha etkin kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu önerilerden en dikkat çekici olanlar 
sınıf mevcutlarını azaltma, öğretmenleri bilgilendirmek için seminerler verme olarak 
belirtilmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin bu konuda iyi eğitm almaları uygulamanın çok daha 
etkili olmasını sağlayabilecektir.  

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan bu araştırmada GME’nin akademik başarıya etkisi meta-tematik analiz ile 
incelenmiştir. Araştırmanın amaçlarına uygun, β01γ-β015 yılları arasında yapılmış λ çalışma 
analize dahil edilmiştir. Analize dâhil edilen bu çalışmalardan kodlar çekilmiş ve bu kodlar 
çerçevesinde 4 tane tema oluşturulmuştur. Bu temalar GME’nin kişisel ve sosyal gelişime 
etkisi, öğrenme ortamına katkısı ve ileriye sürülen öneriler olarak sıralanmıştır. Bu temalar 
incelendiğinde GME’nin genel olarak olumlu yanları olduğu göze çarpmıştır. 

Yapılan meta-tematik analize göre GME’nin öğrencinin özgüvenini arttırma, önyargısını 
kırma, farklı bakış açılarına yönlendirme gibi faydaları olmuştur. Cansız (β015) da bu konu 
ile ilgili yaptığı çalışmada benzer sonuçlara ulaşmıştır. Çalışmasında GME’nin, öğrencinin 
sosyalleşmesine ve kendilerine olan özgüvenlerini arttırmasına olumlu yönde etkisi olduğunu 
belirtmiştir. Dolayısıyla GME, öğrencilerin kişisel gelişimini farklı açılardan olumlu şekilde 
etkilemiştir. 

Öğrencilerin bir derste konuları anlamlı öğrenmelerinin yanı sıra dersten keyif almaları ve 
derse karşı olumlu bir ilgi beslemeleri de dersin akademik başarısı açısından oldukça 
önemlidir. Bunun için GME’nin sosyal gelişime katkısının olumlu olması gerektiği düşüncesi 
savunulabilir. Alanyazında ulaşılan bazı çalışmalarda GME ile işlenen derslerde öğrencinin 
öğrenme isteğinin arttığı ve derse karşı ilgisinin de aynı oranda artış gösterdiği belirlenmiştir 
(Aydın Ünal ve İpek, β010). GME ile en soyut kavram bile günlük hayata uygulanarak 
somutlaştırılabilir. GME bir konuyu somutlaştırmanın yanında gizil öğrenme olarak 
öğrencilere problem veya sorun esnasında çözüm yolları bulmasını da öğretmektedir. 
Dolayısıyla, Matematik dersi günlük hayatla bağlantılı hale gelerek günlük hayat arasında 
olumlu bir bağlılığın ortaya çıktığı bir süreç oluşmaktadır. Bu durum ise matematiğin 
sevilmesini, iatenilerek öğrenilmesini sağlamaktadır.  

Genel olarak GME’nin akademik başarıya etkisi incelendiğinde olumlu sonuçlar elde edildiği 
görülmüştür. Ancak bazı yetersizlikler ve eksikliklerle karşılaşılabilmektedir. Bu 
yetersizlikler ve eksikliklerin düzenlenmesi için çalışmalar yapılırsa GME’nin etki alanının 
daha geniş olabileceği belirtilebilir. Bu sorunların birçoğu alışılagelmiş yöntem ve teknikten 
kaynaklandığı için zamanla bu sorunun aşılabileceği düşünülmektedir. Ancak bunun için 
dersinde GME’yi kullanacak öğretmenin donanımlı ve yeterli olması gerekmektedir. Bunun 
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için öğretmenlere ekstra eğitim veya seminer verilmesi, öğretmenlerin bilgilendirilmesi bunun 
ve aynı zamanda öğrenci ve velilerinde bilgilendirilmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada kare olmayan ya da kare olduğu halde bilinen anlamda tersi mevcut olmayan 
matrisler için geliştirilen ve lineer denklem sistemlerinin genel durumda çözümünde kullanılan 
ve bilinen anlamdaki ters özelliklerini de sağlayan genelleştirilmiş ters adı verilen bir kavram 
ele alınmıştır. Bu amaçla bir matrisin genelleştirilmiş tersi, yansımalı genelleştirilmiş tersi ve 
Moore-Penrose gibi genelleştirilmiş tersi tanımları verilerek bu terslerin çeşitli özellikleri 
ortaya konulmuştur. Matrislerin Moore-Penrose tersleri için genel ifadeler verilmiş schur 
complement çeşitli matrislerin Moore-Penrose tersleri için bazı ifadeler elde edilmiştir. Daha 
sonra bazı matris denklemlerinin çözümlerinin bağımsızlığı ve rank problemleri ele alınmıştır. 
Bu amaçla çeşitli tiplerde matris denklemleri alınarak genelleştirilmiş tersler yardımıyla bu 
matris denklemlerinin maksimal ve minimal ranklarının hesaplanmasından söz edilmiş, 
denklemlerinin çözümlerinin incelenmiş ve çözümlerdeki alt matrislerin tekliği ve bağımsızlığı 
üzerinde etraflıca durulmuştur. Pseudo matris tersi kare olmayan matrislerin tersini almada 
kullanılan bir usuldür. Tersi alınacak bir matrisde satır ve sütun sayısını hangisinin daha büyük 
olduğuna göre çözüm yapılır. Bu çalışmada yeni bir yöntem kullanarak kare olmayan 
matrislerin terslerini inceliyoruz. Matrisler mühendislikte oldukça sık kullanılmaktadır. 
Matrislerin tersi bir çok farklı yöntemlerle hesaplanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Bir matrisin rankı, maksimal ve minimal rank, Moore-Penrose tersi, 
genelleştirilmiş ters.  

 

ON FINDING INVERSE MATRIX METHOD FOR THE NON-SQUARE MATRICES 

ABSTRACT 

In this study, a concept called generalized inverse matrix which is developed for non-square or 
non-square matrices which are known to be inverse in the sense sense is used in the solution of 
systems of linear equations and provides the inverse properties in the known sense. For this 
purpose, generalized inverse of a matrix, reflected generalized inverse and Moore-Penrose type 
generalized inverse definitions are given and various properties of these inverses are presented. 
General expressions are given for Moore-Penrose inverses of matrices. Schur complement 
some expressions are obtained for Moore-Penrose inverses of various matrices. For this 
purpose, various types of matrix equations are taken and calculation of maximal and minimal 
rank of these matrix equations by generalized inverses, independence of solutions of equations 
are examined and uniqueness and independence of sub-matrices in solutions are elaborated. 
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1.GİRİŞ 

Matris en genel anlamda sayıların veya değişkenlerin dikdörtgen veya kare biçimindeki bir 
tablo şeklinde sıralanmasıdır. Bu sayılar bir problemde ele alınan parametreler de olabilir.       
Bir matris satır ve sütun sayısıyla temsil edilir. Matrisin matematiksel tanımı şu şekilde yapılır. 

Tanım 1.1. � bir cisim olsun , ∈ℕ ve 1≤ � ≤ , 1≤  ≤  olmak üzere bütün (�, ) ikililerinin 
kümesi � = ℕ � ℕ olsun. 

ƒμ � ⟶ � fonksiyonu 

(�, ) ⟶ ƒ(�, ) = �ij   

Olarak tanımlansın.  �ij ∈ � olacak şekilde seçilen .  tane elemanın oluşturduğu  
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                                       (2.1)  

Sayı tablosuna � cismi üzerinde tanımlı  �  tipinde bir matris denir. 

  A  =   
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Matrisi kısaca � = [�� ] ×  şeklinde gösterilir.        Her (�, ),1 ≤ � ≤ , 1 ≤  ≤  ikilisine 
karşılık gelen ��  elemanına � matrisinin (�, )–yinci bileşeni denir.                               

Tanım 1.2. Köşegen üzerindeki elemanları 1 ve köşegen dışındaki elemanları 0 olan ×  
tipindeki bir matrise birim matris denir ve  

                              In  =   
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                                           (2.3) 

Şeklinde gösterilir. Her hangi bir � ∈ � m
n  matrisi için,                  � � = ��  = � olur.                                 

Tanım 1.3.  Bir � = [�� ] ×  matrisi için �.  = . � = �  olacak şekilde bir  = [ � ] ×  matrisi 
varsa,  matrisine � matrisinin tersi denir ve �−1 =  ile gösterilir.                                  
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Teorem 1.2. Bir � = [�� ] ×  nonsingüler matrisinin tersi,  

              A-1  =  
1

 . Ek(A)                                       (2.4) 

Herhangi bir � matrisi bir terse sahip olabilmesi için � matrisinin nonsingüler ve kare matris 
olması gerekir. Bu durumda � matrisi yardımıyla lineer denklem sisteminin var olan tek 
çözümü  � = �−1B şeklindedir. Ayrıca,                            

                 ��−1 = �−1� = �                                             (2.5) 

Şartını sağlayan ve � matrisinin tersi olarak adlandırılan  �−1 matrisi vardır. Bununla birlikte � 
matrisinin kare matris olmadığı durumlarda ya da � matrisinin kare matris fakat singüler 
olduğu durumlarda tersi yoktur. Bu durumlarda �−1 matrisinin özelliklerini de içeren ve 
genelleştirilmiş ters (g–ters) matris adını alan yeni bir kavram sayesinde (β.4) sisteminin bir 
çözümü olabilir. Bir � ∈ ℂ m

n  matrisi için aşağıdaki şartı  (Moore–Penrose şartı) sağlayan bir � 

matrisine � matrisinin Moore–Penrose tersi denir ve �+ ile gösterilir.                                          

                ��� = �                                                        (2.6) � matrisine, � matrisinin bir g–tersi (genelleştirilmiş tersi) denir.                                                

Bir matrisin g–tersini bulmak için aşağıdaki algoritma kullanılır.                                                

Algoritma 1.1. � = [�� ] ×   ranklı herhangi bir matris olsun.                                                    

1. Adım:  ranklı � matrisinde,  ×  tipinde nonsingüler her hangi bir  alt matrisi seçilir.      

2. Adım: Seçilen  alt matrisinin tersi bulunup bu tersin transpozu alınır.                                  

3. Adım: � matrisinde  alt matrisinin her bir elemanına karşılık gelen yere  ( −1)    matrisinin 
elemanları yerleştirilir.                                                                                                  

4. Adım: � matrisinin diğer tüm elemanlarının yerine sıfır yazılır.                                              

5. Adım: Elde edilen matrisin transpozu alınır. Bu matrise � denirse, � matrisi � matrisinin bir 
g–tersidir.      

Örnek 1.1.  2x3 tipindeki A  =  



 231

201
  dikdörtgen matrisi alınsın. A matrisinin rankının 

β olacağı açıktır. Algoritma β.1       A matrisine uygulansın.                                                               

1.Adım: Bu durumda B matrisi B  =  
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  olarak seçilebilir.                                         

2.Adım:  B-1  =  1/3 
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3. ve 4. Adımlar:  Buradan 
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  Bulunur.   

5.Adım: Bu şekilde elde edilen G = 
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  matrisi                      A matrisinin bir g–tersi 

olduğu gösterilebilir. Gerçekten,                                                                                                                

      AG  =   



 231

201
  











00
3

1
3

1
01

  =   



10

01

                                                           

ve     AGA  =   



10

01
  



 231

201

 
  =    



 231

201
  =   A olduğu görülür. 

 

2. KARE OLMAYAN MATRİSLERİN TERSİNİ BULMAK İÇİN YENİ BİR YÖNTEM                                                               

Tanım 2.1. A2x3 ve B3x2  iki matris olsun. Eğer A.B  =  I2 ise  o halde B matrisine, A matrisin 
sağ taraftan tersi denir. B matrisini bulmak için aşağıdaki yöntemi kullanabiliriz.        

A =  [�       �   ��       �   � ]  , B =   [ b      bb      b b      b  ]    , I  =  [ ] 
olsun, şimdi  [�       �   ��       �   � ] [ b      bb      b b      b  ]    =   [ ]    ise 

                                                                                                                   ∆ = |� �� � |      ,      ∆  =   |� �� � |    ,   ∆  =  |� �� � | 
ve   ⃗⃗   =    [ �→ → �→� � �� � � ]   =    ∆  �  ⃗ − ∆    +  ∆   ⃗    alalım.                                                                                                                      

Eğer ∆  . ∆  . ∆   ≠   � ∶ C = [− ∆  .                 ∆ .∆  .            − ∆ .  ∆  .                 ∆ .  ] : x,y ϵ R                                                                                          

C matrisine, A matrisini sağ taraftan sıfırlayan matris denir.    
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  D   =   ∆    [                   �        − �−�             �  ]   
D   =   ∆    [    �        − �               −�            �   ]  
D   =   ∆    [−�         − ��               �                    ] 

 

D1, D2  ve D3 matrislerine, A matrisin sağ taraftan tersleri denir.                                                 

Sonuç olarakμ                                                                                                                                 

C + + + D + + + D + + + D  =   A−  

, ,  ∈ �      + +   ≠  

Önerme 2.1.     ⃗  =       ∆  �  ⃗ −  ∆    +  ∆   ⃗       olsun,        

H  =  {[  ∆         −∆            ∆         ]    ,    [           ∆    − ∆         ∆ ]}       ,     o zaman 

Span H, R üzerinde bir vektör uzayıdır ve dim (Span H ) = β olur.                                                   
Bu vektör uzayına, A matrisini sıfırlayan vektör uzayı denir.    

 

Örnek 2.1. A   =   [             −        ] matrisinin sağ tersini bulunuz. 

 

Çözüm:    ⃗  =    [  �→ → �→   − ]   =   −6 �  ⃗ −     +    ⃗ 
 

                       C  =  [ −6             − 6 −             −                       ]       :  x, y ϵ R 
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D =  −6   [                                    −        −                         ]    =     [  
                  −                                        ]  

     
 

D    =      [                     −                                                     ]     =     [  
                   −                                         ]  

    
 

D     =      [                                                              ]     =       [                                                        ]     
 

 A− = [  
   −6x + + + + + +                                                    − 6y − + + − x − + + + + +                           − y + + + + + +    x + + + + + +                                                    y + + +

 ]  
  
 

 

 x , y , α ,  , γ  ϵ  R                 
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NÖTROSOFİK DEĞERLER İLE KARAR VERME PROBLEMİ 

 
Doç. Dr. Necati OLGUN 

Gaziantep üniversitesi  
 

Mehmet ÇELİK 
Gaziantep üniversitesi  

ÖZET 

Bu araştırmada, klasik karar verme sürecinin bir uzantısı olan ve aslında karar verme 
problemini destekleyen klasik mantık tarafından göz ardı edilen belirsiz durumları kapsayacak 
şekilde verileri genişleterek, nötrosofik karar verme sürecini sunacağız. Örneğimizde yatırım 
amaçlı üç farklı tatil bölgesi için karar verme problemini çözeceğiz. Bilgi eksikliği, karar 
verme sürecinin etkinliğini etkileyen önemli bir kısıtlamadır. Kısıtlamayı en aza indirgemek 
için birçok karar verme problemini analiz etmede kullanılan en güçlü matematiksel 
yöntemlerden biri olan karar ağacı modelini kullanacağız. Nötrosofik mantık, klasik mantığa 
belirsiz veriler eklenerek klasik mantıktan ayrılacaktır. Bu genişletilmiş modele, klasik 
alternatiflerden daha genel ve doğru olan verilere dayandırıldığı için mevcut alternatifler 
arasında en iyi karara varılması için nötrosofik karar ağacı kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Nötrosofik mantık, klasik mantık, karar verme ağacı 

 

DECISION-MAKING PROBLEM WITH NEUTROSOPHIC VALUES 

ABSTRACT 

In this study, we present the neutrosophic decision-making process by expanding the data to 
cover ambiguous situations that are ignored by classical logic, which is an extension of the 
classical decision-making process and actually supports the decision-making problem. In our 
example, we will solve the decision-making problem for three different holiday destinations 
for investment purposes. Lack of information is an important limitation affecting the 
effectiveness of the decision-making process. To minimize constraint, we will use the 
decision tree model, one of the most powerful mathematical methods used to analyze many 
decision-making problems. Neutrosophic logic will be separated from classical logic by 
adding ambiguous data to classical logic. Since this extended model is based on more general 
and accurate data than classical alternatives, the neutrosophic decision tree will be used to 
make the best decision among the available alternatives. 

Keywords: Neutrosophic logic, classical logic, decision tree model 

 

1.GİRİŞ  

Bu araştırmada, klasik karar verme sürecinin bir uzantısı olan ve aslında karar verme 
problemini destekleyen klasik mantık tarafından göz ardı edilen belirsiz durumları kapsayacak 
şekilde verileri genişleterek, nötrosofik karar verme sürecini sunacağız. Bilgi eksikliği, karar 
verme sürecinin etkinliğini etkileyen önemli bir kısıtlamadır. Kısıtlamayı en aza indirgemek 
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için birçok karar verme problemini analiz etmede kullanılan en güçlü matematiksel 
yöntemlerden biri olan karar ağacı modelini kullanacağız. Nötrosofik mantık, klasik mantığa 
belirsiz veriler eklenerek klasik mantıktan ayrılacaktır. Bu genişletilmiş modele, klasik 
alternatiflerden daha genel ve doğru olan verilere dayandırıldığı için mevcut alternatifler 
arasında en iyi karara varılması için nötrosofik karar ağacı kullanılacaktır. 
Diğer taraftan, bazı uzmanlar tarafından iyi, kötü olarak kararlaştırılmış olsun ya da olmasın 
yararların beklenen değerleri bazılarının aynı fikirde olmadığını görebiliriz. Bu nedenle, 
alınan kararın kalitesini kesinlikle etkileyen bir problemle yüzleşmenin en iyi çözümü için (k) 
ile (0) arasında bir değer aralığı eklemek ve azaltmak gerekir. (0) bu aralıktaki asgari değeri 
temsil eden, uzmanlar veya karar vericiler arasında beklenen değerler konusunda bir 
anlaşmazlık olmadığı anlamına gelir. (k) Bu aralıkta azami değeri temsil eden, uzmanlar 
arasında veya karar vericiler arasında beklenen değerler konusunda bir anlaşmazlık olduğu ve 
(k) tahmini en yüksek değer olduğu anlamına gelir. 
Bu nedenle, beklenen değerlerle ilgili tüm farklı fikirlerin (0, k) aralığında yer alacağını 
unutmamak suretiyle (0, k) aralığını eklemek ve ya azaltmakla beklenen değerin faydalarına 
değineceğiz. Böylece, beklenen değerin faydası, tüm görüşleri içeren bir dizi değer haline 
gelecektir. 

2.PROBLEM 

Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi üç seçenek S1, Sβ ve Sγ'ü en iyi ve en kötü beklentilerle 
değerlendirebilirizμ 
 Yüksek katılım Düşük katılım 
S 1 A±k1 B±k2 

S 2 C±k3 D±k4 

S 3 E±k5 F±k6 

Tablo 1 
A, B, C, D, E, F beklenen değerlerin belirleyici bölümünü temsil eder. 
k1 k2 k3 k4 k5 k6  beklenen parçanın belirsiz kısmını temsil eder. 

Bu nedenle, iyimser ve kötümser bakış açılarını inceleyerek nötrosofik karar ağacını klasik 
karar ağacında analiz etmek ve en iyi alternatifi seçmek için iyimser ve kötümser düşünmenin 
arasında kalma ihtimali de dikkate alınacaktır. 

Bunu netleştirmek için, karar vericinin tatil yörelerine yatırım yapmak için üç seçenekle karşı 
karşıya kaldığı bir örnekten bahsedeceğiz. Bu seçimler (S1) yayla bölgelerinde, (Sβ) deniz 
bölgelerinde ve (Sγ) Kültürel bölgeler dir. Her seçimde, aşağıdaki verilere bağlı olarak iki 
normal durum (Yüksek kazanç) ve (Düşük kazanç) var, faydalar iki değişkene göre değişecek. 

Uzmanlar, yüksek katılım durumunda yayla bölgesinde β50000 lira kazanç elde etmeyi 
planlar fakat belirsiz durumlar hesaba katılınca (0,50000) arasında değişen bir tahmin bize her 
şeye daha hazırlıklı olmamızda yarar sağlayacaktır. Düşük katılım 80000 lira kazanç elde 
etmeyi planlar fakat belirsiz durumlar hesaplanınca (0,15000) arasında değişen bir tahmin 
yine bize tedbirli olmamızda yarar sağlayacaktır. 

 
Ayrıca yüksek katılım durumunda deniz bölgesinde β80000 lira kazanç elde etmeyi planlar 
fakat belirsiz durumlar hesaba katılınca (0,15000) arasında değişen bir tahmin bize her şeye 
daha hazırlıklı olmamızda yarar sağlayacaktır. Düşük katılım 70000 lira kazanç elde etmeyi 
planlar fakat belirsiz durumlar hesaplanınca (0,5000) arasında değişen bir tahmin yine bize 
tedbirli olmamızda yarar sağlayacaktır. 
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Ayrıca yüksek katılım durumunda kültürel bölgede βγ0000 lira kazanç elde etmeyi planlar 
fakat belirsiz durumlar hesaba katılınca (0,β0000) arasında değişen bir tahmin bize her şeye 
daha hazırlıklı olmamızda yarar sağlayacaktır. Düşük katılım 65000 lira kazanç elde etmeyi 
planlar fakat belirsiz durumlar hesaplanınca (0,γ5000) arasında değişen bir tahmin yine bize 
tedbirli olmamızda yarar sağlayacaktır. 

 

 Yüksek katılım Düşük katılım 
Yayla bölgesi β50000±[0,50000] 80000±[0,15000] 

Deniz bölgesi β80000±[0,15000] 70000±[0,5000] 

Kültürel bölge βγ0000±[0,β0000] 65000±[0,γ5000] 

Tablo 2 

 

 Yüksek katılım Düşük katılım 
Yayla bölgesi [200000,300000]

 
[65000,95000]

 

Deniz bölgesi [265000,295000]
 

[65000,75000]
 

Kültürel bölge [210000,250000] [30000,100000]
 

Tablo 3 

Yaklaşımların incelenmesi: 

 
2.1 İyimser Yaklaşım: 

Bu yaklaşım, karar verme için karamsar bakış açısını göz önünde bulundurmadan iyimser 
bakış açısı altında mümkün olan en iyi ihtimalleri dikkate alarak değerlendirme 
yapılacaktır.Bu durumda (Max Max), değerlendirmesi ile bize en yüksek parasal değerini ve 
iyimser bakış açısını ifade eder. 

 Max Max 

Yayla bölgesi max[200000,300000]=300000
 

Deniz bölgesi max[265000,295000]=295000
 

Kültürel bölge max[210000,250000]=250000
 

Tablo 4 

İyimser Yaklaşıma göre, Yayla bölgesine yatırım yapmak en iyi seçimdir, çünkü mümkün 
olan en fazla kazancı sağlıyor. Aşağıdaki tabloya göre k1=k3=k5=0 olsaydı yani klasik duruma 
göre karar verseydik en iyi seçim deniz bölgesi olacaktı. 

 Yüksek katılım 
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Yayla bölgesi 250000 

Deniz bölgesi 280000 

Kültürel bölge 230000 

 

Sonuç olarak, nötrosofik olarak verileri genişlettiğimizde alınan kararlarda farklılaşma 
olduğunu gördük. Tüm görüşler dahil olmak üzere eldeki veriler dikkate alındığında 
nötrosofik formdan gelen sonuç klasik formdan gelecek sonuca göre yatırımcıya daha sağlıklı 
karar vermesinde yardımcı olacaktır. 

2.2 Kötümser yaklaşım  

Bu yaklaşım, karar verme için iyimser bakış açısı göz önünde bulundurmadan kötümser bakış 
açısı altında mümkün olan en iyi ihtimalleri dikkate alarak değerlendirme yapılacaktır. Bu 
durumda (Max Max), değerlendirmesi ile bize en yüksek parasal değerini ve kötümser bakış 
açısını ifade eder. 

 Max Max 

Yayla bölgesi max[65000,95000]=95000
 

Deniz bölgesi max[65000,75000]=75000
 

Kültürel bölge max[30000,100000]=100000
 

 
Kötümser Yaklaşıma göre, Kültürel bölgede yatırım yapmak en iyi seçimdir, çünkü mümkün 
olan en fazla kazancı sağlıyor. Aşağıdaki tabloya göre k2=k4=k6=0 olsaydı yani klasik duruma 
göre karar verseydik en iyi seçim yayla bölgesi olacaktı. 

 Düşük katılım 

Yayla bölgesi 80000 

Deniz bölgesi 70000 

Kültürel bölge 65000 

 

Klasik form nötrosofik form ile karşılaştırıldığında seçim yapma kararının değiştirildiğini 
görüyoruz. Nötrosofik forma göre, bu yaklaşım kültürel bölgeye yatırım yapmaya yöneltir, 
ancak klasik forma göre, yayla bölgesine yatırım yapmaya yöneltiyor. Veriler doğru bir 
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şekilde tanımlandığında, kesinlikle nötrosofik değerler bizi doğru ve en iyi seçime 
götürecektir. 

2.3 Kararsız Yaklaşım  

 
Bu yaklaşım iyimser ya da karamsar değildir. Olası bir fırsatı / şansı kaybetmeden en iyi 
seçimi yapmak için seçimlerin ayarlanmasına bağlı ılımlı bir yaklaşımdır. Ve bu yaklaşıma 
göre en uygun seçimi yapmak, en yüksek parasal değeri sıfıra indiren seçimi fırsatların 
kaybedilmediğini dikkate alarak aşağıdaki gibi yeni bir matris inşa etmeyi gerektirir. 

 Yüksek katılım Düşük katılım 
Yayla bölgesi [200000,300000]- 

[200000,300000]
 

[30000,100000]- 
[65000,95000]

 

Deniz bölgesi [200000,300000]- 
[265000,295000]

 
[30000,100000]- 
[65000,75000]

 

Kültürel bölge [200000,300000]- 
[210000,250000] 

[30000,100000]- 
[30000,100000]

 

 

 Yüksek katılım Düşük katılım 
Yayla bölgesi [0,0]

 
[-35000,5000]

 

Deniz bölgesi [-65000,5000]
 

[-35000,25000]
 

Kültürel bölge [-10000,50000] [0,0]
 

Yüksek katılım durumunda en yüksek parasal değeri diğer mevcut parasal değerlerden 
düşürdük. Ayrıca, Düşük katılım durumundaki en yüksek parasal değeri diğer parasal 
değerlerden düşürdük. 

 

Şimdi, her seçenek için kaybedilen fırsatların en yüksek değerlerini içeren kısa bir matris 
hazırlıyoruzμ 

 Kaybedilecek fırsatlar 

Yayla bölgesi [-35000,5000]
 

Deniz bölgesi [-35000,25000]
 

Kültürel bölge [-10000,50000]
 

 
Sonuç olarak, bu yaklaşıma göre, yayla bölgesi en iyi seçimdir, çünkü parasal kaybın en az 
olduğu yerdir. 

k1=k2=k3=k4=k5=k6=0 Aşağıdaki tabloyu aldığımızdaμ 
 

 Yüksek katılım Düşük katılım 
Yayla bölgesi 250000

 
80000
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Deniz bölgesi 280000
 

70000
 

Kültürel bölge 230000
 

65000
 

Pişmanlık matrisini oluşturdukμ 

 Yüksek katılım Düşük katılım 
Yayla bölgesi 30000

 
0
 

Deniz bölgesi 0
 

10000
 

Kültürel bölge 50000
 

15000
 

 

 Kaybedilecek fırsatlar 

Yayla bölgesi 30000
 

Deniz bölgesi 10000
 

Kültürel bölge 15000
 

 

Bu yaklaşımın daha az kaybedilen fırsatlara sahip olduğu göz önüne alarak, en uygun seçenek 
Deniz bölgesidir. Yine klasik formda alınacak kararın nötrosofik formda alınacak karardan 
farklı olduğunu gördük. Dolayısıyla, bizi en iyi seçimi yapmak için doğru verilere sahip olan 
bu yönteme bağlı olmak daha iyidir. 

Nötrosofik forma göre üç yaklaşımı incelediğimizde klasik mantık formundan farklı 
seçenekler elde ettiğimizi gördük. 

Başka bir bakış açısıyla baktığımızda yatırımcı yüksek katılım, düşük katılım ya da belirsiz 
katılım durumlarında ağırlık yüzdelerine göre veri elde edebilir. Böyle bir durumda nötrosofik 
karar verme ağacına göre karar vermesini sağlayacağız. 

Yayla bölgesi: (300000).(0,60)+(95000).(0,30)+(150000).(0,10)=223500 

Deniz bölgesi: (295000).(0,45)+(75000).(0,40)+(120000).(0,15)=180750 

Kültürel bölge: (250000).(0,40)+(100000).(0,40)+(110000).(0,20)=162000 

 

 

 

 

 

     Yüksek katılım(%60) 

              Yayla Bölgesi                   Düşük Katılım(%γ0)
           223500 
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               Belirsiz katılım(%10) 

 

                                                                                                        Yüksek katılım(%45) 

          KARAR(223500) 

 Deniz Bölgesi                      Düşük katılım(%40) 

           Yayla bölgesi                                  180750  

                                                                                                           Belirsiz katılım(%15) 

 

 

                                                                                                           Yüksek katılım(%40) 

 

                                                     Kültürel Bölge                    Düşük katılım(%40) 

                                                                      162000 

                                                                                                           Belirsiz  katılım(%β0) 
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KARE OLAN MATRİSLERDE TERS MATRİS BULUNMASI METODU ÜZERİNE 

KISA NOTLAR  
 

Doç. Dr. Necati OLGUN 
Gaziantep Üniversitesi  

ÖZET 

Matris, skaler sayıların satırlar ve sütunlar şeklinde dikdörtgensel düzenlenmesi işlemidir. 
Matrislerin büyüklüğü satır ve sütun sayısına göre belirlenir ve m satır ve n sütuna sahip olan 
bir matris mxn tipinde adlandırılır. Matrisler, genel olarak n tane bilinmeyen ve m tane 
denkleme sahip olan denklem sistemlerini çözmek için kullanılır. Bunun yanında matrisler 
matematiksel dönüşümler için de kullanılırlar. Bu yüzden bilgisayar programcıları için 
program yazmada matrislerin kullanılması ilgili problemi çözmede çok kolaylık sağlarlar. n 
tane bilinmeyen ve m tane denkleme sahip olan denklem sistemlerini çözmek için denklem 
sisteminin katsayılar matrisi ve ekli matrisi üzerinde indirgeme (Gaus İndirgeme Metodu veya 
Gaus Jordan İndirgeme Metodu) ya da matrislerin varsa tersleri bulunması metodu kullanılır.  
Bu metotlar için de genel olarak denklem sisteminin ekli matrisi üzerinde elemanter satır 
işlemleri kullanılarak matris indirgenir ya da varsa tersi bulunabilir. Bu çalışmada n 
bilinmeyenli n tane denklem olan sistemlerde katsayılar matrisi kare olan matrisler için 
geliştirilen ve lineer denklem sistemlerinin çözümünde kullanılan ters matris bulma metodu 
ele alınmıştır. Bu amaçla bir matrisin tersinin bulunması için geliştirilen metotlar 
incelenmiştir. Bu metotlar araştırıldıktan ve incelendikten sonra bunlardan farklı olan yeni bir 
metot üzerinde durulacaktır.  Bu yeni metot çeşitli tiplerde katsayıları kare matris olan 
denklemler üzerinde uygulanarak diğer metotlarla karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:  Determinant, lineer denklem sistemi, matris, tersinir matris, vektör, 
vektörel çarpım,   

 

SHORT NOTES ON THE METHOD OF FI NDING INVERSE MATRIX IN SQUARE 

MATRICES 

ABSTRACT  

 A matrix is a rectangular arrangement of scalar numbers in the form of rows and columns. 

The size of the matrices is determined by the number of rows and columns, and a matrix with 

m rows and n columns is named mxn. Matrices are generally used to solve systems of 

equations with n unknowns and m equations. In addition, matrices are used for mathematical 

transformations. Therefore, for computer programmers, the use of matrices in program 

writing provides a much easier way to solve the problem. In order to solve the systems of 

equations with n unknown equations and having m equations, the reduction system (Gaus 

Reduction Method or Gaus Jordan Reduction Method) or the inverse of the matrices, if any, 

are used on the coefficient matrix and the attached matrix of the equation system. For these 
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methods, in general, the matrix can be reduced by using elementary row operations on the 

attached matrix of the equation system or vice versa. In this study, inverse matrix finding 

method which is developed for the matrix of coefficients matrix in systems with n equations 

with n unknowns and used in the solution of linear equation systems is discussed. For this 

purpose, the methods developed to find the inverse of a matrix are examined. After 

investigating and examining these methods, a new method will be discussed. This new 

method is applied to equations of various types with coefficients of square matrix and 

compared with other methods. 

Keywords:  Determinant, system of linear equations, matrix, invertible matrix, vector, vector 

product, 

 

1. GİRİŞ 

Bir matris, skaler sayıların satır ve sütun şeklinde dikdörtgen şeklinde bir düzenlemesidir. 
Matrislerin boyutu, satır ve sütun sayısına göre belirlenir ve m satır ve n sütunlara sahip bir 
matris, mxn olarak adlandırılır. Matrisler genellikle n bilinmeyen ve m denklemli denklem 
sistemlerini çözmek için kullanılır.  Bunun yanında matrisler matematiksel dönüşümler için 
de kullanılırlar. Bu yüzden bilgisayar programcıları için program yazmada matrislerin 
kullanılması ilgili problemi çözmede çok kolaylık sağlarlar. n tane bilinmeyen ve m tane 
denkleme sahip olan denklem sistemlerini çözmek için denklem sisteminin katsayılar matrisi 
ve ekli matrisi üzerinde indirgeme (Gaus İndirgeme Metodu veya Gaus Jordan İndirgeme 
Metodu) ya da matrislerin varsa tersleri bulunması metodu kullanılır.  Bu metotlar için de 
genel olarak denklem sisteminin ekli matrisi üzerinde elemanter satır işlemleri kullanılarak 
matris indirgenir ya da varsa tersi bulunabilir. Bu çalışmada n bilinmeyenli n tane denklem 
olan sistemlerde katsayılar matrisi kare olan matrisler için geliştirilen ve lineer denklem 
sistemlerinin çözümünde kullanılan ters matris bulma metodu ele alınmıştır. Bu amaçla bir 
matrisin tersinin bulunması için geliştirilen metotlar incelenmiştir. Bu metotlar araştırıldıktan 
ve incelendikten sonra bunlardan farklı olan yeni bir metot üzerinde durulacaktır.  Bu yeni 
metot çeşitli tiplerde katsayıları kare matris olan denklemler üzerinde uygulanmıştır.  

Eğer A'nın determinantı sıfırdan farklı ise, herhangi bir kare matris için bir tek ters matris A-1  
olduğu bilinmektedir. A-1 bulmak için literatürde bazı algoritmalar vardır. Günümüzde kare 
matrisin tersini bulmak için γ yöntem kullanılmaktadır. Birincisi Montante’nin Metodu 
(Bareiss algoritması), ikincisi Gauss Jordan indirgeme metodu ve üçüncüsü ise ek matrisin 
kullanılmasıdır. Bunun için de genellikle elemanter satır işlemleri veya A-1  = (Adj (A)) / 
(det(A)) formülü kullanılır. 

Bu çalışmada | A | ≠ 0 ise kare matrisin tersini bulmak için yeni bir yöntem ve algoritma 
tanıtıldı.  

 

2. TERS MATRİS BULUNMASI İÇİN KULLANILAN YENİ METOT 
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Teorem 2.1: A= [a a aa a aa a a ]   3x3tipinde bir matris and det(A)≠  olsun. O zaman 

yalnızca tek bir ters matris A−  =[b b bb b bb b b ] vardır. 

Eğer A matrisinin i-inci satırı Ri  ve A−  matrisinin j-inci sütunu Ci   (Ri  ve Ci ,  R  
uzayında vektörler) ise o zaman 

 C = tA (R xR )   

 = � � (� � )     

 = � � (� � ) 

olur.  (Burada  �� �  vektörel çarpımdır.) O halde  �−  = [ ] dir. 

Örnek 2.2 :  A= [ −− ]  3x3 tipinde bir matris olsun. O zaman A matrisinin tersini bu 

yeni algoritmayı kullanarak bulabiliriz. 

Det(A)=|�|=| − |= -64 

                = |�| � �  = − | �− | = − (-i+13j-5k) 

               = |�| � � = − | � − |= − (24i+8j-8k) 

               =|�| � � = − | � −− |=− (-14i-10j-6k)    

    �−  = [ ] için 

O zaman                             �− =− [− −−− − −6 ] elde edilir. 

 

 �. �−   =  − [ − ] [− −−− − −6 ]=  [ ] 
Aşağıdaki teoremle bulunan yeni metot genelleştirilmiştir. 
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 Teorem 2.3 : A,  n≥4 olmak üzere nxn tipinde bir matris ve |A| ≠0 olsun. Eğer A matrisinin 
i-inci satırı Ri ve A−  matrisinin j-inci sütunu C    (Ri ve C ,  Rn vektörler   ise o zaman    

= 
− +1|�|  � � � � …��̃ � …� �  olmak üzere  

 �−  = [ … ]       
 

dir.  

Example 2.4 :  A =
































1245632

0112213

1253120

2231212

3432024

2303131

1212342

   7x7 tipinde bir matris olsun. O 

zaman     |�|= 22740 dir. 

   �−  = [                       ]  dir. Böylece  

 

                =|�| � Λ � Λ � Λ � Λ � Λ �  

                   =

1245632

0112213

1253120

2231212

3432024

2303131
7654321










kkkkkkk

 

                   =  (924k1−7572k2−3036k3−508k4−488k5+14912 k6−13752 k7)  

        

 

                = 
−|�| � Λ � Λ � Λ � Λ � Λ �  
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                  =

1245632

0112213

1253120

2231212

3432024

1212342
7654321









kkkkkkk

 

 

            = 
−

 ( −β65β k1−2484 k2−1032 k3+2344 k4−76 k5+1204 k6−5124 k7 

 

                = |�| � Λ � Λ � Λ � Λ � Λ �         

                =

1245632

0112213

1253120

2231212

2303131

1212342
7654321









kkkkkkk

  

 

          =  (-789 k1+1962 k2+156 k3+2378 k4−2192 k5-2077 k6+4212 k7) 

 

                = 
−|�| � Λ � Λ � Λ � Λ � Λ �            

              = 

1245632

0112213

1253120

3432024

2303131

1212342
7654321









kkkkkkk

 

  

              = 
−

 (−16βγ k1+13374 k2+1272 k3+1606 k4−964 k5−18539 k6+11604 k7) 
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                = |�| � Λ � Λ � Λ � Λ � Λ �  

                  =

1245632

0112213

2231212

3432024

2303131

1212342
7654321









kkkkkkk

 

          =  (−γ816 k1+10008 k2−456 k3+1212 k4+3492 k5−14628 k6+10428 k7) 

 

 

               = 
−|�| � Λ � Λ � Λ � Λ � Λ �  

                  = 

1245632

1253120

2231212

3432024

2303131

1212342
7654321









kkkkkkk

 

 

           =  (5148 k1−3204 k2−672 k3+2584 k4−1636 k5+784 k6+4596 k7) 

 

                = |�| � Λ � Λ � Λ � Λ � Λ �  
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                = 

0112213

1253120

2231212

3432024

2303131

1212342
7654321









kkkkkkk

 

       =  (1443 k1+1686 k2+2568 k3+954 k4−516 k5−1101 k6+1116 k7) 

 

Bulunur ve ters matris formülünde yerine yazılırsa                     

              

 �−   =   































1116459610428116044212512413752

110178414628185392077120414912

51616363492964219276488

95425841212160623782344508

2568672456127215610323036

168632041000813374196224847572

14435148381616237892652924

                   

elde edilir.         

3. SONUÇ             
Yukarıda bahsedilen yeni metotla diğer metotlar karşılaştırıldığında bu yeni yöntemin ters 
matrisi bulma işleminde daha kısa sürede sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca bu yeni 
yöntem için bir bilgisayar programı yazılarak bilim dünyasına sunulacaktır.            
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BOYA KİRLİLİĞİNE KARŞI BİYOTEKNOLOJİ TABANLI REMEDİYASYON 

TEKNİĞİ OLARAK BİYOSORPSİYONUN KULLANILMASI 
 

Doç. Dr. Remziye Aysun KEPEKÇİ 

 Gaziantep Üniversitesi  

ÖZET  

Çevre kirliliği geçen son on yıl içinde gittikçe artmaktadır. Su gezegen üzerindeki tüm 
canlıların hayatının idamesini sağlayan temel kaynaktır. Bu yüzden de su kirliliği, güvenilir 
içme suyunun ulaşılabilirliğini, insan sağlığını ve çevreyi etkileyen en ciddi küresel çevre 
problemidir. Düzgün arıtım uygulamaları olmadan gerçekleşen hızlı endüstrileşme, yüksek 
seviyede toksik ve karsinojenik kirleticileri içeren büyük miktardaki atık suyun su 
kaynaklarına boşaltılması ile sonuçlanmıştır. Bu kirleticiler arasında dayanıklı yapılarından 
dolayı boyalar ciddi tehlikeye sahiptirler. Atık sulardaki boyalar, azalan ışık geçirgenliğinden 
dolayı sucul hayattaki fotosentetik aktiviteyi etkiler ve sulardaki birçok hayat formu için 
toksik olabilirler. Buna ek olarak, boyaların mutajeneze, kromozom kırıklarına, karsinojeneze, 
böbreklerde ve üreme sisteminde ve karaciğerde fonksiyon bozukluğuna neden olabileceği 
bildirilmiştir. Boyaların bu toksik etkileri ve bu konu hakkındaki artan halk duyarlılığı göz 
önüne alındığında, atık su akıntılarından boyaları uzaklaştırmak için özel yöntemlerin 
bulunması gittikçe önemli hale gelmektedir. Boyaları içeren atık suları arıtmak için 
koagülasyon, ileri oksidasyon, membran ayırımı gibi çok sayıda yöntem olmasına rağmen bu 
yöntemlerin her birinin sınırlamaları vardır. Bu yüzden de uygun maliyetli, etkili arıtım 
tekniklerinin geliştirlmesi ekosistemleri ve halk sağılığını korumak için elzemdir. Bu 
kapsamda, biyoteknolojideki güncel ilerlemeler biyosorpsiyonu geleneksel arıtma metotlarına 
karşı öne çıkan bir alternatif olarak ortaya koymuştur. Biyosorpsiyon, sulu çözeltilerden 
kirleticilerin, biyolojik maddeler üzerinde birikimi ve konsantre edilmesi yolu ile 
uzaklaştırılmasıdır. Biyosorpsiyon, çevre dostu ve düşük maliyetli olma özelliklerinden dolayı 
seyreltik sulu çözeltilerden boyaların uzaklaştırılması için etkili bir teknoloji olarak kabul 
görmektedir. Bu çalışma, atık sulardan boya uzaklaştırılmasına karşı bir biyoremediyasyon 
tekniği olarak biyosorpsiyon uygulamaları hakkında genel bir bakış sağlamak üzere organize 
edilmiştir.  Kirletici konsantrasyonları, sıcaklık, pH gibi çeşitli değişkenlerin etkileri ayrıca 
tartışılmıştır. Hem biyosorpsiyon üzerine olan güncel çalışmaların önemli değerlendirmeleri 
hem de biyosorpsiyon tekniği ile boyaların uzaklaştırılmasına yönelik gelecekteki beklentiler 
vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Su Kirliliği, Biyosorpsiyon, Çevre Biyoteknolojisi 

 

USE OF BIOSORPTION AS A BIOTECHNOLOGY BASED REMEDIATION 
TECHNIQUE AGAINST DYE POLUTION 

ABSTRACT 

Environmental pollution has been on the rise in the past few decades. Water is a basic 
resource that guarantees the life of all living beings on the planet. Therefore, water pollution 
is the most serious global environmental problems that affect the availability of safe drinking 
water, human health, and the environment. Rapid industrialization with the lack of proper 
treatment facilities has resulted in the discharge of large amounts of wastewater containing 
high levels of toxic and carcinogenic pollutants into water sources. Among these pollutants, 
dyes pose serious danger due to their recalcitrance nature. Dyes in the wastewaters severely 
affect photosynthetic function activity  in aquatic life due to decreased light penetration and 
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may also be toxic to many forms of life in water bodies. Additionally, it is reported that dyes 
can cause mutagenesis, chromosomal fractures, carcinogenesis, dysfunction of the kidney, 
reproductive system and the liver. Considering these toxic effects of dyes and increased 
public concern about this subject, it is becoming increasingly important to find out specific 
methods to remove dyes from wastewater streams. Although there are numerous methods 
such as coagulation, advanced oxidation, and membrane separation to treat effluents 
containing dyes, each of these methods have inherent limitations. Therefore, the development 
of cost-effective and efficient treatment techniques is essential to protect ecosystems and 
public health. In this regard, recent advances in biotechnology have propelled biosorption as a 
prominent alternative to traditional treatment methods. Biosorption is the  removal of  
pollutant from aqueous solutions by the concentration and accumulation of contaminants on 
biological matters by the use of biological matters. Biosorption has been established as an 
effective technology to remove dye molecules from dilute aqueous solution due to its eco-
friendly and cost-effective features. This study was organized to provide an overview of 
application of biosorption as a bioremediation technique against dye removal from waste 
waters. The effects of various parameters such as pH, temperature, concentrations of organic 
pollutants were also discussed. The important considerations of the current researches on 
biosorption, as well as the future expectations for the removal of dyes via biosorption 
technique were also highlighted. 

Keywords:Water pollution, Biosorption, Enviromental biotechnology 

1.GİRİŞ 

Temiz su yaşamın vazgeçilmedir. Temiz su, doğada hidrolojik döngü sayesinde tekrar 
kullanılabilir hale gelmektedir. Son zamanlarda bu doğal süreç, insan faaliyetleri yüzünden 
yeterli olamamaktadır. Temiz su kaynakları azalırken dünya nüfusunun artması ve endüstriyel 
alanların genişlemesi gelecek açısından endişe verici olarak görülmektedir. İçme suları ve 
endüstriyel kullanım için temiz suyun bulunması, β1. yüzyılın en büyük zorluklarından 
biridir. Su kirliliği bugün dünyanın yüz yüze olduğu en ciddi ekolojik tehditlerden biridir.   

Suda kirliliğe sebep olan kirleticilerden biri de sentetik boyalardır. Dünya çapında yüz binin 
üzerinde sentetik boya ticari olarak kullanılmakta ve yıllık olarak yaklaşık 700 000 ton üretim 
yapıldığı tahmin edilmektedir [1, 2].  Bu boyaların yaklaşık %10-15’inin endüstriyel atık 
sularla atıldığı rapor edilmiştir [2, 3].  

Boya ve tekstil fabrikalarının pek çoğunda arıtma sistemleri olmadığından atık sular direkt 
alıcı ortama verilmektedir. Bu tip atık suların nehir, göl ve alıcı su ortamlarına verilmesi ve bu 
renkli suların güneş ışığının geçmesini engellemesi, çözünmüş oksijen konsantrasyonunu ve 
fotosentez aktivitesini azaltmaktadır. Bunun sonucunda anaerobik koşullar oluşmakta ve 
aerobik canlılar yaşamlarını yitirmektedir [4]. Diğer yandan sentetik boyaların çoğunun toksik 
ve karsinojenik özellikte olduğu bildirilmektedir [5]. 

Endüstride kullanılan sentetik kaynaklı boyalar karmaşık kimyasal yapıya sahip olduklarından 
ışığa, oksidasyona ve biyodegradasyon sürecine karşı dayanıklıdır. Bundan dolayı sentetik 
boyaları geleneksel arıtım işlemleri ile arıtmak güçtür. Sınırlı sayıdaki kullanılabilir su 
kaynakları ve güvenilir suya artan talep etkili su arıtma metodlarına duyulan ihtiyacın 
önemini daha da arttırmıştır. Bu yüzden de bu kirleticilerden suyun arındırılması günümüzde 
önemli bir husustur. 

1.2. Su arıtım yöntemleri 
Atık sulardan boyaların arıtımında kullanılan yöntemler kimyasal (oksidasyon, ozonlama, 
fotokimyasal yöntemler, elektrokimyasal yöntemler), fiziksel/fizikokimyasal (koagülasyon, 
flokulasyon, iyon değişimi, membran filtrasyonu, aktif karbonla adsorbsiyon) ve biyolojik 
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yöntemler  (aerobik arıtım, anaerobik arıtım ) olmak üzere başlıca üç grupta incelenebilir. Bu 
yöntemlerde özellikle düşük kirletici konsantrasyonlarında arıtma veriminin düşük olması, 
yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksekliği ve yeni kirleticilerin oluşması gibi nedenlerden 
dolayı bu uygulamalar pratik ve ekonomik olmamaktadır [6]. Uzun operasyon zamanı, yüksek 
atık çamur üretimi, düşük etkinlik, yüksek maliyet ve bazı durumlarda toksik yan ürünlerin 
üretilmesi bu teknolojileri kullanışsız ve uygulamak için pahalı kılmaktadır [7]. 

Bu arıtma teknolojilerinin belirtilen dezavantajlarından  (Tablo 1) dolayı araştırmalar daha 
ekonomik, etkili ve emniyetli teknolojilerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu 
süreçlerle karşılaştırıldığında biyoteknolojik yaklaşımlar atıksulardaki boyaların ortadan 
kaldırılmasında ekonomik alternatifler olarak görülmektedir. Bu kapsamda, ekonomik ve 
çevresel açılardan önemli ölçüde avantajları olduğu için biyosorpsiyon boya içeren atıksuların 
renk gideriminde alternatif bir teknik olarak görülmektedir.Biyosorpsiyonun, özellikle 
biyoatıklar ve tarımsal yan ürünler biyosorbent olarak kullanıldığında etkili ve ucuz bir süreç 
olduğu kanıtlanmıştır [8]. 

 

Tablo1. Su Arıtımında Kullanılan Yöntemler ve Dezavantajları 

 

 

 

 

FİZİKSEL/FİZİKOKİMYASAL YÖNTEMLER 

YÖNTEM  DEZAVANTAJ  

KOAGÜLASYON- FLOKÜLASYON  • Kullanılan koagülant maddelerin (alüminyum 

sülfat, demir sülfat vb.) maliyeti yüksek 

• Son ürün olarak büyük miktarda konsantre 

çamur oluşumu 

• Proses pH’a bağlı 

• Arıtım verimi düşük  

İYON DEĞİŞİMİ  • Maliyeti yüksek  

AKTİF KARBONLA ADSORBSİYON  • Aktif Karbon pahalı  

MEMBRAN FİLTRASYONU  • Maliyeti yüksek 

• Membranın kısa sürede kirlenmesi 

• Ön arıtım gerektirmesi  
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KİMYASAL YÖNTEMLER 

YÖNTEM  DEZ AVANTAJ  

OKSİDASYON  • Oksitleyici ajan maliyeti  

OZONLAMA  • Ozonun yarı ömrünün çok kısa olması 

• Yüksek maliyet  

FOTOKİMYASAL YÖNTEM  • İstenmeyen yan ürün oluşumu  

ELEKTROKİMYASAL YÖNTEM  • Yüksek maliyet  

BİYOLOJİK YÖNTEMLER 

YÖNTEM  DEZAVANTAJ  

AEROBİK ARITIM  Oksijenli ortam gereksinimi 

Bazı boyaların biyodegradasyona dirençli yapıda 

olması  

ANAEROBİK ARITIM  Biyogaz üretimi 

İlave Karbon kaynağına ihtiyaç 

Toksik ve kansorojen yapılı aromatik amin 

oluşumu  

BİYOSORPSİYON  Canlı mikrobiyal kütle kullanıldığında  

• hedef kirleticinin canlı hücre üzerinde 

toksik etki göstermesi 

• Canlı hücrenin beslenmesi için karbon 

kaynağı ve diğer maddelere gereksinim 

duyulması  
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1.3.Biyosorpsiyon 

Remediyasyon kısaca doğal çevre ya da yaşam üzerinde olumsuz bir etkiye yol açması 
muhtemel olan zehirli ya da kirletici maddelerin bertaraf edilmesidir. Biyoteknoloji tabanlı bir 
remediyasyon tekniği olna biyosorpsiyon, bir çözelti veya sıvı ortamından giderilmek istenen 
hedef kirleticinin biyokütle ile pasif olarak uzaklaştırılmasına dayanan bir prosestir. Genel 
olarak maddenin bir ortamda tutulmasına “sorpsiyon” denir. Biyosorpsiyon biyokütlede 
gereçekleşen sorpsiyon olaylarını kapsar. Adsorpsiyon yüzeysel, buna karşın “absorpsiyon” 
ise hacimsel tutunmayı temsil etmektedir [9]. 

Çözünmüş maddelerin bir katı yüzeyine tutunması/toplanması olayına “adsorpsiyon”,yüzeyde 
tutunan maddeye “adsorbat/adsorplanan/soğurulan”, maddeyi tutan yüzeye 
“adsorbent/adsorban=adsorplayıcı/soğuran”, tutunan tanecik veya moleküllerin yüzeyden 
ayrılmasına ise “desorpsiyon” adı verilir. Adsorbentler doğal adsorbentler ve yapay 
adsorbentler olarak iki ana gruba ayrılabilir. Yapay adsorbentlerν fabrikalarda üretilmeleri zor, 
maliyetleri yüksek, zehirli olabilen ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilen maddelerdir. 
Aktif karbon ve oksit adsorbentler (SiO2-kuvars tipi, Al2O3-korund tipi, MgO-periklaz tipi, 
MnO2-piroluzit tipi, CaTiO3-perovskit tipi) en sık görülen yapay adsorbentlerdir. Doğal 
adsorbentler  “inorganik adsorbentler” ve “organik adsorbentler” olmak üzere iki gruba 
ayrılabilir. İnorganik adsorbentler doğadaki bolluk ve/veya kullanım sırasına göre zeolit, kil 
ve perlit ile temsil edilirler. Organik adsorbentlerν canlılık ilkesine göre “canlı organik 
adsorbentler” ve “cansız organik adsorbentler” olarak sınıflandırılabilir. Canlı organik 
adsorbentleri mikroorganizmalarν cansız organik adsorbentleri ise kullanılmış selüloz, kitosan, 
ağaç kabukları, talaş, reçine, sert meyve kabuk ve çekirdek posaları (Hindistan cevizi, ceviz, 
fındık, fıstık, yer fıstığı, kayısı, kök ve saplar), tahıl (buğday, pirinç), çay ve kahve posaları, 
tarımsal kabuk atıkları (meyve ve sebzelerμ portakal, limon, muz, karpuz, kavun, cassava, 
mango), yün, pamuk, çeşitli sanayi/endüstriyel ve evsel atıklar oluşturmaktadır. Doğal 
adsorbentlerν doğadan kolayca elde edilebilmeleri, ön işlem gerektirmeden üretilebilmeleri, 
maliyetlerinin düşüklüğü ve atıklarının azlığı ile çevre dostu olmaları bakımından yapay 
adsorbentlere göre daha kullanışlı ürünlerdir [10].  

Organik adsorbentler kısaca “BİYOSORBENT” olarak da adlandırılırlar. İnaktif (cansız) 
biyosorbentlerle biyosorbsiyonun birçok avantajı vardır. Çünkü hedef kirleticiler canlı 
hücreler üzerinde toksik etki gösterebilir, büyümelerini durdurabilir, ayrıca canlı hücrelerin 
beslenmesi gereklidirν aksine, ölü hücrelerle, böyle sorunlar yoktur. İnaktif biyosorbentler, 
hızlı, verimli, ekonomik ve güvenli olarak hemen hemen her çeşit boyar maddenin 
biyosorpsiyonunda iyi sonuçlar vermektedir [11]. 

1.4. Biyosorpsiyon kapasitesi 

Biyosorbentin biyosorpsiyon kapasitesi qt veya qe (mg g-1), aşağıdaki denklem kullanılarak 
hesaplanır [12]: 

 0 t
t

C C V
q

M

 …………………….. (1) 

 0 e
e

C C V
q

M

 …………………….. (β) 

 

Burada C0, Ct ve Ce (mg L-1) sırasıyla boyanın başlangıçtaki, t zamanındaki, ve dengedeki 
konsantrasyonlarıdır. V (L)  sıvı boya çözeltisinin hacmidir. M (g) biyosorbentin kütlesidir. 
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1.5. Biyosorpsiyon kapasitesini etkileyen faktörler 

1.5.1.Boya konsantrasyonunun etkisi 

Başlangıç boya konsantrayonu biyosorbent materyalinin biyosorpsiyon kapasitesi üzerinde 
önemli ölçüde etkiye sahiptir.Genellikle belli değere kadar boya miktarının artmasıyla orantılı 
olarak biyosorbentin biyosorpsiyon kapasitesi de artar. Bu eğilim büyük ihtimalle biyosorbent 
ile sulu çözelti arasındaki boya konsantrasyonu gradiyentindeki artışla sağlanan  kütle 
transferi için yüksek itici kuvvetten dolayıdır. Yüksek boya konsantrasyonlarında boya 
uzaklaştırılmasında azalma görülür. Bu durum biyosorbent yüzeyindeki mevcut boş boya 
biyosorpsiyon bölgelerinin kısıtlılığı ve partikülarası difüzyonda artış ile açıklanabilir [13]. 

1.5.2. Sıcaklığın etkisi 

Boya adsorbsiyonunu etkileyen fizikokimyasal parametrelerden biri de sıcaklıktır. Eğer 
adsorbsiyon süreci ekzotermik özellikte ise artan sıcaklıkla birlikte adsorbsiyon kapasitesi 
azalır.Bu durum biyosorbent yüzeyindeki adorpsiyondaki etkili kuvvetlerin azalmasıyla 
açıklanabilir.Endotermik özellikte ise artan sıcaklıkla birlikte adsorbsiyon kapasitesi artar. 
Artan sıcaklıkla birlikte boya moleküllerinin hareketindeki artış ve adsorbsiyonda etkili 
yüzeydeki aktif bölge sayısındaki artma ile ilişkili olabilir [14]. 

1.5.3.pH’ın ETKİSİ 
Sıvı çözeltilerin pH 'ı biyosorpsiyon sürecini kontrol eden en önemli faktörlerden biridir. Hem 
biyosorbent materyalinin hem de sıvı çözeltideki boya moleküllerinin yapısal özellikleri  
üzerinde güçlü etkileri vardır. Düşük pH değerlerinde, biyosorpsiyon ortamında biyosorbentin 
mevcut aktif bağlanma bölgeleri için katyonik boya molekülleri ile yarışacak çok fazla 
miktarda H+ mevcuttur. Yüksek H+ konsantrasyonları ayrıca biyosorbent üzerindeki 
fonksiyonel grupların protonlanmasını sağlar. Bunlar elektrostatik itmeden dolayı 
biyosorbentin boya biyosorpsiyon potansiyelini azaltır. Buna zıt olarak yüksek pH 
değerlerinde biyosorbent üzerindeki fonksiyonel gruplar, OH− iyonlarının sayısının artması 
nedeniyle positif yük yoğunluğunun azalmasından dolayı deprotonlanır .Bu negatif yüklü 
biyosorbent yüzeyi ile boya katyonları arasındaki elektrostatik çekimdeki artıştan dolayı 
biyosorbentin boya bağlama performansı artar [8, 12, 15-17]. 

1.5.4. Biyosorbent Miktarının Etkisi 
Genel olarak biyosorbent miktarının artmasıyla boya bağlanma bölgelerinin sayısı da 
artacağından biyosorbent tarafından boyanın biyosorpsiyonu da artacaktır. Bununla birlikte 
belli dğerin üzerinde biyosorbent miktarının arttırılması biyosorpsiyonda azalma ile 
sonuçlanır. Bu davranış biyosorbent partiküllerinin kümeleşmesinden veya üst üste 
gelmesinden ya da biyosorpsiyon süreci boyunca biyosorbentin potansiyel boya bağlama 
bölgelerinin doymamasından dolayı olabilir [18, 19]. 

1.6. Adsorbsiyon İzoterm Modelleri 
Adsorpsiyon bir denge olayıdır ve çözeltide kalan çözünen derişimi, yüzeyde tutunan çözünen 
derişimi ile dinamik bir dengeye varıncaya kadar devam eder. Sabit sıcaklıkta adsorbe edilen 
madde miktarı ile denge çözeltisindeki konsantrasyonu arasındaki ilişki adsorpsiyon izotermi 
olarak adlandırılır. Denge izoterm denklemleri, deneysel adsorpsiyon verilerini tanımlamak 
amacıyla kullanılır. Çoğunlukla adsorpsiyon izotermleri adsorbentin, adsorplanan madde ile 
nasıl etkileşime geçtiğini tanımlamaktadır. Bu sebeple de adsorbentlerin optimizasyonu için 
gerekli olmaktadır [20]. 
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1.6.1. Langmuir izoterm modeli 

Adsorbent yüzeyinde belirli sayıda adsorpsiyon merkezi olduğunu, bu merkezlerin hepsi aynı 
enerji düzeyinde ve adsorplanan bileşenlerin bu yüzeyde tek bir tabaka oluşturduğunu söyler. 
Ayrıca bu modele göre adsorpsiyon dengesi dinamik bir dengedir ve yüzeye tutunmuş 
moleküller birbirleriyle etkileşim göstermezler. Adsorpsiyon tek tabaka halinde oluşur ve 
maksimum adsorpsiyon, adsorbent yüzeyine bağlanan moleküllerin doygun bir tabaka 
oluşturduğu andaki adsorpsiyondur. 

Tek tabakalı çözeltiden fiziksel adsorpsiyon için geçerli bir eşitliktir ve Langmuir denge 

modeli aşağıdaki gibi temsil edilebilir [21]. 

m L e
e

L e 1+

q K C
q

K C
  …………………….. (γ) 

Burada qe (mg g-1) biyosorbentin dengedeki boya biyosorpsiyon kapasitesidir. qm (mg g-1) 
biyosorbentin  maksimum biyosorpsiyon kapasitesidir. KL (L mg-1) ise biyosorpsiyon enerjisi 
ile ilgili denge sabitidir. Ce (mg L-1) dengedeki boya konsantrasyonudur. 

Biyosorpsiyon sürecinin uygunluğu Langmuir isotherm modeline dayanan  (RL) ayırım 
faktörü ile de açıklanabilir [22]. Aşağıdaki denklemle hesablanabilirμ 

L
L 0

1

1
R

K C
  …………………….. (4)  

Burada C0(mg L-1) boyanın başlangıç konsantrasyonudur. RLbiyosorpsiyon sürecinin 
yapısının uygunsuz  (RL> 1), doğrusal (RL = 1), uygun(0 <RL< 1) ya da  geridönüşümsüz (RL 
= 0) olduğunu gösterir. 

1.6.2. Freundlich İzotermi 
Freundlich izoterm modeli, homojen olmayan katı yüzeylerindeki adsorpsiyonlar için 
kullanılır [23]. 

F1/
e F e

nq K C  …………………….... (5) 

Burada qe (mg g-1) biyosorbentin dengedeki boya biyosorpsiyon kapasitesidir. Ce (mg L-1) 
dengedeki boya konsantrasyonudur.  KF (mg g-1 (L mg-1)1/n

F) ve nF (-) sırasıyla biyosorpsiyon 
kapasitesi ve yoğunluğu ile ilgili Freundlich izoterm sabitleridir. KF ve n değerlerinin büyük 
olması, absorbentin, adsorpsiyona eğilimli ve adsorplama kapasitesinin yüksek olduğunu 
gösterir [24]. Bu deneysel model heterojen yüzey üzerinde biyosorpsiyon ısısı ve boya 
alabilirlğiinin tekdüze olmayan dağılımına sahip çok tabakalı biyosorpsiyona uygulanabilir 
[25]. 

1.6.3. Dubinin Radushkevic İzotermi  
Dubinin-Raduskevich (D-R) izoterm modeli, Langmuir izoterminin benzeridir, ancak daha 
geneldir. Yüzey heterojenliğini ya da sabit adsorpsiyon potansiyelini açıklamaz [26].Dubinin-
Radushkevich izotermi [27] çoğunlukla biyosorpsiyon sürecinin doğasını tahmin etmek için 
uygulanır ve şu şekilde temsil edilebilir [28]:  

2

e me Bq q   ………………………..(6) 

Burada B (mol2 kJ-2) biyosorpsiyonun ortalama serbest enerjisi ile ilgili bir sabittir. Ɛ, RT ln (1 
+ (1/Ce)) ye eşit olan Polanyi potansiyelidir.  R (J mol-1 K-1)’ evrensel gaz sabitidir . T (K) ise 
mutlak sıcaklıktır. 
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Diğer yandan Dubinin-Radushkevich modelinde sıklıkla biyosorpsiyon sürecinin fiziksel ve 
kimyasal doğasını anlamada kullanılan, her bir biyosorbat molekülü için ortalama serbest 
enerji değeri olan  E (kJ mol-1) değeri, E = 1/(2B)1/2olarak formulize edilir. Biyosorpsiyonun 
yapısı E< 8 kJ mol-1değeri için fiziksel, 8 <E< 16 kJ mol-1 için ise kimyasal olarak gözönüne 
alınır [25]. 

1.7. Kinetik Çalışmalar 

Adsorpsiyon olayı, zamana bağlı bir süreçtir. Çözeltiden adsorpsiyonda, safsızlıkların 
giderilmesinde etkin adsorplayıcı seçilirken adsorplama hızı önemli bir parametredir. Kinetik 
çalışmalar biyosorpsiyon sürecinin modellenmesi ve dizaynı için gereklidir.  Adsorpsiyon 
kinetiğinin anlaşılması için adsorbent madde ile adsorplanan maddenin temas süreleri 
incelenir. Adsorpsiyon kinetiği, adsorpsiyon işleminin hızına etki eden adsorbsiyon 
adımlarının açıklanması için önemli bir adımdır. Çözeltiden adsorpsiyonda, safsızlıkların 
giderilmesinde etkin adsorplayıcı seçilirken adsorplama hızı önemli bir parametredir. 
Çözeltiden adsorpsiyonda hız sabitinin belirlenmesinde, yalancı birinci dereceden [29] ve 
yalancı ikinci dereceden  kinetik denklemler [30] deneysel verilere en çok uygulanan 
denklemlerdir. 

1.7.1. Yalancı birinci dereceden model 
Yalancı birinci dereceden model doldurulmayan biyosorpsiyon bölgelerin sayısına oranla 
biyosorpsiyon bölgelerin doldurulma hızını gözönüne alır. Yalancı birinci dereceden model 
[29]: 

1
t e(1 e )k tq q    …………………….. (7) 

burada qt veqe (mg g-1) sırasıyla t zamanında ve dengedeki biyosorpsiyon kapasiteleridir.k1 
(min-1) yalancı birinci dereceden modelin biyosorpsiyon hız sabitidir. 

1.7.2. Yalancı ikinci dereceden model 
Yalancı ikinci dereceden kinetik çoğunlukla doğrudan biyosorpsiyon/desorpsiyon hızının tüm 
biyosorpsiyon kinetiğini kontrol ettiği durumla ilgilidir.Yalancı ikinci dereceden model [30]: 

2
2 e

t
2 e

 
1

k q t
q

k q t
   ………………………...(8) 

Burada k2 (g mg-1 min-1) yalancı ikinci dereceden modelin biyosorpsiyon hız sabitidir. 

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Boyar maddelerin sulardan gideriminde çok çeşitli biyosorbentlerin kullanılması bugün birçok 
araştırmacının  ilgisini çekmektedir. Yeni yüksek biyosorpsiyon kapasitesine sahip, ucuz, 
temini kolay, çevreye dost biyosorbentlerin keşfi ve bunların su arıtım sistemlerinde 
kullanılabilmesi için kolon materyalleri olarak dizayn edilmesi, biyosorbentlerin geçirgen 
matrix içine sıkıştırılması, membran benzeri yapılar içine enkapsülasyonu, silika gibi destek 
materyalleri üzerine immobilizasyonu ile hibrit  biyoserbentlerin geliştirilmesi, karbon 
nanotüpleri, nanokitosan gibi nanomateryallarle biyosorbentlerin entegre edilmesiyle su 
arıtımında kullanılabilecek membran sistemlerinin geliştirilmesi ile biyosorpsiyon deneysel 
verilerinin pilot ölçekli dizaynı gerçekleştirilerek gelecekte endüstriyel uygulamalarda 
biyosorbenterin yer alacağı öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Son iki yüzyıl içinde, daha genel olarak “tarımsal yan ürünler” olarak bilinen bitki atık 
materyallerinin kullanımına yönelik büyük bir ilgi bulunmaktadır. Meyve kabukları ve diğer 
tarımsal atıklar değerli bileşiklerin üretiminde potansiyel olarak önemli kaynaklardır.  Bu 
bitki kaynaklı yan ürünler yüksek miktarda üretilir ve biyoaktif bileşiklerce zengindirler. Son 
günlerde, farmasötik üreticileri tarafından değerli bileşiklerin ucuz kaynaklardan üretimi için 
yan ürünlerin kullanılması artmaktadır. Fıstık, en önemli yemiş ağaçlarındandır ve dünya 
çapında üretimi gittikçe artmaktadır. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye fıstığın ilk 
üç üreticisidir. Fıstık yemişi hem çiğ hem de kavrulmuş halde çerez olarak ve şekerleme, 
fermente etler, dondurma, ekmek, sos ve puding üretiminde tüketilmektedir. Kabuk/fıstık 
oranı göz önüne alındığında (~45%), fıstık üreticileri tarafından yüksek miktarda fıstık 
kabuğu yan ürün olarak üretilmektedir. Çoğunlukla, bu yan ürün önemli bir endüstriyel 
kullanımı olmadığı için ısınma amacıyla yakılır. Her yıl tonlarca fıstık kabuğu iç fıstıktan atık 
ürün olarak ayrılır ve atılır. Kabuk fıstık endüstrisinin en büyük atık ürünüdür. Biyoaktif 
bileşiklerin değerli bir kaynağı olarak fıstık kabuğu kapsamlı olarak araştırılmamıştır.   Bu 
yüzden de, bu çalışma hidrodistilasyon yöntemi ile farklı çözücülerde hazırlanan fıstık kabuğu 
özütlerinin potansiyel antioksidan aktivitelerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Antioksidan 
aktiviteler DPPH radikal temizleme deneyi ile belirlenmiştir. Metanol, etanol, etil asetat ve 
hekzanda hazırlanan fıstık kabuğu özütlerinin IC50  (İnhibe edici konsantrasyon) değerleri 
sırasıyla 9.217, 19.477, 54.694 ve 160.γ51 µg mL-1 olarak bulunmuştur. Metanol özütünün en 
yüksek antioksidan aktiviteye, hekzan özütünün ise en düşük atioksidan aktiviteye sahip 
olduğu bulunmuştur. Fıstık kabuğunun metanol, etanol, etil asetat ve hekzan özütlerinin 
verimleri sırasıyla % β8.71, β0, 10.186 ve 8.4 olarak bulunmuştur. Fıstık kabuğunun metanol 
özütü en yüksek antioksidan aktiviteye ve özütleme verimine sahip özüt olarak, hekzan özütü 
ise en düşük antioksidan aktiviteye ve özütleme verimine sahip özüt olarak belirlenmiştir. Bu 
çalışma bu tarımsal yan ürünün metanol özütünün antioksidanların ucuz ve doğal kaynağı 
olarak kullanılabileceğini önermektedir. 

Anahtar kelimeler: Fıstık kabuğu, özütleme, antioksidan aktivite 

 
ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THE EXTRACTS OF PISTACHIO HULL 

PREPARED IN DIFFERENT SOLVENTS 
 

ABSTRACT 
In the last two decades, there has been a huge interest in the utilization of plants waste 
materials, more generally known as “agricultural by-products”. Fruit shells and other 
agricultural wastes are potentially important sources for producing valuable compounds. 
These plant-based by-products are produced in high amounts and rich in different bioactive 
compounds.Recently, the utilization of by-products has been increased by pharmaceutical 
manufacturers for the production of valuable compounds from such cheap resources.Pistachio 
is one of the most important tree nuts and its global production increases steadily. Iran, USA 
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and Turkey are the top three producers of pistachio. Pistachio nuts are consumed as a 
snackfood, both raw and toasted, in fermented meats, icecream, bread, sauces, confectionery 
and puding manufacturing. Considering the shell/pistachio ratio (~45%), high amount of 
pistachio shell is produced as a by-product of the pistachio industries. Mainly, this by-product 
is directly incinerated for heating purpose because it has no important industrial use. Every 
year tons of pistachio hulls are separated and eliminated, as waste products, from pistachio 
seeds. The hull is the largest waste product of the pistachio industry. Pistachio hull, as a 
valuable source of bioactive compounds, have not been investigated comprehensively. 
Therefore, the present study aimed to evaluate potential antioxidant activities of pistachio hull 
extracts prepared in different solvents by hydrodistillation method.The antioxidant activities 
were determined by DPPH Radical Scavenging Assay. IC50 (Inhibitory Concentration) values 
of  the  pistachio hull extracts prepared in methanol, ethanol, ethyl acetate and hexane were 
found as 9.217, 19.477, 54.694 and 160.γ51 µg mL-1 respectively.  It was found that methanol 
extract had the highest antioxidant activity while  hexan extract had  the lowest antioxidant 
activity.Extraction yields of methanol, ethanol, ethyl acetate and hexane extracts of pistachio 
hull were calculated as 28.71, 20, 10.186 and 8.4 % respectively. Methanol extract of 
pistachio hull was found as the extract with the highest antioxidant activity and extraction 
yield.The present study suggests that the methanol extract of this agricultural by product 
could be used as cheap and natural source of antioxidants. 

 
Keywords: Pistachio hull, extraction, antioxidant activity 

 

1.GİRİŞ 

Ülkemizde bulunan önemli bir tarım ürünü de antepfıstığıdır. Özellikle Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi antepfıstığı yetiştiriciliğinde önemli bir konumdadır ve ağaç sayıları her yıl artış 
göstermektedir. Özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep illeri ülkemizdeki üretimin yaklaşık %75’lik 
kısmını karşılamaktadır. 

Kabuklu Antep fıstığı üretiminde Türkiye, İran ve ABD’nin ardından ön plana 
çıkmaktadır.β010 yılı verilerine göre İran genelinde 446000 ton kabuklu Antep fıstığı üretimi 
gerçekleştirilirken bu miktarın Türkiye genelinde 1β8000 ton olduğu bilinmektedir. Ayrıca 
Türkiye genelinde ağaç başına 4-5 kg verim elde edilmekte ve bu şekilde ekonomiye önemli 
bir katkı sağlanmaktadır. Ülke ekonomisine önemli bir katkısı olan Antep fıstığı dünya 
genelinde yaklaşık % 60-70’lik kısmı tuzlu kavrulmuş yemiş olarak tüketilirken % γ0-40’lık 
kısım ise pasta ve şekerlemede kullanılmaktadır. Türkiye’de kuru kabuklu Antep fıstığı 
tüketimi mahsule bağlı olarak ortalama 25000 tondur [1]. 

Antep fıstığı ağaçlarından toplanan meyvelerin dışında iki tür kabuk bulunmaktadır. Bunlar 
kırmızı renkli yumuşak bir dış kabuk ve bunun altında meyveyi koruyan oldukça sert olan bir 
iç kabuktan oluşmaktadır. Yumuşak dış kabuk meyvenin %18’lik bölümünü oluşturmaktadır 
ve Türkiye’de yaklaşık yıllık 1γ.000 ton kırımızı dış kabuk atık olarak üretilmektedir [2]. 
Diğer yandan sert iç kabuk ise meyvenin yaklaşık olarak %45’lik kısmını oluşturmaktadır 
[3].Hâlihazırda bu atık kabuklar oldukça düşük enerji verimliliğine ve çevreye zararlı etkileri 
olan yakma ile veya çöp alanlarına serme/depolama ve benzeri yöntemler ile bertaraf 
edilmektedir. Özellikle son yıllarda Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile bölgedeki 
sulanabilir ekili alanların artışı ile Antep fıstığı yetiştiriciliğinde de bir artış görülmüş bu da 
atık olarak üretilen atık kabuklarında artmasını sağlamıştır. 

Hasat sonucu oluşan fıstık kabuğu ülkemizde hak ettiği değeri görmemekte çoğunlukla 
yakılarak ısı enerjisi elde edilmesinde kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar fıstık 
kabuğunun son derece değerli biyoaktif fitokimyasalları içerdiğini ortaya koymaktadır [4]. 
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Daha önceki çalışmalar fıstığın kabuğunun içine göre daha fazla miktarda fenolik madde 
içerdiğini ortaya koymuşlardır. Kimyasal analizler fıstık kabuğunun içine göre 10 kat daha 
fazla fenolik içeriğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Fıstık kabuğunda en çok bulunan 
fenolik maddenin ise antosiyaninler olduğu ifade edilmiştir.  Yüksek antioksidan aktivite 
gösteren fıstık kabuğu özütlerinin topikal olarak gönüllü insanlara uygulandığında UV-B nin 
indüklediği kızarıkları azalltığı gözlenmiştir. Fotokoruyucu içerik olarak topikal kozmetik ve 
farmasötik formülasyonlarda kullanılabileceği ifade edilmiştir [5]. 

Kırmızı ve yeşil fıstık kabuğu örneklerinin sulu methanol özütlerinin içerdiği fenolik 
bileşiklerin hem HPLC-DAD-ESI-MS hem de HR-MS yöntemleriyle analiz edildiği bir 
çalışmanın sonuçlarına göre toplamda 66 bileşik tanımlanmıştır. Bunlar arasında gallik asit, 
monogalloylglucoside, monogalloylquinicacid, penta-O-galloyl--d-glukoz, 
hexagalloylheksoz, quersetin 3-O-galactoside, quercetin 3-O-glucoside, quercetin 3-O-
glucuronide, anakardik asit en yüksek sinyal yoğunluğunda tespit edilmiştir.  Yeşil ve kırmızı 
fıstık kabuğundaki en temel farkın ise kırmızı fıstık kabuğunda antosiyaninlerin bulunması 
olduğu bu çalışmada belirtilmiştir [6]. 

Antosiyaninlerin kısmi bir hidrolize uğratılması ile glikozit bağı ile bağlanmış bileşiğin 
ayrılması sonucu ortaya çıkan önemli bir organik madde olan antosiyanidinler sağlık üzerinde 
birçok yararlı etkiye sahiptir. Olgun fıstık kabuğunun içerdiği fitokimyasalların incelendiği bir 
çalışmada bir antosiyanidin olan cyanidin-3-O-galactoside en fazla miktarda bulunan bileşik 
olarak tespit edilmiştir. Bu bileşiğin antioksidan ve hücre koruyucu özelliği ayrıntılı olarak 
incelenmiştir. Çalışma sonuçları fıstık kabuğundan elde edilen bu bileşiğin farklı antioksidan 
testlerine (DPPH•, ABTS•+, FRAP) göre sentetik antioksidanlar olarak bilinen BHT, BHA ve 
Troloks’a göre daha güçlü bir antioksidan aktivite gösterdiğini ortaya koymuştur. Yine bu 
çalışmada Cyanidin-3-O-galactosidin, insan lenfosit hücrelerinde tert-butylhidroperoksitin 
indüklediği hücre toksisitesine karşı, LDH salınımını, kaspaz γ aktivasyonunu ve DNA 
hasarlarını önleyerek hücre koruyucu etki gösterdiği bildirilmiştir [7]. 

Farklı konsantrasyonlardaki fıstık kabuğu özütlerinin (500 ve 1000 mg kg−1) nanoliposomların 
içinde mayoneze katılmasının β5 ˚C’de 4 ay süreyle bekletilen mayonezin fizikokimyasal, 
duyusal ve mikrobiyolojik içeriği üzerine olan etkileri incelenmiştir. Sonuçlarν 
1000 mg kg−1fenolik asit içeren özüt ihtiva eden nanoliposomlu mayonez örneklerinin en 
düşük peroksit değerine  (βγ.βγ ± β.61 meq O2 kg−1 yağ) ve thiobarbiturik asit değerine 
(0.λβ ± 0.07 mg malondialdehyde kg−1 yağ) sahip olduğunu göstermiştir. Bu örneklerin aynı 
zamanda standart bir antioksidan olan β00 mg kg−1butylatedhydroxytoluene (BHT) ‘den daha 
yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir.  Duyusal özellikler göz önüne 
alındığında fıstık kabuğu özütlü nanoliposom içeren mayonez örnekleri en tercih edilen 
örnekler olmuştur. Buna ek olarak 1000 mg kg−1fenolik asit içeren özüt ihtiva eden 
nanoliposomlu örneklerin toplam maya ve küf sayısı üzerinde en çok inhibe edici etki 
gösterdiği bulunmuştur. Fenolik bileşik içeren fıstık kabuğu özütlerini içeren örneklerin 
mikrobiyal yükü, standart bir sentetik antimikrobiyal madde olan sodiumbenzoat 
(1000 mg kg−1) içeren örneklerin mikrobiyal hücre sayısı ile karşılaştırıldığında 4 aylık 
bekletme sonunda her ikisinin de izin verilen sınırlar içinde olduğu bulunmuştur [8]. 

Başka bir çalışmada farklı konsantrasyonlardaki fıstık kabuğu özütünün doğal bir antioksidan 
olarak sığır etinden yapılmış köftelerde kullanılabilme potansiyeli araştırılmıştır [9]. Soğuk 
hava deposunda bekletilen köftelerin lipid ve protein oksidasyonu, renk değişimi ve 
mikrobiyal yük durumu üzerinde fıstık kabuğu özütünün etkisi incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar 8 günlük bekleme süresi sonucunda fıstık kabuğu özütünün protein oksidasyonunu 
güçlü bir şekilde inhibe ettiğini, 500 mg/kg dozun üzerindeki fıstık kabuğu özütünün ise lipid 
oksidasyonunu azalttığını ortaya koydu. Fıstık kabuğu özütlerinin laktik asit bakterileri, S. 
aureus, mayalar ve küfler üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Duyusal test sonuçları 
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750 mg/kg dozundaki fıstık kabuğu özütlerinin doğal antioksidan ve antimikrobiyal bir bileşik 
olarak et köftelerinde kullanılabileceğini önermektedir.    

Fıstık kabuğu özütlerinin mantarların üzerinde antirozinaz aktivite göstererek 
kahverengileşmeyi önleyip raf ömrünü uzattığı bildirilmiştir [10]. +4˚C ‘de 10 günlük güren 
depolama süreci sonunda fıstık kabuğu özütü ile muamele edilen mantarların, sodyum 
metabisulfit (MET) ve askorbik-sitrik asit ile muamele edilenlere göre daha düşük 
kahverengileşme indeksine ve daha yüksek fenolik madde içeriğine sahip olduğu 
gösterilmiştir. Bu çalışmanın duyusal analiz sonuçlarına göre en yüksek skoru fıstık kabuğu 
özütü ile muamele edilen mantar almıştır. Bu sonuçlar fıstık kabuğunun ümit vaat eden bir 
biyokoruyucu olarak çeşitli gıda ürünlerinde kullanılabileceğini önermektedir. 

Yapılan birçok bilimsel çalışma sonucu fıstık kabuğunun içerdiği önemli fitokimyasalların 
varlığının ortaya koyulması ile son birkaç yıldır fıstık kabuğunun içerdiği bileşenlerin kansere 
karşı etkili olabileceği birçok araştırmacı için yeni bir araştırma konusu olmuştur. Bu konuda 
yapılan az sayıdaki çalışmaların sonucu fıstık kabuğunun doğal bir antikanser ajan kaynağı 
olabileceği hususunda ümit vaad etmektedir. 

Fıstık kabuğu özütünün antikanser etkisi hepatosellüler karsinoma hücre hattında (HepGβ) 
değerlendirilmiştir [11]. HepGβ hücrelerinin fıstık kabuğunun etanol özütü ile 24 ve 48 saat 
muamelesi sonucunda sitotoksik etki gösterdiği IC50 değerlerinin sırasıyla 1500 ve 1000 
µg/mL olarak bulunduğu belirtilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre fıstık kabuğu özütü 
kanser hücrelerinde Bax ve p53 genlerinin ifadesini arttırırken Bcl-2 geninin ifadesini ise 
azaltmıştır. Bu veriler fıstık kabuğu özütünün kanser hücrelerinde apoptozu indükleyerek 
sitotoksik etki gösterdiğini ortayakoymaktadır. 

Yine insan karaciğer kanser hücre hattında (HepGβ) fıstık kabuğunun suda hazırlanan 
özütlerinin antikanser aktivitesinin değerlendirildiği bir çalışmada fıstık kabuğunun sitotoksik 
aktivitesi MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromide) testi ile 
apoptoz üzerindeki etkisi ise Annexin-V-fluorescein/propidiumiodide (PI) ikili boyaması ile 
değerlendirilmiştir [12]. Deney fıstık kabuğu özütlerinin doza bağlı olarak sitotoksik etki 
gösterdiğini (IC 50 ~ 0.3 mg/ml) belirtmektedir. Buna ek olarak kantitatif PCR sonuçları TNF, 
BCL2, IAP, TRAF ve kaspaz gibi gen gruplarının ifadelerinin fıstık kabuğu özütü ile 
muamele sonucu değiştiğini, özütün apoptozu indükleyerek antikanser aktivite gösterdiğini 
ortaya koymuştur. 

Bu çalışmada ülkemizde çok miktarda atık olarak ortaya çıkan fıstık kabuğunun 
hidrodistilasyon yöntemi ile farklı çözücülerde özütleri hazırlanarak en yüksek antioksidan 
aktivite gösteren özüt türü tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmanın verilerinin ucuz ve 
doğal antioksidan kaynağı olarak fıstık kabuğunun farklı alanlarda kullanımı için yarar 
sağlayacağı öngörülmektedir. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Fıstık kabuğu özütlerinin hazırlanması 
Fıstık kabukları β5 ˚C'de karanlıkta, nemsiz ortamda kurutulmuştur. Kurutulan kabuklar 
mekanik öğütücüde toz haline getirilmiştir. Fıstık kabuğunun hekzan, etil asetat,metanol ve 
etanol özütleri hidrodistilasyon yöntemiyle soxhlet extraktöründe hazırlanmıştır.  

 
2.2. Özütleme verimliliğinin hesaplanması 
Hazırlanan özütün çözücüsü buharlaştırıcıda ayrıldıktan sonra özütleme verimleri her bir 
çözelti için aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştırν  
 

% özütleme verimi= özüt  ön i k  fı tık k ğ n n ğ ı ığı i n k  fı tık k ğ  özütünün ğı ığı
×  
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Elde edilen özütler ağzı kapalı kaplarda -β0˚C’de saklanarak taze hazırlanmış çözeltileri 
testlerde kullanılmıştır. 

 
2.3.İn vitro antioksidan aktivite testi 
Konsantre hale getirilen özütlerin sahip olduğu antioksidan aktivite in vitro antioksidan 
aktivite testiyle (DPPH Radikal Temizleme Aktivitesi) belirlenmiştir. Bu test yöntemi, kararlı 
serbest radikal 2,2-difenilpikrilhidrazil (DPPH)’in elektron veya hidrojen atomları veren 
antioksidan kimyasalların varlığında, bu kimyasallar tarafından temizlenmesi ile karakteristik 
mor rengin açılmasının spektrofotometrik olarak belirlenmesi temeline dayanmaktadır [13]. 
Bu metod için metanolde hazırlanmış stok DPPH çözeltisi (6 X 10-5mol/L) metanolle1:10 
oranında seyreltilmiştir. 0,1 ml metanolde hazırlanmış örnek üzerine bu seyreltilmiş DPPH 
çözeltisinden γ,λ ml eklenip β5 ºC'de β saat bekletilmiştir. Deney başlangıcında blank 
tüpünün 516 nm’deki absorbans değeri ölçülmüştür. 516 nm’deki absorbansın azalması % 
DPPH inhibisyonundaki artışı göstermektedir. BHT (Butilhidroksitoluen) bu testin 
kalibrasyonu için standart antioksidan olarak kullanılmıştır. Spektrofotometrik olarak “% 
DPPH İnhibisyonu-antioksidan konsantrasyonu” değerlerinin bulunabilmesi için β00 ppm 
(µg/ml) konsantrasyonunda hazırlanan BHT çözeltisinin farklı konsantrasyonlarının üç 
tekrarlı olarak bu metoda göre tespit edilen absorbansları kullanılarak standart eğri çizilmiştir.  
Hazırlanan farklı konsantrasyonlardaki fıstık kabuğu özütlerinin antioksidan aktivitesi bu 
deney protokolü kullanılarak hesaplanmıştır. Deney γ kere tekrar edilmiştir. 
 
3. BULGULAR 
 
3.1. Özütleme verimliliğinin hesaplanması 
Hazırlanan özütlerin çözücüsü buharlaştırıcıda ayrıldıktan sonra kullanılan her bir çözücü için 
özütleme verimi hesaplanmıştır (Tablo 1). Elde edilen sonuçlar en yüksek özütleme veriminin 
(%β8.71) metanolle, en düşük özütleme veriminin ise hekzanla (%8.4) yapılan özütleme 
işleminde elde edildiğini göstermiştir. 

 
Tablo1. Farklı çözücülerde hazırlanan özütlerin % verimleri 

 

Çözücü %  Özütleme verimi 

Etanol 20 

Metanol 28.71 

Hekzan 8.4 

Etil asetat 10.18 
 

3.2. İn vitro antioksidan aktivite testi 
Antioksidan aktiviteler DPPH radikal temizleme deneyi ile belirlenmiştir. Öncelikle bu test 
yöntemi ile “% DPPH inhibisyonu-antioksidan konsantrasyonu” değerlerinin 
bulunabilmesinde kalibrasyon amacıyla BHT çözeltisinin farklı konsantrasyonlarının bu 
metoda göre tespit edilen absorbansları kullanılarak standart eğri çizilmiştir. Eğrinin 
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regresyon analizi yapılarak R2 = 0,λλ4 olarak bulunmuştur. Farklı çözücülerde hazırlanan 
fıstık kabuğu özütlerinin her birinin 5 farklı konsantrasyonu için bu metot γ tekrarlı olarak 
yapılmıştır. Her özütün, % 50 DPPH inhibisyonu sağlayan konsantrasyonu olan “ IC50 değeri” 
hesaplanmıştır (Tablo β).  Test sonuçlarına göre sırasıyla fıstık kabuğunun metanol, etanol, 
etil asetat, hekzan özütleri en yüksekten en düşüğe doğru antioksidan aktivite göstermiştir. En 
yüksek antioksidan aktivite metanol özütünde tespit edilirken en düşük antioksidan aktivite 
hekzan özütünde gözlenmiştir. 

 
Tablo 2. Özütlerin IC50 değerleri 

 

Özüt IC50 

Ethanol özütü        19.477 µg/ml  

Methanol özütü         9.217 µg/ml  

Hekzan özütü      160.351 µg/ml  

Etilasetat özütü        54.694 µg/ml  

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dünya genelinde artan nüfus ve gelişen sanayiye paralel olarak sürekli artış gösteren atık 
madde oluşumu yaşam kaynaklarının ve çevrenin kirlenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden 
sürdürülebilir bir çevre yönetimi sağlamak büyük önem kazanmıştır. Son yıllarda Avrupa 
Birliği çıkardığı direktifler ile atık yönetimine çok önem vermiş ve “Kaynağında Azaltma”, 
“Tekrar Kullanım”, “Geri Dönüşüm”  ve “Geri Kazanım” kavramlarını çevre ve yenilenebilir 
enerji ile ilgili tüm alanlarda uygulamaya koymuştur[14]. 

Türkiye’de ortaya çıkan atık maddeler değerlendirildiğinde,  bahsi geçen çeşitli atık yönetimi 
uygulamalarında büyük bir potansiyel olarak görülen biyokütle atıkları arasında yer alan tarım 
endüstrisi atıkları çok çeşitli alanlarda değerlendirilebilecek potansiyel kaynak olarak ümit 
vaat etmektedir. Ülkemizde özellikle biyokütlesel atık potansiyeli çok yüksektir ve bu 
atıkların çoğu bilinçsizce, tarlalarda ve çöp alanlarında boşa gitmektedir.  

Antep fıstığı kabukları da bunlardan biri olup çoğunlukla yakma ile veya çöp alanlarına 
serme/depolama gibi yöntemler ile bertaraf edilmektedir. β018 yılı TUİK (Türkiye İstatistik 
Kurumu) raporlarına göre yıllık antep fıstığı üretimi β40 000 ton olarak belirtilmektedir. 
Türkiye’de yaklaşık yıllık 1γ.000 ton kırımızı dış kabuk atık olarak üretilmektedir. Hasat 
sonucu oluşan fıstık kabuğu ülkemizde hak ettiği değeri görmemekte çoğunlukla yakılarak ısı 
enerjisi elde edilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışma ile atık bir materyal olan fıstık 
kabuğunun farklı uygulamalar için ucuz bir antioksidan kaynağı olarak kullanılabilme 
potansiyeli araştırılmıştır. Çalışma sonuçları en iyi antioksidan aktivitenin ve özüt veriminin 
metanolle yapılan hidrodistilasyon yöntemi ile özütlemede elde edildiğini ortaya koymuştur. 
Fıstık kabuğunun içerdiği önemli fitokimyasalların varlığının ortaya koyulması ile fıstık 
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kabuğunun içerdiği antioksidan aktiviteye sahip biyoaktif moleküllerin gıda koruma ve sağlık 
sektöründe ucuz ve doğal kaynak olarak kullanımı mümkün olabilir. 

KAYNAKLAR 

1. Dönmez, İ.E., et al., Kestane, fındık ve antepfıstığı meyve kabuklarının kimyasal 
yapısı. β016. 17(β)μ p. 174-177. 

2. Demiral, I., N.G. Atilgan, and S.J.C.E.C. Şensöz, Production of biofuel from soft shell 
of pistachio (Pistacia vera L.). 2008. 196(1-2): p. 104-115. 

3. Açıkalın, K., F. Karaca, and E.J.F. Bolat, Pyrolysis of pistachio shellμ Effects of 
pyrolysis conditions and analysis of products. 2012. 95: p. 169-177. 

4. Goli, A.H., M. Barzegar, and M.A.J.F.c. Sahari, Antioxidant activity and total 
phenolic compounds of pistachio (Pistachia vera) hull extracts. 2005. 92(3): p. 521-
525. 

5. Martorana, M., et al., In vitro antioxidant and in vivo photoprotective effect of 
pistachio (Pistacia vera L., variety Bronte) seed and skin extracts. 2013. 85: p. 41-48. 

6. Erşan, S., et al., Identification of phenolic compounds in red and green pistachio 
(Pistacia vera L.) hulls (exo-and mesocarp) by HPLC-DAD-ESI-(HR)-MS n. 2016. 
64(26): p. 5334-5344. 

7. Bellocco, E., et al., Cyanidin-3-O-galactoside in ripe pistachio (Pistachia vera L. 
variety Bronte) hulls: Identification and evaluation of its antioxidant and 
cytoprotective activities. 2016. 27: p. 376-385. 

8. Rafiee, Z., et al., Nanoliposomes Containing Pistachio Green Hull's Phenolic 
Compounds as Natural Bio‐ Preservatives for Mayonnaise. 2018. 120(9): p. 1800086. 

9. Sadeghinejad, N., et al., Pistachio green hull extract as a natural antioxidant in beef 
patties: Effect on lipid and protein oxidation, color deterioration, and microbial 
stability during chilled storage. 2019. 102: p. 393-402. 

10. Fattahifar, E., et al., Evaluation of the inhibitory effect of pistachio (Pistacia vera L.) 
green hull aqueous extract on mushroom tyrosinase activity and its application as a 
button mushroom postharvest anti-browning agent. 2018. 145: p. 157-165. 

11. Harandi, H., et al., Anti-cancer effects of hydro-alcoholic extract of pericarp of 
pistachio fruits. 2018. 8(12): p. 598-603. 

12. Fathalizadeh, J., et al., Induction of apoptosis by pistachio (Pistacia vera L.) hull 
extract and its molecular mechanisms of action in human hepatoma cell line HepG2. 
2015. 61(7): p. 128-134. 

13. Wang, T., R. Jonsdottir, and G.J.F.c. Ólafsdóttir, Total phenolic compounds, radical 
scavenging and metal chelation of extracts from Icelandic seaweeds. 2009. 116(1): p. 
240-248. 

14. Salan, T. and M.H.J.Y.A.A.Z. Almab, Yeşil Altın Antepfıstığı Çalıştayı, Gaziantep, 
Turkey, Antep Fıstığı Atık Kabuklarının Enerji, Kimyasal Madde ve Biyomalzeme 
Üretiminde Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Termokimyasal Yöntemlere Genel 
Bir Bakış. β014. 

 

 

158



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  
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ÖZET 
Bu çalışmada muz dilimleri, farklı sıcaklık ve mikrodalga güçlerinde, güneş enerjili tünel tipi 
kurutucu ve mikrodalga kullanılarak kurutulmuş ve bu değişkenlerin ürünün bazı özellikleri 
üzerine etkisi araştırılmıştır. 4, 8 ve 1β mm dilim kalınlıklarında hazırlanan muz meyveleri, 
ortalama 100 (±4) g ağırlığında tartılarak mikrodalga kurutma (γ60W), mikrodalga fan destekli 
sıcak hava kurutma (γ60W-100°C) ve güneş enerjili kurutma yöntemleriyle kurutulmuştur. 
Araştırma sonuçlarına göre, ayrılabilir nem oranı, kuruma hızı ve matematiksel modelleme 
analizleri yapılmıştır. MD ile kurutmanın süreyi yaklaşık %60 oranında azalttığı görülmüştür. 
Kurutma işlemleri güneş enerjili sistemde β gün sürerken, mikrodalga kurutma yönteminde 
(360 W) 28 dakika, fan destekli mikrodalga kurutma yönteminde ise 4 mm kalınlık hariç diğer 
kalınlıklarda ββ dakika sürmüştür. 4 mm kalınlık ile çalışmada ise kurutma 18 dakika 
sürmüştür. Kurutma verileri sekiz farklı ince tabaka kurutma modeli ile modellenmiştir. 
Belirtme katsayısı (R2)’nın en büyük olduğu, tahminin standart hatası (SEE) ve kalanların 
kareleri toplamı (RSS)’nin en küçük olduğu model en iyi model olarak seçilmiştir. Tüm kuruma 
modelleri arasında, en uygun kuruma modeli Midilli-Küçük model eşitliği olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Muz, mikrodalga, güneş enerjili tünel tipi kurutucu, matematiksel 
modelleme 

 

EFFECT OF DIFFERENT DRYING METHODS ON DRYING CHARACTERISTICS OF 
BANANA FRUIT AND MATHEMATICAL MODELING OF DRYING 

 

ABSTRACT 

In this study, banana slices were dried by using solar energy tunnel type dryer and microwave 
at different temperatures and microwave powers and the effect of these variables on some 
properties of the product was investigated. Banana fruits prepared with slice thicknesses of 4, 
8 and 1β mm were weighed at an average weight of 100 (± 4) g and dried by microwave drying 
(360W), microwave fan assisted hot air drying (360W-100°C) and solar drying. According to 
the results of the research, moisture ratio, drying rate and mathematical modeling analyzes were 
performed. Drying with MD has been shown to reduce the time by about 60%. Drying process 
took 2 days in solar system, microwave drying method (360 W) for 28 minutes, fan-assisted 
microwave drying method lasted for 22 minutes at other thickness except 4 mm thickness. 
Drying lasted 18 minutes with 4 mm thickness. Drying data were modeled by eight different  
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thin layer drying models. The model with the highest coefficient of expression (R2), the 
standard error of the estimation (SEE) and the sum of the remaining squares (RSS) was chosen 
as the best model. Among all the drying models, the most appropriate drying model was 
determined as the Midilli-Kucuk model equation. 

Keywords: Banana, microwave, solar tunnel dryer, mathematical modeling 

 

1.GİRİŞ 

Dünya’da yaygın olarak üretimi ve tüketimi yapılan meyvelerin başında muz gelmektedir. Muz, 
besleyici olmasının yanı sıra vitamin, protein ve mineral açısından oldukça zengin bir meyvedir. 
Ülkemizde muz üretimi, TUİK verilerine göre yıllık β5β bin tona yaklaşmıştır (Anonim, β018). 
Muz bitkisi dünyada en fazla Asya kıtası ülkelerinde yetiştirilmekte, bu kıtayı sırasıyla Güney 
Amerika, Afrika, Okyanusya ve bazı Avrupa ülkeleri izlemektedir. Muz dünyada ticaret payı 
en yüksek olan meyvelerden bir tanesidir. Ülkemizde Mersin ili Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile 
Antalya ili Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde «musa cavendish» adı verilen bodur muz üretimi 
yapılmaktadır. Fakat son yılarda Silifke, Erdemli, Mersin, Manavgat ve Serik gibi yerlerde de 
örtü altında üretimi başlamıştır. Muz meyvesi, ülkemizde son yıllarda taze olarak 
kullanılmasının yanında kurutulmuş olarak işlendikten sonrada tüketilmektedir. Hızla artan 
nüfus ve buna bağlı olarak tarım ürünlerine olan ihtiyacın artmasıν tarımsal üretim sektörünün 
her zaman ön planda kalmasını ve hızla gelişmesini sağlamaktadır. Bu sebeple ürünlerin 
tüketim sürelerini uzatmak ve uygun koşullarda saklamak önem kazanmaktadır. Bilinen en eski 
ürün muhafaza yöntemlerinden birisi kurutmadır. 

Kurutma veya dehidrasyon, katı maddelerden su gibi buharlaşabilen maddelerin 
mikroorganizma gelişimini veya kimyasal reaksiyonları yavaşlatmak veya durdurmak amacıyla 
uzaklaştırılması işlemidir. Tarımsal ürünlerin güneşte kurutulması, çok eski yıllardan beri 
bilinen bir koruma yöntemidir. Ancak bu yöntem taş, toprak, böcek ve çöp başta olmak üzere 
üründe kirliliğe neden olabilmektedir. Doğal ortamdaki kurutma uygulamalarında kuruma 
süresinin uzun olması, ürünün çevresel etkilere maruz kalması ve besin değerlerinin azalması 
ürünlerde kalite ve ekonomik değer kaybına neden olmaktadır.  

Güneş altında ve gölgede kurutma yöntemleriyle karşılaştırıldığında, Güneş enerjili 
kurutucularla kurutulan ürünlerde ürün kayıpları azalır ve kurutulan ürünlerin kalitelerinde 
önemli ölçüde gelişme sağlanır. Çatıya veya duvara monte edilen kollektörler yardımı ile hava 
ısıtılır ve fan yardımı ile kurutulmak istenen malzeme üzerine gönderilir. Çalışma mantığı 
oldukça basittir, havanın sıcaklığı artıkça tutabileceği nem miktarı da artacağı için nemli 
malzemeden daha fazla suyunu buharlaşmasını sağlayacaktır (hava β0°C'de 17gr/mγ su buharı 
tutabilirken, 50°C'de 8γgr/mγ su buharı tutabilir). Kollektörler sayesinde ortam sıcaklığında ki 
havayı β0-γ0°C daha ısıtmanızı sağlarlar ve kurutma hızınızın artmasını sağlarlar.  

Mikrodalga fırınlar prensipte diğer fırınlardan ayrılmaktadır. Normal fırınlarda ısı, gıdaya 
dışarıdan içeriğe doğru iletilmekte ve bu da uzun zaman almaktadır. Örneğin fırından yeni 
çıkmış ekmeğin kabuk kısmının sıcaklığı βγ0˚C iken, ekmek içinin sıcaklığı 100˚C’yi 
geçmemektedir. Mikrodalga fırınlarda ise, ışın doğrudan gıdanın içerisine verilmektedir. 

Mikrodalga fırın, mikrodalga üreten bir magnetron, üretilen mikrodalganın fırın içinde 
yayılmasını sağlayan bir dalga yayıcı ve fırın boşluğundan oluşur. Yayılan mikrodalganın fırın 
içinde düzgün dağılımını sağlamak için ya döner tabla ya da dalga yayıcıdan hemen sonra 
yerleştirilen bir pervane kullanılır. Ayrıca ısınan besinin yaydığı sıcaklık sonucu ısınan havanın 
fırın içinde birikmesini önlemek için bir havalandırma sistemi bulunur. Mikrodalga ile 
kurutmanın sonucunda geleneksel kurutma yöntemlerine göre çok daha hızlı ürünün 
kurutulması sağlanır. Fırın imalatçıları tarafından bilinen geleneksel yöntemler ve mikrodalga 
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fırın yöntemiyle pişirme araştırılmış ve sonuçta mikrodalga ile pişirmede yaklaşık olarak %50 
enerji tasarrufu sağlandığı görülmüştür. Geleneksel fırınlarda bu oran %10’lara kadar 
düşmektedir. 

Bu çalışmanın amacıν  

Muz meyvesinin güneş enerjili tünel tipi kurutma ve mikrodalga kurutma gibi farklı kurutma 
yöntemleriyle kurutularak kuruma parametrelerinin belirlenmesi ışığında en uygun kuruma 
modelinin belirlenmesidir. 

 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Kurutma Denemelerinde Latince adı “Musa Cavendishii” olan ve Türkiye’de Mersin ili 
Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya ili Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde ve son yıllarda 
Silifke, Erdemli, Mersin, Manavgat ve Serik ilçelerinde yetiştirilen muz meyvesi kullanılmıştır. 
Kurutma denemelerinde kullanılan muz örnekleri Isparta ’da yerel bir marketten temin edilip 
çalışmaya başlanılacağı süreye kadar +4 °C sıcaklıkta buzdolabında muhafaza edilmiştir. 
Ayrıca kullanılan üründeki nem oranı değişimini belirlemek için ilk nem tayini yapılmıştır. 

Ürünlerin hasat sonrası ilk nem seviyesini belirlemek amacıyla 100 g ağırlığında belirlenen muz 
meyvesi, 1 cm’lik kalınlıklarda kesilerek altı tekerrür örnekler şeklinde hazırlanmıştır. Nem 
tayini işlemi 105 ºC sıcaklıktaki etüvde örneklerin β4 saat süre ile bekletilerek ölçülmüştür. 

Denemeler, standart laboratuvar tipi bir etüv kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
kapsamında yaş ürün nemini %10-15 seviyesine düşürmek amaçlanmıştır. Bu çalışma 
kapsamında, güneş enerjili tünel tipi kurutucu kullanılarak muz meyvesinin kurutma çalışmaları 
Isparta koşullarında deneysel olarak yapılmıştır. 

Aynı zamanda Arçelik MD-8β4 model programlanabilir bir mikrodalga fırın kullanılmıştır. 
Kullanılan mikrodalga fırının kurutma alanı βγ0 x γ50 x γγ0 mm boyutlarındadır ve kurutma 
alanının ortasında çapı γβ5 mm olan cam bir kurutma tablası yer almaktadır. Mikrodalga fırın 
180, γ60, 540, 7β0 ve λ00 W olan 5 farklı mikrodalga güç seviyelerinde çalışabilmektedir. 

Kurutma işlemleri için muz meyvesi 100 gram olarak belirlenmiştir. Ürünlerle bu ağırlıklarda 
çalışılmasındaki neden, mikrodalga fırın içerisinde bulunan döner cam tepsinin üzerindeki 
dağılımın homojen bir dağılım göstermesidir. β dakikalık zaman aralıklarında kurutma işlemi 
gerçekleştirmiş ve her β dakika sonunda 0,01 g hassasiyete sahip dijital bir hassas terazi ile 
ürünün ağırlığı ölçülerek nem kaybı bulunmuştur (Soysal ve ark., β006). Ağırlık ölçümleri 
kurutma rejiminin bozulmaması için 10 saniye içinde tamamlanmıştır (Alibaş, β010). 

Güneş enerjili tünel kurutucu, Düz plakalı güneş kolektörü, kurutma tüneli, güneş pili modülü 
ve küçük eksenel bir fandan oluşmaktadır. Tüm üniteler metal bir çatı üzerine monte edilmiştir. 
Güneş kolektörü altındaki altıgen kanallarla kurutma tüneline direkt bağlantılıdır. Tünelin alt 
zemini, radyasyonu emmek için siyah boya kaplıdır. Kollektör, şeffaf polikarbonat içi boş bir 
levha ile kaplıdır. Kurutucu, bir fanla kurutma tüneline hava sağlamak için güç kaynağı 150 W 
güneş pili modülü ile donatılmıştır. Kurutucunun ürünleri koyduğumuz alanı β m uzunluğunda 
ve 1,5 m genişliğindedir. Güneş enerjili tünel tipi kurutucuda kurutulacak örnekler, β0*β0 cm 
olan tepsilere homojen tek tabaka dağılımı sağlanarak kurutucu içerisine yerleştirilmiştir. Kütle 
ölçümleri hassas terazi ile saatte bir alınmıştır. Ölçümler λμ00-17:00 saatleri arasında alınmıştır. 

Denemeler, γ farklı dilim kalınlığında (4, 8 ve 1β mm) γ farklı kurutma yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemler, mikrodalga, fan destekli sıcak hava mikrodalga 
kombinasyonu ve güneş enerjisiyle kurutma olarak sıralanabilir. Mikrodalga ile kurutmada güç  
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seviyesi γ60 W olarak alınmıştır. Mikrodalga ile sıcak hava kombinasyon çalışması ise, 
Mikrodalga ve fanlı fırının birlikte çalışması halinde güç seviyesi sabit tutularak (γ60 W), farklı  

sıcaklıkta (100ºC) gerçekleştirilmiştir. Son olarak ta güneş enerjisiyle kurutma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Güneş enerjisi ile kurutma da güneş ışınım ve hava hızı değerleri de 
ölçülmüştür. 

Kurutma denemelerinde kullanılan ürünlerin ilk nem içeriği yaş  baza göre aşağıdaki eşitlik 
kullanılarak hesaplanmıştır. 

100×
+

=

dw

w

mm

m
M

 

Burada; 

MμYaş baza göre nem içeriği(%) 

mw=Su miktarı (g) 

md=Kuru madde miktarı (g) ve  

 

Kuruma hızı ise aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır. (Doymaz,β006). 
 ∆∆ = lim∆ → = +∆ −∆  

Burada; 

dM/Δtμ Kuruma hızı (gsu/gkatı madde.dak) 

M tμ t anındaki nem içeriği (gsu/gkatı madde) 

t, Δtμ zaman (dak) 
 

Ayrılabilir nem oranı (ANO) belirli bir t anında materyalde bulunan alınabilir nem miktarını 
gösterir. Boyutsuz bir terim olan ve aşağıdaki eşitlikle ifade edilen ayrılabilir nem oranı (ANO) 
genel kurutma denklemlerinin sol tarafında yer alan oransal bir ifadedir (Yağcıoğlu, 1λλλ). 

e

e

MM

MtM
ANO 


0

)(

 

 

Burada M(kg su/kg kuru madde) herhangi bir andaki su miktarını, M0 (kg su/kg kuru madde) 
kurutmaya başlamadan önceki ürünün içerdiği su miktarını, Me kurutulan ürünün denge 
içeriğidir ve kurutma koşullarındaki havanın içerdiği su miktarı ile belirtilebilir. Genellikle 
diğer nem miktarlarına göre oldukça küçük olduğu için bir çok çalışmada ihmal edilimiştir 
(Doymaz, 2005) 

Yapılan denemelerde elde edilen veriler literatürde bulunan sekiz farklı ayrılabilir nem oranı 
modellerinden elde edilen değerlere göre karşılaştırılmış, belirtme katsayısı (R2), kalanların 
kareleri toplamı (RSS) ve tahminin standart hatası (SEE) değerlerine göre değerlendirilerek en 
uygun model bulunmuştur. Değerlendirme aşamasındaν 
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Belirtme katsayısı değeri (R2) 1,000’a en yakın,  

Tahminin standart hatası (SEE) en küçük, 

Kalanların kareleri toplamı (RSS) en küçük model en uygun model olarak nitelendirilir.  

Belirtme katsayısı değeri 0,00 değerine yaklaştıkça modelin verileri temsil etme yeteneği de 
kötüleşir. Belirtme katsayısı değerinin %λ5 gibi yüksek bir değerde olması arzu edilir (Tablo 
1). 

Tablo 1. Kullanılan matematiksel model eşitlikler 
No Model Adı Model Eşitlik Referans 

1 Newton ANO=exp(-kt) Ayensu,1997 

2 Alibaş ANO=a exp((-ktn)+(bt))+g Alibaş 2012 

3 Henderson ve Pabis ANO=a exp(-kt) Henderson, 1974 

4 İki terimli ANO=a exp(-kt)+bexp(-k1t)  Henderson 1974 

5 Midilli-Küçük ANO=a exp(-ktn)+bt Midilli ve ark.2002 

6 Page ANO=exp(-ktn) Yaldiz  ve ark.2001 

7 Lojistik ANO=b[1+aexp(kt)] Soysal ve ark.2006 

8 İki terimli üssel ANO=a exp(-kt)+(1-a)exp(-kat) Sharaf-Elden, 1980 

 

3.BULGULAR 

Bu çalışma kapsamında, güneş enerjili tünel tipi kurutucu kullanılarak muz meyvesinin 
kurutma çalışmaları Isparta koşullarında deneysel olarak yapılmıştır. Aynı zamanda laboratuvar 
ölçekli mikrodalga kurutucu ile de denemeler gerçekleştirilmiştir. Kurutma işlemleri güneş 
enerjili sistemde β gün sürerken, mikrodalga kurutma yönteminde (γ60 W) tüm dilim 
kalınlıklarında yaklaşık β8 dakika, fan destekli mikrodalga kurutma yönteminde ise 4 mm dilim 
kalınlığı hariç diğer dilim kalınlıklarında ββ dakika sürmüştür. 4 mm kalınlık ile çalışmada ise 
kurutma 18 dakika sürmüştür (Şekil 1 ve Şekil β). 

İlk nem içeriği %87,55 (y.b) olan farklı kalınlıklardaki muz dilimleri, 100±β g ağırlığında 
tartılarak, güneş enerjili kurutma yöntemi ve γ60 W ve γ60W-100°C çalışma koşullarında nem 
içeriği %β1 (y.b) olana kadar kurutulmuştur (Şekil 1). 
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Şekil 1. γ60W ve γ60W-100°C mikrodalga güçlerinde kurutulan muzun nem içeriğindeki 

değişim 
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Şekil 2. Güneş enerjili tünel tipi kurutma yöntemi ile kurutulan muzdaki nem içeriğindeki 
değişim 

 

 

Şekil 3. Farklı dilim kalınlıklarında γ60W mikrodalga gücünde kurutulan muzun kuruma 
hızındaki değişimi 
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Şekil 4. Farklı dilim kalınlıklarında γ60W-100°C mikrodalga gücü-sıcaklıkta kurutulan muzun 
kuruma hızındaki değişimi 

 

 

 

Şekil 5. Farklı dilim kalınlıklarında güneş enerjisiyle kurutulan muzun kuruma hızındaki 
değişimi 

 

γ60W mikrodalga kurutma yönteminde kuruma hızı zamana bağlı olarak giderek azalan bir 
eğilim sergilemekte olup 4,8 ve 1β mm dilim kalınlıklarında sırasıyla 4,4λν 4,λ4ν 4,55 kg su/kg 
kuru madde.dakika olarak hesaplanmıştır. γ60W-100°C fan destekli mikrodalga-sıcak hava 
kurutma yönteminde kuruma hızı zamana bağlı olarak giderek azalan bir eğilim göstermiş olup  
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4, 8 ve 1β mm dilim kalınları için sırasıyla 5,00ν 4,λ5ν 5,5β kg su/kg kuru madde.dakika olarak 
hesaplanmıştır. Güneş enerjili tünel tipi kurutma yönteminde kuruma hızı, giderek azalan bir 
eğilim sergilemiş 4, 8 ve 1β m dilim kalınlıkları için sırasıyla 10,14ν 8,88ν 8,λ8 kg su/kg kuru 
madde.saat olarak hesaplanmıştır (Şekil γ, Şekil 4, Şekil 5). 

 

 

 

Şekil 6. Kurutma havası sıcaklığı ve kurutma hava hızlarının zamanın fonksiyonu olarak 
değişimi 

 

 

Şekil 7. Güneş ışınımının zamanın fonksiyonu olarak değişimi 

 

Dilimlenmiş muz meyvesi güneş enerjili tünel tipi kurutucuda Eylül β01λ'da kurutulmuştur. 
Deneme yaklaşık olarak β gün sürmüştür. Deney boyunca, kurutma havası sıcaklığı γ6.λ ile 
6β.5C arasında değişmiştir (Şekil 6). Aynı şekilde zamana bağlı olarak kurutma hava hızları 
değişimi verilmiştir. Yaklaşık gün ortasında maksimum fan hızının elde edildiği sonucuna 
varılabilir. Fotovoltaik panel destekli fan tarafından sağlanan hava hızları, hava sıcaklıkları 
(Şekil 6) ve güneş ışınımı (Şekil 7) ile paralel olarak değişmiştir.  
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Tablo 2. Muzun mikrodalga ile kurutma işlemlerine ilişkin kullanılan model eşitliklerin non 
lineer analiz sonuçlarıν SEE, tahminin standart hatasıν R2, belirtme katsayısı değerleriν RSS, 
kalanların kareleri toplamı  

 
 Dilim Kalınlıkları 

  4 mm 8 mm 12 mm 

Modeller R2 SEE(±) RSS(±) R2 SEE(±) RSS(±) R2 SEE(±) RSS(±) 

Newton 0,9002 0,1136 0,1805 0,9351 0,0902 0,1138 0,8928 0,1182 0,1957 

Alibaş 0,9834 0,0548 0,0300 0,9840 0,0530 0,0281 0,9837 0,0545 0,0297 

Henderson-Pabis 0,9295 0,0990 0,1275 0,9543 0,0785 0,0801 0,9271 0,1012 0,1332 

İki terimli 0,9295 0,1077 0,1275 0,9543 0,0853 0,0801 0,9271 0,1100 0,1332 

Midilli-Küçük 0,9979 0,0186 0,0038 0,9988 0,0135 0,0020 0,9989 0,0136 0,0020 

Page 0,9971 0,0202 0,0053 0,9986 0,0137 0,0024 0,9986 0,0142 0,0026 

Lojistik 0,8029 0,1723 0,3564 0,8293 0,1579 0,2990 0,8003 0,1743 0,3647 

İki terimli üssel 0,9002 0,1226 0,1805 0,9351 0,0574 0,1138 0,8928 0,1277 0,1957 

 

Elde edilen sonuçlara göre belirtme katsayısı (R
β
) en yüksek bulunan Midilli-Küçük modelinde 

nem içeriğinin zamana göre değişimi, ANO=a.exp(-k(tn) +b.t eşitliği ile saptanmıştır. 
Modeller, model katsayıları ve hesaplanan değerlerle deneysel veriler arasındaki belirtme 
katsayıları incelendiğinde en yüksek belirtme katsayısı Midilli-Küçük modelinde sağlanmış 
olup 0,9979-0,9989 düzeyindedir. Çizelge de görüldüğü gibi, SEE ve RSS değerleri oldukça 
düşüktür ve sırasıyla 0,0186-0,0135-0,0136 ve 0,0038-0,0020-0,0020 değerlerindedir. Bu 
modelin, denemenin gerçekleştiği koşullarda tahmin için pratikte kullanılabileceğini 
göstermektedir (Tablo β). 
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Tablo 3. Muzun mikrodalga-sıcak hava kurutma işlemlerine ilişkin kullanılan model 
eşitliklerinin non lineer analiz sonuçlarıν SEE, tahminin standart hatasıνR2, belirtme katsayısı 
değerleriν RSS, kalanların kareleri toplamı 

 

 Dilim Kalınlıkları 

  4 mm 8 mm 12 mm 

Modeller R2 SEE(±) RSS(±) R2 SEE(±) RSS(±) R2 SEE(±) RSS(±) 

Newton 0,8863 0,1201 0,1299 0,9152 0,0972 0,1039 0,8949 0,1112 0,1361 

Alibaş 0,9816 0,0648 0,0210 0,9945 0,0311 0,0068 0,9902 0,0425 0,0126 

Henderson-Pabis 0,9134 0,1112 0,0989 0,9413 0,0848 0,0720 0,9280 0,0966 0,0932 

İki terimli 0,9134 0,1284 0,0989 0,9413 0,0948 0,0720 0,9280 0,1079 0,0932 

Midilli-Küçük 0,9967 0,0252 0,0038 0,9997 0,0062 0,0003 0,9996 0,0082 0,0005 

Page 0,9960 0,0239 0,0046 0,9981 0,0152 0,0023 0,9990 0,0114 0,0013 

Lojistik 0,7971 0,1819 0,2317 0,8338 0,1505 0,2038 0,8149 0,1632 0,2396 

İki terimli üssel 0,8863 0,1362 0,1299 0,9152 0,1075 0,1039 0,8949 0,1230 0,1361 

 

 
Modeller, model katsayıları ve hesaplanan değerlerle deneysel veriler arasındaki belirtme 
katsayıları incelendiğinde en yüksek belirtme katsayısı Midilli-Küçük modelinde sağlanmış 
olup 0,9967-0,9997 düzeyindedir. Çizelge de görüldüğü gibi, SEE ve RSS değerleri oldukça 
düşüktür ve sırasıyla 0,0252-0,0062-0,0082 ve 0,0038-0,0003-0,0005 değerlerindedir. Bu 
modelin, denemenin gerçekleştiği koşullarda tahmin için pratikte kullanılabileceğini 
göstermektedir (Tablo γ). 
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Tablo 4. Muzun güneş enerjili tünel tipi kurutma yöntemi ile kurutma işlemlerine ilişkin 
kullanılan model eşitliklerinin non lineer analiz sonuçlarıν SEE, tahminin standart hatasıνR2, 
belirtme katsayısı değerleriν RSS, kalanların kareleri toplamı 

 

 Dilim Kalınlıkları 

  4 mm 8 mm 12 mm 

Modeller R2 SEE(±) RSS(±) R2 SEE(±) RSS(±) R2 SEE(±) RSS(±) 

Newton 0,9605 0,0874 0,0382 0,8890 0,1310 0,1030 0,9061 0,1156 0,0802 

Alibaş 0,9815 0,1339 0,0179 0,9082 0,2063 0,0851 0,9138 0,1567 0,0737 

Henderson-Pabis 0,9606 0,0975 0,0380 0,8894 0,1432 0,1026 0,9066 0,1263 0,0798 

İki terimli 0,9606 0,1379 0,0380 0,8894 0,1849 0,1026 0,9066 0,1631 0,0798 

Midilli-Küçük 0,9821 0,0929 0,0173 0,9803 0,1707 0,1456 0,9480 0,1234 0,0609 

Page 0,9618 0,0960 0,0369 0,9517 0,1615 0,0980 0,9022 0,1314 0,0615 

Lojistik 0,9251 0,1554 0,0724 0,8495 0,1868 0,1396 0,8641 0,1704 0,1161 

İki terimli üssel 0,9605 0,1128 0,0382 0,8890 0,1604 0,1030 0,9061 0,1416 0,0802 

 

Modeller, model katsayıları ve hesaplanan değerlerle deneysel veriler arasındaki belirtme 
katsayıları incelendiğinde en yüksek belirtme katsayısı Midilli-Küçük modelinde sağlanmış 
olup 0,9480-0,9821 düzeyindedir. Çizelge de görüldüğü gibi, SEE ve RSS değerleri oldukça 
düşüktür ve sırasıyla 0,0929-0,1707-0,1234 ve 0,0173-0,1456-0,0609 değerlerindedir. Bu 
modelin, denemenin gerçekleştiği koşullarda tahmin için pratikte kullanılabileceğini 
göstermektedir (Tablo 4). 
 

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kurutma işlemiν kurutma havası sıcaklığı ve mikrodalga güç seviyeleri ile dilim kalınlıklarına 
göre farklılık göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre beklenildiği gibi dilim kalınlığı artıkça 
kuruma süreleri artış göstermiştir. Denemelerde en kısa kurutma işlemi γ60W-100°C de 4 mm 
dilim kalınlığında ββ dakika, en uzun süre ise γ60W da 8 mm dilim kalınlığında β8 dakika 
olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, Midilli- Küçük model eşitliğinin 
genel olarak kullanılan diğer matematiksel modellerden başarılı olduğu belirlenmiştir.  
Kararlılık katsayısı Rβ değerleri modelin tahmin etme başarısını ölçmektedir. Elde edilen Rβ 
değerleri 1’e çok yakın bulunmuştur. Bu verilere göre Midilli- Küçük model eşitliği ve diğer 
eşitlikler elde edilen verileri çok iyi derecede tanımlamaktadır. En yüksek Rβ değerleri Midilli- 
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Küçük ile modellemede elde edilmiştir. En düşük Rβ değerleri ise Lojistik eşitliğinde 
belirlenmiştir. 
Sonuç olarak elde edilen bulgular ışığında muz meyvesinin 1β mm dilim kalınlığında γ60W-
100°C yöntemiyle kurutulmasının, γ60W mikrodalga güç seviyesine göre daha uygun olduğu 
belirlenmiştir. 4mm ve 8 mm gibi daha ince dilim kalınlıklarında her iki kurutma yönteminde 
de mikrodalga gücünün yoğun etkisinden kaynaklanan kalite kayıpları görülmüştür. Tünel tipi 
güneşle kurutma yönteminde ise, mikrodalga ve fan destekli mikrodalga-sıcak hava 
kombinasyon yöntemine göre daha uzun kurutma sürelerine ihtiyaç duyulmasına rağmen daha 
kaliteli kurutulmuş ürünler elde edilmiştir. Fan destekli mikrodalga-sıcak hava kombinasyon 
yönteminde sıcaklığın etkisiyle kuruma hızı artmış ve kuruma süresi kısalmıştır. Dilim 
kalınlıklarının etkisi her iki yöntemde de gözlenmemiştir. Güneş enerjili kurutma yönteminde 
ise, her üç dilim kalınlığı için, üründeki nem kaybı oranı başlangıçta yüksektir fakat daha düşük 
nem içeriklerinde su hareketi yavaşlamaktadır. 
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DÜZGÜN UZAYLARDA BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ 
 

Doç. Dr. Vildan ÖZTÜRK 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  

 

ÖZET 

Bu çalışmada, düzgün uzaylarda, E-uzaklık fonksiyonu yardımıyla bazı genelleştirilmiş ortak 
sabit nokta teoremleri verilecektir.  

X boştan farklı bir küme ve fμ X → X bir dönüşüm olsun. X kümesinin, f(x) = x şartını 
sağlayan x elemanlarına f dönüşümünün sabit noktası denir. Banach büzülme prensibi 1λββ 
yılında Banach tarafından tam metrik uzaylarda ispatlanmıştır. Bu prensibe göreν “(X,d) bir 
tam metrik uzay ve fμ X → X bir dönüşüm olmak üzere, X kümesinin her x,y elemanı için, 
d(fx,fy) ≤ k.d(x,y) eşitsizliğini sağlayan bir 0 ≤ k <1 sabiti varsa f dönüşümünün bir tek sabit 
noktası vardır”.  

E-uzaklık dönüşümü, düzgün uzaylarda  β004 yılında tanımlanmıştır. X
 
boş olmayan bir 

küme ve ϑ,  XxX in alt kümelerinin bir ailesi olsun. ϑ ailesi,
 

i) ϑ nin her V elemanı için ∆ = {(x,x)μ x, X in elemanı} ⊂ V, 

ii) ϑ nin herhangi V ve U elemanı için V U, ϑ nin elemanıdır,
iii) ϑ nin her V elemanı için YoY ⊂ V olacak şekilde ϑ nin Y elemanı vardır, 

iv) ϑ nin her V elemanı için V-1 = {(y,x)μ (x,y), V nin elemanı} kümesi ϑ nin elemanıdır, 

v) ϑ nin her V elemanı için V ⊂ U ise U, ϑ nin elemanıdır. 

koşullarını sağlarsa bu aileye X kümesi üzerinde bir düzgün yapı ve (X, ϑ)
 
ikilisine düzgün 

uzay denir. 

(X, ϑ) bir düzgün uzay ve pμ XxX → [0,∞) bir dönüşüm olsun. 

(p1) ϑ nin bir V elemanı ve X in bir z elemanı için bir k>0 sayısı olsun öyle ki p(z,x) ≤ k ve 
p(z,y) ≤ k iken (x,y), V nin elemanı olsun, 

(pβ) X in her x, y, z elemanı için p(x,y) ≤ p(x,z) + p(z,y) 

şartları sağlanırsa p dönüşümüne E-uzaklık fonksiyonu denir.  

Ayrıca  E-uzaklık fonksiyonu ile donatılmış düzgün uzaylarda, çeşitli tamlık tanımları da 
verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Banach Büzülme Prensibi, E-uzaklık fonksiyonu, Sabit Nokta 

ABSTRACT 

In this work, some generalized common fixed point theorems will gived by E-distance 
functions İn uniform spaces. 

Let X be a nonempty set and fμX→X be a mapping. If f(x)=x for some x in X, then x is called 
fixed point of f.  Banach contraction principle was proved in complete metric spaces in 1922 
by Banach. According to this principle, “ let (X,d) be a complete metric space and fμX→X be 
a mapping. If there exists a constant 0≤k<1  such that for all x,y in X, d(fx,fy)≤k.d(x,y), then f 
has a unique fixed point”.   
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E-distance functions were defined on uniform spaces in 2004.  Let X be a nonempty set and ϑ 
be a family of subsets of XxX. If W satisfies following conditions, then ϑ is called uniform 
structure on X and (X, ϑ) is called uniform space: 

i) For all V in ϑ, ∆ = {(x,x)μ x in X} ⊂ V, 

ii) For some V and U in ϑ , V U is in ϑ,  

iii) For all V in ϑ , there exists an element Y in ϑ such that YoY ⊂ V, 

iv) For all V in ϑ, set of V-1 = {(y,x): (x,y) in V } is in ϑ, 

v) For all V in ϑ, if V ⊂ U, then U is in ϑ. 

Let (X, ϑ) be a uniform space and pμ XxX → [0,∞) be a mapping. If there exists following 
properties, then p is called E- distance function: 

(p1) For any V in ϑ and a element z in X, there exists a integer k>0 such that if p(z,x) ≤ k and  
p(z,y) ≤ k  then, (x,y) in  V, 

(pβ) For all x,y,z in X, p(x,y) ≤ p(x,z) + p(z,y). 

Therefore, several definition of completeness were gived in uniform spaces which is equipped 
with E-distance.  

Keywords: Banach Contraction Principle, E-distance function, Fixed Point 

 

1.INTRODUCTION AND PRELIMINARIES  

Let X is any set and the diagonal set Δ={(x,x)μx∈X} in X×X. If V and Y are sets in X×X, then 
for some z, VY={(x,y):(x,z)∈Y,(z,y)∈V}  . 

Let X be a nonempty set and let ϑ be a nonempty family of subsets of X×X. The pair (X,ϑ) is 
called a uniform space if it satisfies the following properties: 

(i) if V is in ϑ, then V contains the diagonal Δ={(x,x)μx∈X}, 

(ii) if V is in ϑ and Y is a subset of X×X which contains V, then Y is in ϑ, 

(iii) if V and Y are in ϑ,then V∩Y is in ϑ, 

(iv) if V is in ϑ, then there exists Y in ϑ, such that, whenever (x,y) and (y,z) are in Y, then 
(x,z) is in V, 

(v) if V is in ϑ, then {(y,x):(x,y)∈V} is in ϑ. 

ϑ is called the uniform structure of X and its elements are called entourages or 
neighbourhoods or surroundings.  

For a non-empty set X, if V∈ϑ and (x,y)∈V, (y,x)∈V then x and y are said to be V-close. Also 
a sequence {xn} in X, is said to be a Cauchy sequence with regard to uniformity ϑ if for any 
V∈ ϑ, there exists N≥1 such that xn and xm are V-close for m,n≥N. An uniformity ϑ defines a 
unique topology τ(ϑ) on X for which the neighborhoods of x∈X are the sets V(x)={y∈X: 
(x,y)∈V} when V runs over ϑ. 

A uniform space (X,ϑ) is said to be Hausdorff if and only if the intersection of all the V∈ ϑ 
reduces to diagonal Δ of X i.e. (x,y)∈V for all V∈ ϑ implies x=y. Notice that Hausdorffness of 
the topology induced by the uniformity guarantees the uniqueness of limit of a sequence in 
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uniform space. An element V of uniformity ϑ is said to be symmetrical if 
V=V ¹={(y,x)μ(x,y)∈V}. Since each V∈ ϑ contains a symmetrical W∈ ϑ and if (x,y)∈W then 
x and y are both W and V-close and then one may assume that each V∈ ϑ is symmetrical. 
When topological concepts are mentioned in the context of a uniform space (X,ϑ), they are 
naturally interpreted with respect to the topological space (X,τ(υ))  (Willard, 1970). 

In 2004, some common fixed point theorems were proved for some new contractive or 
expansive maps in uniform spaces by introducing the notions of an E-distance (Aamri and El 
Moutawakil, 2004; Aamri, Bennari and El Moutawakil, 2006).  

1.1. Definition  

Let (X,ϑ) be a uniform space. A function pμX×X→[0,∞) is said to be an A-distance if for any 
V∈ϑ, there exists δ>0, such that p(z,x)≤δ and p(z,y)≤δ for some z∈X imply (x,y)∈V (Aamri 
and El Moutawakil, 2004). 

1.2. Definition   

Let (X,ϑ) be a uniform space. A function pμX×X→[0,∞) is said to be an E-distance if 

(p1) p is an A-distance, 

(pβ) p(x,y)≤p(x,z)+p(z,y) for all x,y,z∈X (Aamri and El Moutawakil, 2004). 

1.3. Example  

Let X=[0,∞) and p(x,y)=max{x,y}. The function p is an A-distance. Also, p is an E-distance 
(Aamri and El Moutawakil, 2004). 

1.4. Lemma  

Let (X,ϑ) be a Hausdorff uniform space and p be an E-distance on X. Let {xn} and {yn} be 
arbitrary sequences in X and {αn},{ n} be  sequences in ℝ⁺  converging to 0. Then, for 
x,y,z∈X, the following holds 

(a) If p(xn,y)≤αn and p(xn,z)≤ n for all n∈ℕ, then y=z. In particular, if p(x,y)=0 and p(x,z)=0, 
then y=z. 

(b) If p(xn,yn)≤αn and p(xn,z)≤ n for all n∈ℕ, then {yn} converges to z. 

(c) If p(xn,xm)≤αn for all m>n, then {xn} is a Cauchy sequence in (X,ϑ) (Aamri and El 
Moutawakil, 2004; Aamri, Bennari and El Moutawakil, 2006).  

Let (X,ϑ) be a uniform space equipped with E- distance p. A sequence in X is p-Cauchy if it 
satisfies the usual metric condition. There are several concepts of completeness in this setting. 

1.5. Definition  

Let (X,ϑ) be a uniform space and p be an E-distance on X. Then 

i) X is said to be S-complete if for every p-Cauchy sequence {xn} there exists x∈X with limn→∞ β xn, x = , 

ii) X is said to be p-Cauchy complete if for every p-Cauchy sequence {xn} there exists x∈X 
with  limn→∞ xn = x with respect to τ(ϑ), 

iii) fμX→X is p-continuous if limn→∞ β xn, x =  implies limn→∞ β fxn, fx = , 

iv) fμX→X is τ(ϑ)-continuous if  limn→∞ xn = x with limn→∞ xn = x with respect to τ(ϑ) implies   �→∞ =  respect to τ(ϑ) (Aamri and El Moutawakil, 2004). 
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1.6. Remark S-completeness implies p-Cauchy completeness (Aamri and El Moutawakil, 
2004). 

 

2. MAIN RESULT 

In this work, we will defined generalized Geraghty contraction in Hausdorff uniform spaces 
for commuting mappings. Geraghty type contractions introduced a generalization of Banach 
contraction principle (Banach 1922; Geraghty, 1973). 

In this work, we suppose the function μ[0,∞)→[0,1) , (tn)→1⇒tn→ . 

2.1. Theorem Let (X,ϑ) be a Hausdorff uniform space and p be an E-distance on S-complete 
space X.  Let f,gμX→X be two commuting selfmappings such that 

(i   f X ⊆ g X , 
(ii ) f and g are p-continuous or τ(ϑ)-continuos, 

(iii ) β fx, fy β(β gx, gy )β gx, gy  

for all x,y∈X. Then, f and g are have a common fixed point. 

Proof. 

Let x₀ ∈X. Since f(X)⊆g(X), we can choose x∈X such that fx₀ =gx . Continuing this 
process, we can construct a sequence {xn} in X (for n=1,2,3,...) such that  gxn = fxn−  . From (iii), β fxn, fxn+ β(β gxn, gxn+ )β gxn, gxn+  

                      β(β fxn− , fxn )β fxn− , fxn β fxn− , fxn                                               (1) 

Then, { fxn, fxn+ } is a nonincreasing sequence and bounded below. So converging to some 
r≥0. Suppose that r>0. Then it follows from (1) {fxn,fxn+1}{fxn−1,fxn} ≤ β(β fxn− , fxn )≤1            (2) 

passing to the limit when n→∞, we have β(β fxn− , fxn ) = . 

By definition of β,  we get limn→∞ β fxn− , fxn = . 
Similarly we can show that limn→∞ β fxn, fxn− = . 
Now we show that { fxn} is a Cauchy sequence. Suppose that { fxn} is not a Cauchy sequence 
in X. Then there exists an >0 for which we can find two sequences of positive integers 
{m k } and {n k } such that, n k > m k > k for all positive integers k  β fxn k , fx k ≥ ε,   β(fxn k − , fx k ) < ε.  

Using (p2), ε  β(fxn k , fx k ) β(fxn k , fxn k − ) + β fxn k − , fx k . 

Thus, ε  β(fxn k , fx k ) β(fxn k , fxn k − ) + ε 
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letting k→∞ in the above inequality limk→∞ β(fxn k , fx k ) = ε. 
On the other hand, from (p2), β(fxn k , fx k ) β(fxn k , fxn k − ) + β(fxn k − , fx k − ) + β fx k − , fx k  

and β(fxn k − , fx k − ) β(fxn k − , fxn k ) + β(fxn k , fx k ) + β(fx k , fx k − ) 

taking the limit as k→∞, we have limk→∞ β(fxn k − , fx k − ) = ε. 

From (iii), β(fxn k , fx k ) β β(gxn k , gx k ) β(gxn k , gx k ) 

    = β β(fxn k − , fx k − ) β(fxn k − , fx k − ) 

Thus,  β(fxn k , fx k )β(fxn k − , fx k − ) β β(fxn k − , fx k − ) <  

and limk→∞ β β(fxn k − , fx k − ) = . 
Using definiton of β, limk→∞β(fxn k − , fx k − ) =  

which is a contradiction with >0. Hence {  fxn} is a Cauchy sequence in X. 

Since X is S-complete, then there exists a z∈X such that limn→∞β fxn, z = , limn→∞β gxn, z = . 
Moreover, the p-continuity of f and g implies that limn→∞β gfxn, gz = limn→∞β fgxn, fz = . 
Since f and g are commuting, then fg = gf. So we have, limn→∞β fgxn, gz = limn→∞β fgxn, fz = . 
By 1.4. Lemma (a), fz = gz. 
Now we will prove that, f and g have common fixed point. 

Since, fg = gf  we have ffz = fgz = gfz = ggz.  Suppose that β fz, ffz ≠ .  From (iii) and 
definition of , β fz, ffz β β gz, gfz β gz, gfz  

     = β(β fz, ffz )β fz, ffz < β fz, ffz ,                                                                      (3) 

which is a contradiction. Thus β fz, ffz = .  
Suppose β fz, fz ≠ . From (iii), we have β fz, fz β(β gz, gz )β gz, gz = β(β fz, fz )β fz, fz < β fz, fz                                      (4) 
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which is a contradiction. Thus by (3), (4) and 1.4.Lemma (a), we have ffz = fz. Hence fz is a 
common fixed point of f and g. 

Now, we show uniqueness.  

Assume that there exists u, t ∈ X such that  fu = gu = u and ft = gt = t. If β u, t ≠ , then 
by (iii ), β fu, ft β(β gu, gt )β gu, gt < β gu, gt , 

this is a contradiction. Thus  β u, t = . Similarly, we can prove β t, u = . By (p2) β u, u β u, t + β t, u  

and therefore β u, u = . Since, β u, t =  and β t, u = , from 1.4. Lemma (a),  u = t. 
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KISMİ METRİK UZAYLARDA PATA TİP BÜZÜLME PRENSİBİ 
 

Doç. Dr. Vildan ÖZTÜRK 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

 

ÖZET 

Banach büzülme prensibi, sabit nokta teorinin ilk ve en önemli sonuçlarından biridir. Sabit 
noktanın varlığını ve tekliğini garanti eden Banach büzülme prensibi 1λββ yılında Banach 
tarafından tam metrik uzaylarda ispatlanmıştır. Bu prensibe göreν “(X,d) bir tam metrik uzay 
ve fμX→X bir dönüşüm olmak üzere, X kümesinin her x,y elemanı için, d(fx,fy)≤k.d(x,y) 
eşitsizliğini sağlayan bir 0≤k<1 sabiti varsa f dönüşümünün bir tek sabit noktası vardır”. Sabit 
nokta teori, matematiğin yanı sıra fizik, kimya, biyoloji, ekonomi, mühendislik, ve bilgisayar 
bilimlerinde, problem çözümlerinde önemli bir yöntem olarak uygulanmıştır. Matematik ve 
diğer bilimlerdeki problemlerin bir kısmı Banach büzülme prensibi kullanılarak 
çözülememiştir. Bu nedenle daha genel olan sabit nokta teoremlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
teoremlerin bazıları kısmi metrik uzaylar gibi  metrik uzaylardan daha genel olan uzaylarda, 
bazıları ise  Banach büzülme prensibinden daha genel olan yeni büzülme dönüşümleri ile 
verilmiştir.  

Kısmi metrik uzaylar, 1λλβ yılında Matthew tarafından tanımlanmıştır. Kısmi metriği, 
metrikten ayıran en önemli özelliği, bu uzaylarda bir noktanın kendisine olan uzaklığı sıfır 
olmak zorunda değildir. Bu özellikten dolayı yakınsaklık, süreklilik, tamlık gibi kavramlar 
metrik uzaylardakinden farklılık göstermekte ve en önemlisi de yakınsak bir dizinin 
yakınsadığı nokta tek olmak zorunda değildir. Sabit noktanın varlığını ve tekliğini ispatlamak 
için limitin tek olması önemlidir. Matthew (1λλβ,1λλ4) bu sorunu çözmek için kısmi metrik 
ile metrik arasında bir bağıntı vermiştir. Kısmi metrik veri akış ağlarının denotasyonel 
anlambilim çalışmalarında kullanılmaktadır. Denotasyonel anlambilim, semantik 
programlama dillerine ve sistemlerine matematiksel bir anlam vermek için kullanılan bir 
metotdur. 

Pata tip büzülme β011 yılında tam metrik uzaylarda verilmiştir. Literatürde, Pata tip 
büzülmeyi sağlayan gerek tek dönüşüm gerekse birden fazla dönüşümün ortak sabit 
noktasının varlığını ve tekliğini  kanıtlayan teoremler ispatlanmıştır.  

Bu çalışmada, uzaklığı değiştiren fonksiyonlar yardımıyla genelleştirilmiş Pata tip büzülme 
dönüşümü kısmi metrik uzaylarda tanımlanacaktır ve bu büzülmeyi sağlayan iki dönüşüm için 
ortak sabit nokta teoremi ispatlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Banach Büzülme Prensibi, Kısmi Metrik, Sabit Nokta Teoremi 

ABSTRACT 

Banach contraction principle is on of the earlier and main results in fixed point theory. 
Banach contraction principle which guarantees existence and uniqueness of fixed point was 
proved in complete metric spaces in 1922 by Banach. According to this principle, “ let (X,d) 
be a complete metric space and fμX→X be a mapping. If there exists a constant 0≤k<1  such 
that for all x,y in X, d(fx,fy)≤k.d(x,y), then f has a unique fixed point”.  Fixed point theory 
was applied as a important method of solving the problems  in physics, chemistry, biology, 
economy, engineering and computer science besides the mathematics. Some problems of 
Mathematics and other sciences didn’t solve using Banach contraction principle. Thus more 
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general fixed point theorems be needed. Some of these theorems were gived in more general 
spaces of metric spaces such as partial metric, some of them were gived by new contaction 
mappings which are more general than Banach contraction principle.  

Partial metric spaces were defined in 1992 by Matthew. Most important property of partial 
metric which is dinstive from metric is self distance of any point need not to be equal to zero 
in partial metric. Because of this property notion of convergence, continuity, completeness are 
different from metric spaces and most of all them limit of convergent sequence need not be 
unique. Uniqueness of limit is important to prove existence and uniqueness of fixed point. 
Matthew (1992,1994) gived a relation between partial metric and metric to solve this problem. 
Partial metric is used on work about detonational sematics of data flow network. Detonational 
semantics is a method which is used to give a mathematical meaning to language and systems 
of semantics programming.  

Pata type contraction was gived in complete metric spaces in 2011. In the literature, theorems 
were proved that existence and uniqueness of fixed point and common fixed point both a 
mapping and mappings  which satisfy Pata type contraction.  

In this work, generalized Pata type contraction will be defined using altering distance 
functions in partial metric spaces and  a common fixed point theorem will be proved for two 
mappings satisfying this type contraction.  

Keywords: Banach Contraction Principle, Partial Metric, Fixed Point Theorem 

1.GİRİŞ 

1.1.Tanım X boş olmayan bir küme ve β: X × X → [ ,∞  bir dönüşüm olsun. Her x, y, z ∈ X için  

(p1) x = y ⇔ β x, x = β y, y = β x, y , 
(p2) β x, x β x, y , 
(p3) β x, y = β y, x , 
(p4) β x, y β x, z + β z, y − β z, z  

şartları sağlanırsa β dönüşümüne X üzerinde bir kısmi metrik ve  X, β  ikilisine kısmi metrik 
uzay denir.  X, β  bir kısmi metrik uzay olsun. Bu durumda, dp, d : X × X → [ ,∞  ,  dp x, y = β x, y − β x, x − β y, y ,     
 d x, y = max{β x, y − β x, x , β x, y − β y, y } 
dönüşümleri X üzerinde birer metriktir. x ∈ X ve ε >  olmak üzere, BP x, ε = {y ∈ X: β x, y < β x, x + ε} kümesine x-merkezli,  ε −yarıçaplı açık yuvar, Bp̅̅ ̅ x, ε = {y ∈ X: β x, y β x, x + ε}  kümesine de x-merkezli,  ε −yarıçaplı kapalı yuvar denir (Matthews, 1λλβ,1λλ4). 

1.2.Örnek β: [ ,∞ × [ ,∞ → [ ,∞ , β x, y = max {x, y}  dönüşümü bir kısmi metriktir. Ayrıca bu 
dönüşüm bir metrik değildir (Matthews, 1λλβ,1λλ4). 
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1.3.Tanım X, β  bir kısmi metrik uzay ve {xn}, X’de bir dizi olsun. 

(i)  {xn} dizisinin bir x ∈ X  noktasına yakınsak olması için gerek ve yeter koşul β x, x =limn→∞ β x, xn  olmasıdır. 

(ii)  limn, →∞ β xn, x  limiti var ve sonlu ise {xn} dizisine Cauchy dizisidir denir.  

(iii) X, β  kısmi metrik uzayındaki her Cauchy dizisi yakınsak ise yani limn, →∞ β xn, x =β x, x  ise X, β  tamdır denir. 

(iv)Her ε >  sayısı için en az bir δ>0 sayısı var öyle ki  x₀ ∈ X olmak üzere, f B x₀, ⊂B f x₀ , ε  oluyorsa f: X → X dönüşümüne süreklidir denir  (Matthews, 1λλβ,1λλ4). 

1.4.Lemma 

(a) X, β  kısmi metrik uzayında  {xn} dizisinin Cauchy dizisi olması için gerek ve yeter koşul 
bu dizinin X, dp)  metrik uzayında Cauchy dizisi olmasıdır. 

(b) X, β  kısmi metrik uzayının tam olması için gerek ve yeter koşul (X, dp) metrik uzayının 
tam olmasıdır. Ayrıca,  limn, →∞ β xn, x = limn→∞ β x, xn = β x, x ⇔ limn→∞ dp x, xn =  (Matthews, 1992,1994). 

1.5.Uyarı X, β  bir kısmi metrik uzay olsun. Aşağıdakiler doğrudurν 

(i) β x, y = , ise x = y, 

(ii) x ≠ y ise  β x, y >  (Karapınar ve Yüksel β011). 

1.6.Lemma X, β  bir kısmi metrik uzay olsun. limn→∞ β x, xn = β x, x =  ise her y ∈ X  için limn→∞ β y, xn = β y, x  dir (Karapınar, β011). 

Literatürde Pata tipli büzülme dönüşümü Banach büzülme prensibinin (Banach, 1922) 
genelleştirmesi olarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

1.7.Teorem X, d  bir metrik uzay olsun. f: X → X  bir dönüşüm, Λ ≥ , ≥  ve β ∈ [ ,  sabit sayılar 
ve ψ: [ , ] → [ , ∞  sürekli, artan ve ψ =  olan bir fonksiyon olsun. ‖x‖ = d x, x₀   
olmak üzere, her ε ∈ [ , ] ve her x, y ∈ X için  d fx, fy − ε d x, y + Λε ψ ε [ + ‖x‖ + ‖y‖]  

sağlanırsa, f dönüşümünün tek bir sabit noktası vardır (Pata, β011). 

 

2.SABİT NOKTA SONUÇLARI 
Bu bölümde ψ: [ , ] → [ ,∞  sürekli, artan ve  ψ =  özelliklerini sağlayan fonksiyon ve x ∈ X ve sabit bir  x₀ ∈ X için ‖x‖=d(x,x₀ ) olarak kabul edilecektir.  

2.1.Teorem 
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sabit sayılar olmak üzere her x, y ∈ X ve her ε ∈ [ , ] için  β fx, fy − ε β gx, gy + Λε ψ ε [ + ‖x‖ + ‖y‖]                                        (2.1) 

sağlansın. Bu durumda, f ve g dönüşümlerinin tek bir ortak sabit noktası vardır. 
İspat. x₀ ∈ X  olsun. f X ⊆ g X olduğundan bir x ∈ X vardır ve  fx₀ = gx  dir. Böylece, X’de bir {yn} dizisini yn = fxn = gxn+ , n = , , , . .. ) olarak oluşturabiliriz. 

1.Adımμ  cn = β yn, y₀  olsun. cn sınırlıdır. cn = β yn, y β yn, yn+ + β yn+ , y + β y , y − β yn+ , yn+ − β y , y  β yn, yn+ + β yn+ , y + β y , y  

  = c + β fxn+ , fx  

  c + − ε β gxn+ , gx  +Λε ψ ε [ + ‖gxn+ ‖ + ‖gx ‖]  

elde edilir. β  ve ‖gx ‖ = ‖y₀‖ ‖y ‖ = c  olmasından a, b >  için, 

 cn c + − ε cn + Λε ψ ε [ + cn + c ‖]  − ε cn + aε ψ ε cn + b  

elde edilir. Sonuç olarak, εcn aε ψ ε cn + b olur. cni → ∞ alt dizisi var ve ε = εi= +ni   

seçilirse a + b ψ εi →  elde edilir. Bu ise çelişkidir. 

β. Adımμ limn→∞ β yn+ , yn =  olduğunu gösterelim. 

(β.1) eşitsizliğinde ε → ⁺  için  x = xn+ , y = xn   yazılırsa, limn→∞ β yn+ , yn = r ≥  elde 

edilir. β yn+ , yn β fxn+ , fxn  − ε β gxn+ , gxn + Λε ψ ε [ + ‖gxn+ ‖ + ‖gxn‖]  = − ε β yn, yn− + Λε ψ ε [ + ‖cn‖ + ‖cn− ‖] . n → ∞ için limit alınırsa, {cn} sınırlı olduğundan r − ε r + Kε ψ ε  olup r Kε ψ ε  
elde edilir. Sonuç olarak, r =  dır.  

γ. Adımμ {yn} nin Cauchy dizisi olduğunu gösterelim.  

Aksini kabul edelim. {yn}, X’de Cauchy dizisi olmasın. Bu durumda, bir >  sayısı için {m k } ve {n k } dizileri vardır öyle ki her k pozitif tamsayısı için, n k > m k > k,   β yn k , y k ≥ , β yn k − , y k <  dir. 

(β.1) eşitsizliğinden  β(yn k , y k ) = β(fxn k , fx k ) − ε β(gxn k , gx k ) + Kε ψ ε . 
Böylece,  β(yn k , y k ) − ε β(yn k − , y k − ) + Kε ψ ε  
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GAZIANTEP, TURKEY  − ε [β(yn k − , y k ) + β(y k , y k − ) − β(y k , y k )] + Kε ψ ε  − ε [β(yn k − , y k ) + β(y k , y k − )] + Kε ψ ε  k → ∞  için limit alınırsa,  − ε + Kε ψ ε  ve Kε − ψ ε  elde edilir. Sonuç 
olarak, ε → + durumunda  =  olur bu ise çelişkidir. Dolayısıyla,  {yn}, X, β ’de Cauchy 
dizisidir. 1.4. Lemma kullanılarak,  {yn}, X, dp ’de Cauchy dizisidir. g X  tam olsun. {yn} , Cauchy dizisi olduğundan bir gz (z ∈ X) noktasına yakınsaktır. Yaniν limn→∞ dp gxn, gz =  dir. Böylece 1.4. Lemma aracılığıyla, β gz, gz = limn→∞ β gxn, gz =limn, →∞ β gxn, gx =  elde edilir. 

4.Adım μ fz = gz olduğunu görelim. β fz, gz β fz, fxn + β fxn, gz − β fxn, fxn  − ε β gz, gxn + Kε ψ ε + β fxn, gz − β fxn, fxn  

olup n → ∞  için limit alınırsa , fz = gz = u  elde edilir. Ayrıca f X  tam olduğunda ispat 
benzerdir. 

5.Adımμ z’nin  f ve g’nin sabit noktası  olduğunu  gösterelim. f ve g zayıf bağdaşık olduğundan, fgz = gfz dir ve fu = gu olur. β fu, u = β fu, fz − ε β gu, gz + Kε ψ ε  

       = − ε β fu, fz + Kε ψ ε , 

olup fz = fu = gu = u dir. 

6. Adımμ f ve g’nin sabit noktasının tek olduğunu  gösterelim. 

Kabul edelim ki; z ≠ w, fz = gz = z ve  fw = gw = w olsun. 

(β.1) eşitsizliğinden,  β z,w = β fz, fw − ε β gz, gw + Kε ψ ε  = − ε β fz, fw + Kε ψ ε  

ve β fz, fw Kε − ψ ε  elde dilir. Sonuç olarak,  z = fz = fw = w dir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada kahverengi yumurtacıların yumurta verimi üzerine yaş, randıman, yumurta 
şekli, yumurta rengi, canlı ağırlık, yumurta ağırlığı ve kuluçka özelliklerinin etkisi MARS 
yöntemi ile tahminlenmiştir. Parametrik olmayan bir regresyon ve sınıflandırma aracı olan 
Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (MARS) spline tabanlı bir yöntemdir. Bu 
nedenle doğrusal olmayan modelleri parçalayarak doğrusal modellerle açıklayabilmektedir. 
MARS metodu, parçalanan her parçacıkta parametre tahminleri yapma özelliğinden dolayı 
sapmasız ve yansız kabul edilir. Bu özelliğinden dolayı büyük veri setlerinde kullanımı 
önerilmektedir. Araştırmada toplam λ60 yumurtacı tavuğun erken dönem bireysel yumurta 
verimleri kullanılmıştır. Bu çalışmada MARS modelinin uyumu, belirleme katsayısı (R2) ve 
genelleştirilmiş çapraz geçerlilik katsayı (GCV) değerleri ile incelenmiştir. Analizler 
sonucunda R2 0.λλ5 ve GCV 0.λλ4 olarak bulunmuştur. Buna göre yumurta verimine etkili 
olduğu düşünülen tüm bağımsız değişken katsayılarının %λλ önem düzeyinde anlamlı olduğu 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda, MARS tekniğinin yumurta veriminin tahmin edilmesinde 
başarılı bir şekilde kullanılabileceği kanısına varılmıştır. 

Anahtar kelimeler:  Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri, Doğrusal olmayan 
model, yumurta verimi, MARS 

 

USE OF MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES (MARS) IN 
MODELING EGG YIELD 

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of age, yield, egg shape, egg color, body weight, egg weight and 
hatching characteristics on the egg yield of brown layers were estimated by MARS method. 
Multivariate Adaptive Regression Curves (MARS), a non-parametric regression and 
classification tool, is a spline-based method. For this reason, it can explain the nonlinear 
models can be divided and explained by linear models. The MARS method is considered 
unbiased because of its ability to make parameter estimations in each particle that is broken. 
Because of this feature, it is recommended to use in large data sets. Early egg production 
records of 960 laying hens were used in this study. The fit of MARS model, determination 
coefficient (R2) and generalized cross validation coefficient (GCV) values were examined. As 
a result of the analysis, R2 was found to be 0.995 and GCV was 0.994. Accordingly, it was 
found that all independent variable coefficients which were thought to be effective on egg 
yield were significant at 99% significance level. In this context, it was concluded that MARS 
technique can be used successfully in estimating egg yield. 
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Key words: Multivariate Adaptive Regression Splines, Nonlinear model, egg yield, MARS 

 

INTRODUCTION 

Hayvan ıslahında amaç, yüksek yumurta verimine sahip, erken yaşta eşyesel olgunluğa 
ulaşan, düşük canlı ağırlığa sahip ve orta büyüklükte yumurta veren bireyler üretmektir. 
Yumurtlamanın başlangıcında elde edilen yumurta sayısı ile eşeysel olgunluk yaşı arasında 
yüksek düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Islahçı yumurtlamanın başında yüksek verim veren 
bireyleri seçiğinde dolaylı olarak erken eşeysel olgunluğa ulaşan bireyleri de seçer (Tijen, 
1982). 

Yumurta verimi çok sayıda faktörün etkisi altındadır. Ticari yumurta tavukçuluğunda yumurta 
verimi, yaş, sıcaklık, aydınlatma, besleme, hastalık ve genetik yapıdan gibi doğrudan 
etkilenmektedir (Ünver, β000). Yumurta veriminin söz konusu etmenlerden hangi yönde ve 
büyüklükte etkilendiğinin belirlenmesinde tüm faktörlerin birlikte ele alındığı matematiksel 
modellere ihtiyaç vardır. 

Regresyon analizi, bu amaçla kullanılan metotlardandır. Regresyon, iki veya daha çok 
değişken arasındaki ilişkiyi ve gözlenen sonuç değişkeni üzerinde etkili olan faktörlerin 
hangisinin daha etkili olduğunu ortaya koyar. Regresyon analizinde sonuç değişkeni bağımlı 
değişken, etkileyen değişkenler ise bağımsız değişkenler olarak adlandırılır (Chatterjee ve 
ark., 2000). 

Regresyon analizinde model, doğrusal olmayan veya karışık yapıda olabilir. Kurulan 
modellerin bağımlı değişkeni daha iyi açıklaması için özellikle son yıllarda çok sayıda 
bağımsız değişken bir arada ele alınmaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojisi ile çok sayıda 
değişkenin bir arada değerlendirildiğ karmaşık algoritmaların kullanımı artmıştır.  Bu 
algoritmaları kullanan regresyon yöntemlerinden biri de MARS metodudur (Özfalcı, β008). 

Grzesiak (β010) çalışmasında istatistiksel ve makine öğrenme yöntemlerini (sınıflandırma 
fonksiyonları, lojistik regresyon, yapay sinir ağları ve MARS) kullanarak suni tohumlama 
güçlüğü olan inekleri saptamıştır. En iyi sonucun yapay sinir ağları (ANN) ve çok değişkenli 
uyarlanabilir regresyon eğrileri (MARS) ile elde edildiğini ve test seti ile gerçekleştirilen suni 
tohumlama farklılıkları olan ineklerin saptanmasında her iki yöntemin diğer istatistiksel 
yöntemlere göre daha doğru sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir (Orhan ve ark., β018).  

Eyduran ve ark. (β017) Mengali koçlarında yaptıkları çalışmalarında, koçların vücut ağırlığını 
(BW, kg) MARS yönteminden yararlanarak modellemişlerdir. Açıklayıcı değişken olarak 
koyunun gövde uzunluğu (BL, cm) ve göğüs çevresi (CG, cm) ile yüksek tahmin gücüne 
sahip modeller elde edildiği bildirilmiştir. Sonuçta, MARS algoritması gerçek vücut ağırlığı 
ile tahmin edilen vücut ağırlığı arasındaki uygunluk kriterleri R2 (0.88), SD (0.35) ve Pearson 
korelasyon (r = 0.λ4) olarak bulunmuştur.  

Orhan ve ark. (β018), laktasyon eğrisinin modellenmesinde MARS yönteminden 
yararlanmışlardır. Çalışmalarında 80 ineğe ait β006-β011 yılları arasındaki günlük laktasyon 
kayıtlarını kullanmışlardır. En uygun modeli tespit etmek için her bir laktasyon için farklı 
etkileşimler denemişlerdir. Model uygunluğu, belirleme katsayısının (R2) maksimum ve 
genelleştirilmiş çapraz geçerlilik katsayısının (GCV) minimum olması kriterleriyle 
değerlendirmişlerdir. 

Bu çalışmada kahverengi yumurtacıların yumurta verimi üzerine yaş, randıman, yumurta 
şekli, yumurta rengi, canlı ağırlık, yumurta ağırlığı ve kuluçka özelliklerinin etkisi MARS 
yöntemi ile tahminlenmiştir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Materyal 

Çalışmanın materyali, ticari bir işletmeden sağlanan 6 kuşak seleksiyon uygulanmış baba hattı 
(L1) kahverengi yumurtacı damızlık bireylerden oluşmaktadır. Bireyler her sırasında 17β 
bireysel kafes gözü olan γ katlı ve β yönlü batarya tip kafeslere rastgele olacak şekilde 
dağıtılmıştır. Her babadan alınan spermler suni tohumlamayla 8 dişiye verilmiştir. Toplam 
λ60 yumurtacı tavuğun erken dönem bireysel yumurta verimleri kullanılmıştır. Erken dönem 
yumurta verim kaydı olarak bilinen ββ-40 hafta yaştaki yumurta verimleri bağımlı değişken 
olarak analize alınmıştır. Günümüzde yumurta tavukçuluğu genellikle batarya tipi kafeslerde 
yapılmaktadır. 

 

Yöntem 

MARS (Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri), karmaşık kullanan regresyon 
yöntemlerinden birisidir. Yöntem, 1λλ1 yılında fizikçi Jerome H. Friedman tarafından 
geliştirilen birçok değişkenli parametrik olmayan regresyon tekniğidir. Teknik, bir bağımlı 
değişken ve bağımsız değişkenler kümesi arasındaki olası ilişkiyi belirleyen eğriyi 
parçalayarak doğrusal doğru parçalarının birlikte modellenmesi esasına dayanır. Parçalı 
doğrusal temel fonksiyonlarla doğrusallık sağlanır. Doğrusal temel fonksiyonlar düğüm (knot) 
noktalar yardımıyla ayrılır. Düğümν regresyon doğrusunun eğiminin değiştiği, bir aralıktan 
diğerine geçirildiği noktadır. MARS algoritması modelde tüm değişkenler arasında olası 
etkileşimleri kapsayan düğümlerin tümünü belirlemeye çalışır. Hem temel fonksiyonlar hem 
de düğüm noktaları tespit edildikten sonra en yüksek tahmin performansına sahip 
fonksiyonlar en küçük kareler yöntemi ile belirlenir (Özfalcı, β008).  

MARS metodunun diğer yöntemlere göre üstünlükleriν  

1- Bağımsız değişkenlerin bireysel etkilerini hem de birbirleriyle etkileşimlerini modelde 
tanımlaması ve grafiklerle sunması, 

2- Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin dağılımları üzerine herhangi bir varsayım 
gerektirmemesi ve değişken tipinin de önemli olmaması şeklinde sıralanabilir (Temel 
ve ark., 2010). 

MARS metodunun diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında dezavantajları; 

1- Kayıp gözlem varlığında etkileşim bilgilerinin yorumlanmasında iyi bir bilgi 
birikimini gerektirmesi, 

2- Genellikle uygulamada büyük veri setlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak büyük veri 
seti kavramı görecelidir. MARS yönteminin 80-100 denekte uygulanabildiğini 
gösteren çalışmalar da vardır (Özfalcı, β008). 

MARS metodunun aşamaları aşağıda verilmiştir: 

1- Olası bütün temel fonksiyonlar oluşturulur. 

2- Temel fonksiyonları oluştururken değişken ve değişken kombinasyonları tek tek ele 
alınır. 

3- Tanım aralığındaki değerler birer düğüm (node) olarak varsayılıp temel fonksiyonlar 
belirlenir. 
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4- Temel fonksiyonlar tahmin hatası en küçük olacak şekilde modelden çıkartılır. Bu 
şekilde sürekli geriye adım şeklinde ilerlenir. Bu çıkartma işlemine “budama 
(pruning)” adı verilir. 

5- En yaygın kullanılan budama algoritması, «Çapraz Geçerlilik, GCV» tekniğidir. 

6- Son olarak hata kareler toplamı minimum olan optimum model oluşturulur (Temel ve 
ark., 2010) 

MARS metodu aşağıdaki kesik kısmi doğrusal baz fonksiyonlarının açılımlarını 
kullanırμ 

 
 

, if ,

0,    otherwise,

, if ,

0,    otherwise.

x  x
x  

x  x
x  

 
 





   
     

Yukarıdaki ifadede,   tek değişkenli düğüm noktası olup ( ,x  R ), bu iki fonksiyon yansıyan 
çift olarak adlandırılır ve '+' simgesi sadece pozitif parçaların kullanıldığını, aksi halde sıfır 
olduğunu gösterir. Genel regresyon modelindeki bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken 
arasındaki ilişki aşağıdaki ifadeyle tanımlanırμ 

   .Y f  X    

Burada Y bağımlı değişkeni,  1 2, , ,
T

pX X XX
 bağımsız değişkenler vektörünü,   ise ilave 

sıfır ortalama ve sonlu varyansa sahip stokastik bileşeni göstermektedir. MARS’ ın arkasında 
yatan mantık, p-boyutlu düğüm noktasına ,1 ,2 ,= ( , , , )Ti i i i p  τ  sahip her bağımsız değişken 

( =1,2, , )j j pX  için, o model girdisine ait her bir veri vektöründe  ,1 ,2 ,, , ,
T

i i i i px x xx
 

yansımalı çiftler üretmektir (Kuter ve ark., 2015). 

 

Burada; 

k    μ Düğüm sayısı, 

K   μ Temel fonksiyon sayısı, 

X   μ Bağımsız değişken, 

ak    μ k. Temel fonksiyonun katsayısı, 

Bk  : Modeldeki sabit terim, 

k  μ Regresyon katsayısı, 

k(X) : k. temel fonksiyon 

şeklindedir (Temel ve ark., 2010). 

 

Temel fonksiyon ise; 
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buradaki; 

jkμ İnteraksiyon derecesini, 

[.]+: max[0, .]+ 

skj: ∈ [±1] 

tkjμ düğüm değeri ve 

xwkjμ bağımsız değişken değeri 

olarak tanımlanır (Friedman, 1991; Temel ve ark., 2010). 

Friedman (1991), düzeltilmiş belirleme katsayısını bir karşılaştırma kriteri olarak önermiştir. 
Modelde etkileşim terimleri bulunuyorsa, model sadece düzeltilmiş belirleme katsayısının 
önemlş olması halinde tercih edilir (Tunay, 2001).  

MARS modelinin hesaplamalarında SPSS 15.0 paket program kullanılmıştır.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yumurta verimi üzerine yaş, randıman, yumurta şekli, yumurta rengi, canlı ağırlık, yumurta 
ağırlığı ve kuluçka özelliklerinin etkisinin MARS yöntemi ile elde edilen sonuçları aşağıda 
verilmiştir.  

 

Şekil 1. Eğitim ve test seti arasındaki uyum grafiği 

 

Şekil 1’de eğitim ve test setleri arasında iyi uyum tespit edilmiştir. 

Çalışmada MARS modelinin uyumu, belirleme katsayısı (R2) ve genelleştirilmiş çapraz 
geçerlilik katsayı (GCV) değerleri ile incelenmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. MARS modeli sonuçları 

İsim* Eğitim Test 

RMSE 4.3098 4.69229 

MSE 18.52431 22.01761 

GCV 20.97069 n/a 

MAD 2.97657 3.21374 

SSY 2983695.17194 1022427.85612 

SSE 14171.07796 4293.43736 
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R2 0.99525 0.99584 

R2 Norm 0.99525 0.99591 

GCV R2 0.99464 n/a 

*RMSEμ Ortalama hata kare kökü, MSEμ Ortalama karesel hata, GCVμ Genelleştirilmiş çapraz geçerlilik 
katsayısı, MADμ Ortalama mutlak sapma, SSYμ Bağımlı değişken için kareler toplamı, SSEμ Hata değeri için 
kareler toplamı, R2μ Belirleme katsayısı, R2 Norm: Norm tabanlı belirleme katsayısı, GCV R2: Genelleştirilmiş 
çapraz geçerlilik katsayısı için belirleme katsayısı 

Tablo 1’e göre R2 ve GCV sırasıyla 0.λλ5 ve 0.λλ4 olarak bulunmuştur. Buna göre yumurta 
verimine etkili olduğu düşünülen tüm bağımsız değişken katsayılarının %λλ önem düzeyinde 
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2. Modele Alınan Değişkenler ve Göreceli Önemlilik Yüzdeleri 

Değişken Skor 

Yaş 100.00 

Randıman 52.55 

Yumurta şekli 1.54 

Yumurta rengi 1.38 

Canlı ağırlık 1.35 

Yumurta ağırlığı 0.00 

Kuluçka 0.00 

Tablo β’te göre yaş değişkeni yumurta verimi üzerinde %100 düzeyde etkili bulunurken, 
randımanın katkısı %5β.55 oranında tespit edilmiştir. Yumurta şekli ve yumurta renginin 
yumurta verimine etkisi sırasıyla 1.54 ve 1.γ8 olarak bulunmuştur. Yumurta ağırlığı ve 
kuluçkanın yumurta verimine etkisi bulunmamıştır.  

Bağımsız değişkenlerin önemliliklerini dikkate alarak oluşturulan temel fonksiyonlar ve temel 
fonksiyonları kullanarak oluşturulan sonuç modeli aşağıda verilmiştir. 

  

 BF19 = max(0, YAS - 1199.3); 

 BF21 = max(0, YREN - 1256.5); 

 BF23 = max(0, CAGR - 1147.9); 

 BF25 = max(0, CAGR - 1069.7); 

 BF27 = max(0, RAND - 1149.6); 

 BF29 = max(0, RAND - 1141); 

 

 Y = 1177.85 + 0.838682 * BF1 - 0.758843 * BF2 - 24.7413 * BF3  

             - 0.765021 * BF4 - 0.635316 * BF5 - 0.224601 * BF7  

             - 0.239246 * BF9 - 0.0113904 * BF10  
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             + 0.0273541 * BF12 - 0.319389 * BF13  

             + 0.230929 * BF15 + 0.306848 * BF17  

             + 0.0865929 * BF19 - 0.164163 * BF21  

             + 0.317259 * BF23 + 0.071179 * BF25 + 25.2126 * BF27  

             - 0.416977 * BF29; 

 

 MODEL NYUMVER = BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 BF7 BF9 BF10 BF12 BF13 BF15  

                 BF17 BF19 BF21 BF23 BF25 BF27 BF29; 

 

Çalışmada yumurta verimi üzerine yaş, randıman, yumurta şekli, yumurta rengi, canlı ağırlık, 
yumurta ağırlığı ve kuluçka özelliklerinin etkisi MARS yöntemi ile tahminlenmiştir. 
Belirleme katsayısı ve çapraz geçerlilik katsayısı 1’ e çok yakın düzeylerde bulunmuştur. Bu 
bağlamda, MARS tekniğinin yumurta veriminin tahmin edilmesinde başarılı bir şekilde 
kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Metot, son yıllarda birçok alanda da yaygın olarak 
kullanılmaktadır.  
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ÖZET 

Biyolojik çalışmalarda belirli amaca yönelik değişkenlerin incelenmesi ve bu değişkenler 
üzerine etki eden faktörler arasındaki farklılıklar ve/veya ilişkiler araştırılmaktadır. Özellikle 
iki sonuçlu (var-yok) olayları belirlemek amacıyla bazı ölçüm teknikleri ve buna dayalı 
gözlemlerden yararlanılarak bir karara varılmasında ROC (Receiver Operating Characteristic) 
analizinden yararlanılmaktadır. İstatistiksel karar verme teorisine dayanan ROC analizi, 
sıklıkla makine öğrenme teknikleri, tıp, veteriner hekimlik, radyoloji, patoloji, psikoloji, ve 
alanlarında kullanılmaktadır. Özellikle İstatistiksel bir karar verme yöntemi olan ROC 
analizine tanı testlerinde sıklıkla başvurulmaktadır. ROC eğrileri yardımı ile ilgili tanı için 
geliştirilen farklı modeller arasından optimum eşik değer saptanarak en uygun modele karar 
verilebilmektedir. Ayrıca tanı testinin güvenilirliği ve doğruluğu saptanabilmektedir. Bu 
sayedeν uzun zaman gerektiren tanı sürecine uygun kesim noktaları belirlenerek kısa zamanda 
ve daha düşük maliyetle karar verilmektedir. Bu çalışmada istatistiksel bir karar verme 
yöntemi olan ve tanı testlerinde yaygın kullanılan ROC analizi Saanen oğlaklarında 
uygulanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: ROC analizi, ROC eğrisi, Eşik değer, Tanı testi, Saanen 

 

A STATISTICAL DECISION MAKING: AN APPLICATION ON ROC ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

In biological studies, the investigation of variables for specific purpose and the differences 
and/or relationships between factors affecting these variables are investigated. ROC analysis 
is used to make a decision by taking advantage of some measurement techniques and 
observations based on this in order to determine two-result (non-existent) events. ROC 
analysis, which is a statistical decision making method, is frequently applied in diagnostic 
tests. Based on statistical decision-making theory, ROC (Receiver Operating Characteristic) 
analysis is often used in machine learning techniques, medicine, veterinary medicine,  
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 radiology, pathology, psychology, and others. ROC analysis, which is a statistical decision 
making method, is frequently used in diagnostic tests. An optimal threshold value can be 
determined from the different models developed for the diagnosis of ROC curves. In addition, 
the reliability and accuracy of the diagnostic test can be determined. In this way; long-term 
diagnosis; appropriate cutting points are determined in a short time and at a lower cost. In this 
study, ROC analysis, which is a statistical decision making method and used widely in 
diagnostic tests, was introduced on Saanen kids. 

Keywords: ROC analysis, ROC curve, Threshold value, Diagnostic test, Saanen 
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 GİRİŞ 

İstatistiksel karar verme teorisine dayanan ROC (Receiver Operating Characteristic) analizi, 
sıklıkla makine öğrenme teknikleri, tıp, veteriner hekimlik, radyoloji, patoloji, psikoloji, ve 
alanlarında kullanılmaktadır. Bu analiz ilk kez β. Dünya savaşında radar görüntü analizinde 
kullanılmıştır. 1λ60'lardan itibaren tıp, β000’li yıllardan itibaren de veteriner hekimlik 
alanlarında tanı testlerinin güvenilirliğinin ve doğruluğunun saptanmasında ve bu testlerde 
konulan teşhisin duyarlılık ve belirliliği arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla 
uygulanmıştır (Greiner ve ark., β000ν Fawcett, β006). Buna göre ROC eğrisi ile verilen bir 
test için en iyi tahmin noktasının saptanabilmekte ve farklı tanı testlerinin doğru tanı 
koymadaki başarısı da karşılaştırılabilmektedir (Kılıç, β01γ). 

ROC analizi, araştırma konusu değişkenlerden bağımlı değişkenin iki seviyeli ve bağımsız 
değişken/değişkenlerin sürekli yapıda olduğu durumlarda kullanılabilmektedir. Araştırma 
sonuçlarından elde edilen bağımsız değişkenlerin sürekli olması durumunda, ilgili değişkenin 
belirli bir kategoride sınıflandırılması için ROC analizi yapılmaktadır. Analizden elde edilen 
ROC eğrisi ile belirli kesim noktası belirlenerek, sürekli yapıdaki veriler sınıflandırılarak 
kategorik yapıdaki verilere dönüştürülmektedir (Zweig ve Campbell, 1λλγν Kaftandjieva, 
2010). 

Özellikle tıp alanında yapılan çalışmalarda incelenen sürekli özellikteki kesim noktasını ifade 
eden bir eşik değerinin saptanması gerekmektedir. ROC analizi ilgili eşik değeri kullanılarak 
bireylere uygulanan tanı testlerinin bireyleri hasta ve sağlıklı şeklinde gruplara ayırmadaki 
doğruluğunu test etmektedir (Şekil 1). 

 

  

 

 

 

 

 

Şekil 1. Hasta olan ve olmayan bireylerin normal dağılım eğrileri ve eşik değeri (Gürcan, 
2010) 

Şekil 1’e göre tanı testi uygulaması sonucunda hasta olmayan bireyler negatif 
gruplandırılırken (Gerçek Negatif-GN), diğerleri ise pozitif gruplandırılmıştır (Yanlış Pozitif-
YP). Bunun yanında, bazıları pozitif grupta (Gerçek Pozitif-GP), bazıları ise negatif grupta 
yer almıştır (Yanlış Negatif-YN). 

Bu nedenle, ROC analizinde gerçekte hasta olan ve olmayan bireylerin hangi sınıfta yer 
aldığının doğruluğunu tespit etmek önemli bir durumdur. Söz konusu doğruluk duyarlılık ve 
özgüllük olarak adlandırılan iki parametre ile ölçülmektedir. Duyarlılık (Sensitivity), gerçekte 
hasta bireylerden testi pozitif sonuç verenlerin oranıdır. Özgüllük (Spesifity) ise gerçekte 
sağlıklı bireylerin test sonuçlarının negatif olma oranıdır. Başka bir deyişle duyarlılık ölçüsü 
kullanılan tanı testinin gerçekte hasta olanların içinden ne kadarını saptayabildiğinin 
ölçüsüdür. Özgüllük ise tanı testinin gerçekte sağlam olanları ne kadarını saptayabildiğinin 
ölçüsüdür. Duyarlılık ve özgüllük oranları Çizelge 1’de verilen koşullara göre de 
açıklanabilmektedir (Özdamar, 1λλλ). 
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Çizelge 1. ROC analizinde kullanılan çapraz tablo 

 

 

 

 

 

 

 � � � = ��+� = ��+�          Ö ü ü = + = +��  (1) 

ROC analizi duyarlılık ve özgüllük arasında saptanan belirli bir eşik değeri yakaladığında 
başarılı kabul edilmektedir (Lasko ve ark., β005). Duyarlılık ve özgüllük kavramları, 
belirlenen eşik değere bağlı olarak ters mekanizmada çalışmaktadır (Şekil β). Genel olarak 
duyarlılık artarken özgüllük azalmakta, özgüllük artarken duyarlılık azalmaktadır. 

 

Şekil β. Eşik değere göre duyarlılık ve özgüllük değişimi (Gürcan, β010) 

 

MATERYAL VE METOT 

Materyal 

Bu çalışmada ROC analizi kullanılarak Saanen ırkı oğlaklarda doğumda görülen ölümler 
üzerine ana yaşı etkisi için bir kesim noktası belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 1347 adet 
oğlak için doğum kayıtları kullanılmıştır. Doğumda ölümler üzerine ana yaşının etkisinin 
incelendiği çalışmada doğumda ölen oğlaklar (1) ve yaşayan oğlaklar (0) olarak iki grupta 
tanımlanmıştır.  

Metot 

ROC eğrisi, dikey ekseninde doğru pozitiflik (duyarlılık) ve yatay ekseninde yanlış pozitiflik 
(1- özgüllük) oranlarının farklı eşik değerleri için hesaplandığı bir grafiktir. Farklı tanı 
testlerinin üstünlüklerinin karşılaştırılmasında ROC eğrisinin altında kalan alan (Area Under 
Curve, AUC) kullanılmaktadır. Bu alan olası tüm eşik değerlerinin yanlış pozitiflere oranı 
olarak da adlandırılmaktadır (Obuchowski, β00γ). 

Gerçek pozitif oran (duyarlılık) dikey eksende, yanlış pozitif oran (özgüllük) yatay eksende 
olacak şekilde X ve Y eksenleri çizilir. Herhangi bir karar eşiğine karşılık gelen bir 

 

Tanı 
Testi 
Sonucu 

          Gerçek Durum  

H+ H-   ∑ 

T+ A(GP) B(YP) A+B 

T- C(YN) D(GN) C+D 

∑ A+C B+D A+B+C+D 
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 duyarlılık/özgüllük çifti, ROC eğrisindeki her noktada tanımlanmaktadır. ROC eğrisindeki 
köşegen çizgi, (0.0) ile (1,1) noktalarını birleştirmekte ve referans çizgi olarak kabul 
edilmektedir (Şekil γ). Hastalıkların taranmasında kullanılan bir tanı testinde bu çizgisiye 
yakın bir ROC eğrisi, yararsız bir tanı testini ifade etmektedir (Zweig ve Campbell, 1λλγν 
Dirican, 2001; Sasse, 2002; Weinsteim ve ark., 2005; Obuchowski, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil γ. ROC eğrisi 

Bunun yanı sıra, ROC eğrisi altında kalan alan testin bireyleri sınıflandırma derecesini ifade 
etmektedir. Bu derece tek bir sayısal değerle tanımlanmaktadır. ROC eğrisi alanı en küçük 
“0.50” en büyük “1.00” olabilmektedir. Buna göre eğri altında kalan alan, kesme noktasının 
gerçeği yansıtma yüzdesi olarak ifade edilebilmektedir. Başka bir deyişle, eğri altında kalan 
alanın 1.00 olması, kesme noktası ile gerçek durumun %100 uyumlu olduğunu 
göstermektedir. Bu alan değerinin büyüklüğü nispetinde sistemin güvenilirliği de artmaktadır. 

Öte yandan, ROC eğrisi koordinatlarından duyarlılık ve özgüllük değerlerini kullanarak belirli 
bir kesim noktasının (cut-off) belirlenmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Genel olarak 
kesim noktasını belirlemede duyarlılık ve özgüllük oranlarının 1‟e yakın olduğu noktalar 
alınmaktadır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Saanen ırkı toplam 1γ47 oğlaktan 1γ1 tanesi doğumdan hemen sonra ölen 
(negatif), 1216 tanesi ise yaşayan (pozitif) oğlaktır (Çizelge β). 

Çizelge β. Oğlaklarda ölü-yaşayan sayısı 

Bu uygulamada ROC analizi ile elde edilen ROC eğrisi Şekil 4’de verilmiştir. ROC eğrisi, 
duyarlılık ve özgüllük arasındaki dengeyi değerlendirmek için kullanılmış, eğri altında kalan 
alan (AUC), ROC puanı olarak adlandırılmıştır. 

Canlı Ölü Durumu Oğlak sayısı 
Doğumda ölüm (Pozitif)        1216 
Yaşayan (Negatif)          131 
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Şekil 4. ROC eğrisi 

Çizelge γ. ROC eğrisi alanı 

AUC Std. Error Asymptotic Sig. 
Asymptotic 95% Confidence Interval 
   Lower Bound Upper Bound 

0.677    0.027       0.000         0.623       0.730 

 

Çizelge γ’de ana yaşı AUC değeri, P olasılığı (Asymptotic Sig.) ve %λ5'lik güven aralıkları 
verilmiştir. Buna göre AUC değeri (ROC puanı) 0.68±0.0γ olarak ve istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur (P<0.05). Bu değerin önemli bulunması, ROC testi ile doğumda ölüm ve 
yaşayan olmak üzere iki grubun doğru bir şekilde sınıflandırıldığını açıklamaktadır. Ana yaşı 
için %λ5'lik güven aralıkları için alt sınır 0.6β ve üst sınır ise 0.7γ bulunmuştur.  

Çizelge 4. ROC eğrisi koordinatları 

Positive if Greater Than or Equal To Sensitivity 1 - Specificity 
19,8000 1,000 1,000 
21,0000 ,999 1,000 
21,4000 ,969 1,000 
21,8000 ,958 1,000 
22,6000 ,955 1,000 
23,6000 ,954 1,000 
24,2000 ,954 ,985 
24,6000 ,948 ,802 
25,0000 ,937 ,794 
. . . 
. . . 
112,4000 ,002 ,008 
114,6000 ,001 ,008 
115,2000 ,000 ,008 
116,6000 ,000 ,000 

ROC eğrisi koordinatlarından duyarlılık ve özgüllük değerlerini kullanarak kesim noktasının 
belirlenmesinde duyarlılık ve özgüllük değerlerinin ortalaması alınmıştır. Bu amaçla, eğri 
koordinatları tablosu EXCEL' aktarılır. Koordinatlarda verilen "1- Specificity" değerleri (γ. 
kolon) 1'den çıkartılarak "Specificity (özgüllük)" değerleri hesaplatılır (Çizelge 4). Daha 

ROC eğrisi 

AUC 
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 sonra "Sensitivity (duyarlılık)" (β. kolon) değerleri ile Specificity değerlerinin ortalamasının 
alındığı yeni bir kolon oluşturulur. Bu kolon, düşükten yükseğe doğru sıralanırken ortalama 
değerleri belirli bir noktadan sonra düşüşe doğru geçmektedir. İşte bu geçiş noktası "kesim 
noktası (cut-off)" olarak belirlenmektedir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. ROC eğrisi kesim noktasının belirlenmesi 

Uygulamada kesim noktası γ7 olarak bulunmuştur. Kesim noktasındaki duyarlılık 0.88 (%88) 
ve özgüllük ise 0.50 (%50) olarak bulunmuştur. Ayrıca "1-özgüllük" değeri de 0.50 şeklinde 
hesaplanmıştır. Sonuçlar, doğum anında ölenlerin %88 oranda ana yaşında kaynaklandığını, 
yaşayanların ise %50 kadarı ana yaşından etkilendiğini göstermektedir. Eğri üzerinde (0.50ν 
0.88) noktası sol üst köşeye "tam tanı- (0ν 1)" en yakın olan nokta olmuştur (Şekil 5). 

 

SONUÇ 

Çalışma bulgularına göre oğlak ölümlerinde ana yaşı için eşik noktası γ7 aylık yaş olarak 
kabul edilebilir. Başka bir deyişle, γ ve daha büyük yaştaki anaların oğlaklarının doğumda 
ölme olasılıklarının daha yüksek olduğu, daha küçük yaştaki anaların oğlaklarında doğumda 
ölüm görülme olasılığının ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak bu çalışma, ROC analizinin bu çalışmada ile alınan sonuçlara göre oğlaklarda 
doğum ve doğumdan hemen sonra görülen ölümlerde ana yaşı düzeylerinin tanımlamasında 
yardımcı olacak bir analiz yöntemi olabileceğini göstermektedir. 
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ÜST DAİMİ LATERAL DİŞLERDE TİP I TALON TÜBERKÜLÜ: DÖRT 

OLGU SUNUMU 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ARAS 

Harran Üniversitesi  
ÖZET 

Talon tüberkülü, çoğunlukla üst veya alt çene kesici dişlerinde gözlenen süt veya daimi dişleri 
etkileyen bir dişsel anomalidir. Singulum alanında veya mine-sement bileşiminde çıkıntı 
yapan ekstra oluşmuş tüberkül benzeri yapıdır. Genel olarak mine ve dentinden oluşan bu 
aksesuar tüberkül, bazen pulpa dokusu da içerebilmektedir. Ancak röntgende ana pulpa 
dokusuyla süperpoze olduğu için bunu ayırt etmek güçtür. Alt veya üst çenede, bilateral veya 
unilateral olabilir. Çoğunlukla palatinalde görülmekle birlikte dişin bukkal tarafında da 
görülebilir. Etiyolojisi tam alarak bilinmemekle birlikteν genetik ve çevresel faktörlerin etkili 
olduğu bildirilmektedir. Dental anomaliler içinde görülme sıklığı %1’den azdır. Nadir 
görülmesine rağmen konuşma bozukluğu, okluzal çatışma, dil yaralanmaları, estetik ve çürük 
gibi ciddi klinik problemlere neden olabilir. Bu nedenle talon tüberkülü olgularında erken tanı 
önemlidir.  

Bu olgu sunumunda 10-1γ yaşları arası üç kadın bir erkek olmak üzere toplamda 4 hastada üst 
çene lateral dişlerin palatinal yüzünde tek taraflı talon tüberkülü tespit edildi. Bu olgular 
Hattap ve ark. yapmış olduğu sınıflamaya göre tip 1 talon tüberkülü olarak sınıflandırıldı. 
Olgulardan birinde okluzal çatışmaya yol açtığı için, diğerinde ise estetik şikayetler nedeniyle 
talon tüberkülleri kademeli olarak aşındırıldı. Aşındırılan yüzeylerde hassasiyeti önlemek ve 
remineralizasyonu sağlamak amacıyla topikal sodyumflorür solüsyonu uygulandı. Diğer iki 
vakada herhangi bir probleme yol açmadığı için tüberküllere hiçbir müdahalede bulunulmadı. 

Anahtar Kelimeler:  Talon Tüberkülü, Dental Anomali, Estetik 

1. GİRİŞ 

Rutin bir diş muayenesi sırasında, dişlerde gelişimsel farklılıklar sıklıkla gözlenebilmektedir. 
Bunlar sayı, boyut ve dişlerin şeklindeki anomalileri içerebilir. Bu tür anomalilerle genellikle 
antropoloji, genetik, patoloji ve adli diş hekimliği gibi branşlar ilgilidir. [1] 

Talon tüberkülü, üst ve alt ön keser dişlerin mine-dentin birleşim bölgesinde veya 
singulumunda görülen, tüberküle benzeyen nadir görülen bir diş anomalisidir.[2] Singulum 
alanında veya mine-sement bileşiminde çıkıntı yapan aksesuar tüberkül benzeri yapıdır. Bu 
anormal yapı  mine, dentin ve ayrıca değişik boyutlarda pulpa dokusu içerebilir. Bilateral 
veya ünilateral görülebilir.[3] 

Talon tüberküllerinin etiolojisi tam olarak bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörleri 
içeren multifaktöriyel bir etyolojisi olduğuna dair kuvvetli kanıtlar vardır.[4] Diş gelişimi altı 
morfolojik ve beş fizyolojik dönemi içeren kompleks bir süreçtir. Dişin gelişimi döneminde 
bu fazlardan herhangi birinde meydana gelecek bir bozukluk olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
Bozukluk morfodiferansiasyon fazında meydana gelirse talon tüberkülü, füzyon, meziodens, 
dens invajinatus, konik lateraller ve dut şekilli azı dişlere (mulberry molars) neden olabilir. 
[4,5] 

Talon tüberkülü ender görülen diş anomalilerindendir. Dental anomaliler içerisinde görülme 
sıklığı %1 den azdır. Meksikalılarda[6] %0.06, Malezya’da[7] %5.β, Türkiye’de yapılan bir 
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çalışmada %1.β diğerinde ise %0.γ4 olarak bildirilmiştir.[1,8] Ayrıca Çin ve Arap ülkelerinde 
de yaygın olduğu tespit edilmiştir.[4]  

Talon tüberkülü en çok maksiller lateral (%55) dişlerde görülmekte olup, bunu üst santral 
kesici dişler (%γγ), alt çene kesici dişler (%6) ve üst çene kanin (%4) dişler takip eder, daha 
az oranda premolar ve molar dişlerde görülür.[3,9] 

Talon tüberkülü tek başına görülebileceği gibi bazen kama yan keser dişler, meziodens, 
makrodonti, posterior dişlerde dens invajinatus, eksik veya gömülü kanin dişler veya aşırı 
genişlemiş karabelli tüberkülü gibi diğer diş anomalileriyle birlikte de izlenebilir.[10] 

Hattab ve ark.[11] talon tüberkülünü tüberkül yüksekliğine ve genişliğine göre üçe 
ayırmışlardırμ Tip I’de mine sement sınırından kesici kenara kadar olan mesafenin en az 
yarısına kadar olan tüberkül, Tip II’de 1 mm veya daha fazla uzunlukta fakat mine sement 
sınırından kesici kenara kadar olan mesafenin yarısından az olan tüberkül, Tip III’te 
genişlemiş veya çıkıntılı singulum mevcuttur. 

Bu anomali her vakada farklı şekilde kendini gösterir. Bazı durumlarda asemptomatik iken 
bazen çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Oklüzal uyumsuzluklar, estetik kaybı, 
temporomandibuler eklem ağrısı, dişlerde atrisyon, tüberkül fraktürü, etkilenen dişin yer 
değiştirmesi, periodontal problemler bunlardan bazılarıdır.[3] 

Talon tüberküllerinin erken dönemde teşhisi önemlidir. Tüberkül ile dişlerin birleşim 
bölgelerindeki derin yarıkların varlığı çürük riskini arttırmaktadır. Bu nedenle yarıkların 
uygun restoratif materyallerle kapatılması uygun olur. Geç teşhis edilen olgularda, bu 
bölgelerde hızlı ilerleyen diş çürükleri endodontik ve periodontolojik problemleri de 
beraberinde getirmektedir.[12] 

Bu olgu sunumunda, üst daimi lateral dişlerde tip I talon tüberkülü bulunan 4 olgu sunulmuş 
ve literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. 

2. OLGU SUNUMU 

Bu olgu sunumunda Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine 10-13 
yaşları arası üç kadın bir erkek olmak üzere toplamda 4 hastada üst çene lateral dişlerin 
palatinal yüzünde tek taraflı talon tüberkülü tespit edildi. Bu olgular Hattap ve ark yapmış 
olduğu sınıflamaya göre tip 1 talon tüberkülü olarak sınıflandırıldı.  

Olgu 1: 11 yaşında erkek çocuk hasta ön bölgedeki bir dişinin diğer dişlerden daha önde 
olduğu şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan intraoral muayenesinde sağ üst lateral 
dişinde Tip I talon tüberkülü olduğu, bunun okluzal çatışmaya ve dişin protrüze olmasına 
neden olduğu tespit edildi. Hasta yakınları bilgilendirilip onam alındıktan sonra talon 
tüberkülü elmas frezlerle su soğutmalı olarak 6-8 haftalık aralıklarla kademeli olarak 
aşındırıldı. Aşındırılan yüzeylerde hassasiyeti önlemek ve remineralizasyonu sağlamak 
amacıyla topikal sodyumflorür solüsyonu  uygulandı. Hastanın takibi devam etmektedir. 
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Resim 1: Olgu 1’in ağız içi görüntüsü 

Olgu 2: 1γ yaşında kız çocuğu hasta diğer dişlerinde çürük ve ağrı sebebiyle kliniğimize 
başvurmuş, yapılan intraoral muayenesinde sağ üst lateral dişinde Tip I talon tüberkülüne 
rastlanmıştır. Hastada bu dişle ilgili herhangi bir şikayeti olmaması nedeniyle bu müdahale 
edilmedi. Ancak çürük oluşumuna karşın kısa aralıklı kontroller önerildi. 

 

Resim 2: Olgu β’nin ağız içi görüntüsü 

Olgu 3: 10 yaşında kız çocuğu ön dişlerindeki çapraşıklık şikayetiyle kliniğimize 
başvurmuştur. Yapılan intraoral muayenesinde sağ üst lateral dişinde Tip 1 talon tüberkülü 
olduğu görülmüştür. Estetik kaygılar nedeniyle bu dişin de restore edilmesini talep eden hasta 
ve ebeveynlerine gerekli bilgiler verilip onam alındıktan sonra talon tüberkülü elmas frezlerle 
su soğutmalı olarak 6-8 haftalık aralıklarla kademeli olarak aşındırıldı. Aşındırılan yüzeylerde 
hassasiyeti önlemek ve remineralizasyonu sağlamak amacıyla topikal sodyumflorür solüsyonu 
uygulandı. Hastanın takibi devam etmektedir. 

 

Resim 3: Olgu γ’ün ağız içi görüntüsü 
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Olgu 4: 10 yaşında kız çocuğu hastanın sağ üst bölgede çekim sonrası sürmeyen dişi 
nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan intraoral muayenesinde sol üst lateral dişinde Tip 1 
talon tüberkülü olduğu tespit edilmiştir. Hastada bu dişle ilgili herhangi bir şikayeti olmaması 
nedeniyle bu müdahale edilmedi. Ancak çürük oluşumuna karşın kısa aralıklı kontroller 
önerildi. 

 

Resim 4: Olgu 4’ün ağız içi görüntüsü 

3. TARTIŞMA 

Talon tüberkülü oldukça ender görülen diş gelişiminin morfodiferansiasyon safhasında iç 
mine epitelyum hücrelerinin dışa doğru ilerlemesi ve mezenşimal dental papilin periferal 
hücrelerinin hiperplazisi sonucu oluşmaktadır.[13] Küçük talon tüberkülleri genellikle 
asemptomatiktir ve herhangi bir tedavi gerektirmezler. Ancak bazı durumlarda varlığı dental 
problemlere yol açabilir veya dental anomalilerle ilişkili olabilir.[14] 

Dental anomaliler içinde görülme sıklığı %1’den azdır. Ayrıca süt dişlerinin etkilenme 
oranının daimi dişlere oranla γ kat daha az olduğu rapor edilmiştir.[3] Üst çenede daha fazla 
oranda görülmektedir. Hattab ve ark.[11] üst çenede görülme oranını %λβ olduğunu 
belirtmişlerdir. Genellikle tek taraflı olarak görülmekte olup, talon tüberkülünün çift taraflı 
görülme prevalansı daha düşüktür. Çift taraflı görülme oranının %β0 olduğu 
belirtilmektedir.[14]  

Talon tüberkülü tek başına izlenebileceği gibi, Rubinstein-taybi, Mahr, Sturge–Weber gibi 
sendromlarla veya çeşitli dental anomalilerle birlikte görülebileceği de bildirilmiştir.[11,15] Bu 
olgularda herhangi bir sistemik rahatsızlık ve dental anomali tespit edilmedi. Segura ve ark. 
kan bağı bulunan aile bireyleri arasında talon tüberkülü görülebileceğini bildirmiştir.[16]  

Talon tüberkülü üzerinde yer alan gelişim olukları nedeniyle çürüğe karşı hassasiyet 
görülebilir. Retantif alanların elimine edilmesi ve çürüğe karşı hassasiyetin giderilmesi 
amacıyla fissür örtücü uygulanması ve hastanın rutin kontrol altında tutulması gerekmektedir. 
Talon tüberkülünün çiğneme ve konuşma esnasında dil irritasyonuna ve karşıt dişte okluzal 
travmaya neden olduğu da rapor edilmiştir.[17]  

Talon tüberkülü özellikle maksillada yer aldığında erken temaslara neden olarak okluzyonu 
olumsuz yönde etkilemektedir. Radyolojik değerlendirmede talon tüberkülünün pulpa dokusu 
içerip içermediği tam olarak gözlemlenememektedir. Bu nedenle okluzyonun engellendiği 
durumlarda temasların ortadan kaldırılması için reaksiyoner dentin yapımına izin verecek 6-8 
haftalık sürelerle kademeli olarak aşındırma yapılması ve hassasiyet giderici ajanların 
uygulanması önerilmektedir.[18] 

202



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

Güngör ve ark.[19] yaptığı çalışmada talon tüberkülü görülen daimi üst keser dişlerde tüberkül 
içerisinde pulpa dokusuna rastlamışlar ve talon tüberkülünün möllenmesinde dikkat edilmesi 
gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalarda talon tüberkülündeki minenin kademeli 
olarak möllenmesi ve flor cila uygulanarak hassasiyetin giderilmesinin uygun tedavi 
yaklaşımı olacağı belirtilmektedir.[2,3,17] 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak, talon tüberküllerinin erken teşhisi önemlidir. Okuluzal çatışma ve estetik 
problemlere yol açabilen tüberküller ile dişlerin birleşim bölgelerindeki derin yarıkların 
varlığı, gıda retansiyonu sonucu çürük gelişme riskini de artırmaktadır. Olgular geç teşhis 
edildiğinde, hızlı ilerleyen çürükler, endodontik ve periodontal problemleri de beraberinde 
getirebilir.  
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ÖZET 
Amaç: Bu çalışma, kadınların rahim ağzı kanseri ve pap smear testi ile ilgili sağlık 
inançlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini, bir kamu hastanesinin Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuran kadınlar 
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, bir kamu hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuran, araştırmaya 
alınma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan β0β kadın oluşturmuştur. 
Araştırma verilerinin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 
Bulgular:  Çalışmaya katılan kadınların, yaş ortalamasının γ4,4β±λ,75 olduğu, %40,1’ inin 
lise ve üniversite mezunu, %7β,γ’ünün ev hanımı ve %50,5’inin gelirini orta düzeyde 
algıladığı saptanmıştır. Jinekolojik muayene yaptıran kadınların %γ8,8’i sadece bir kez 
yaptırdığını, %β4,4’ü ise 4 ve daha fazla kez yaptırdığını söylemiştir. Katılımcıların %56,4’ü 
pap smear testinin yapılma nedeninin, rahim ağzı kanserinin erken tanısı olduğunu 
belirtmiştir.  
Sonuç: Araştırmaya katılan kadınların birçoğu pap smear testini bilmediğini ve testin yapılma 
nedenini bilmediğini ifade etmiştir. Kadınlara pap smear testinin erken tanıdaki önemi ve 
rahim ağzı kanseriyle ilgili sağlık personeli tarafından yeterli bilgi ve danışmanlık hizmetinin 
verilmesi gerekmektedir.  
Anahtar Kelimeler:  Kanser, Pap Smear testi, Serviks. 

 

WOMEN'S HEALTH BELIEFS ABOUT CERVICAL CANCER AND PAP SMEAR 
TEST 

 

ABSTRACT 

Objective: This study was carried out to determine the health beliefs of women with cervical 
cancer and pap smear test. 

Method: The universe of this descriptive study consisted of women who applied to Obstetrics 
and Gynecology outpatient clinics of Gynecology and Pediatric Hospital of a public hospital. 
The sample of the study consisted of 202 women who applied to the obstetrics and 
gynecology outpatient clinics of Gynecology and Pediatrics Hospital of a public hospital, who 
met the criteria for inclusion in the study and volunteered to participate in the study. Personal 
Information Form was used to collect the research data. 
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Results: The mean age of the women participating in the study was γ4.4β ± λ.75, 40.1% of 
them were high school and university graduates, 72.3% of them were housewives and 50.5% 
of them perceived their income as moderate. 38.8% of the women who had gynecological 
examination said that they had only done it once, and 24.4% said that they had it done 4 or 
more times. 56.4% of the participants stated that the reason for pap smear test was early 
diagnosis of cervical cancer. 

Conclusion: Many of the women who participated in the study stated that they did not know 
the pap smear test and the reason for the test. The importance of pap smear test in early 
diagnosis and cervical cancer should be given to women by the health care personnel. 

Key words: Cancer, Pap Smear test, Cervix 

 

1. GİRİŞ  

Rahim ağzı (serviks) kanseri önemli bir halk sağlığı sorunu olup erken tanılandığında bireyin 
hayatta kalma şansı artmaktadır. Dünyada kadınlar arasında görülen kanser türleri içerisinde 
serviks kanseri dördüncü sırada yer alır iken, Doğu ve Orta Afrika ülkelerinde ilk sırada 
görülmektedir (1). Ülkemizde ise serviks kanseri β006-β010 yılları arasında 100.000’de 
4.0’lık yaşa göre standardize edilmiş hızı ile onuncu sırada yer almaktadır (β). 

Kadınlarda yaygın olarak görülen bu kanser turu, tarama testleri ile invasiv kansere 
dönüşmeden önceki aşama olan preinvasiv (prekanseroz) donemde erken tespit 
edilebilmektedir (γ). Servikal kanser taraması preinvaziv lezyonları saptayarak hastalık 
invaziv olmadan önce tedavisini mümkün kılar, ayrıca invaziv lezyonları da saptayabilir. 
Servikal kanser taraması invaziv servikal kanser insidansını ve mortalitesini başarılı bir 
şekilde azaltmıştır (4).   

Serviks kanserinin erken tespit edilmesinde pap smear testi kullanılmaktadır. Basit, ucuz ve 
yan etkisi olmayan bu test (5) ile 35-64 yaşları arasındaki kadınlar her γ-5 yılda bir 
konvensiyonel sitoloji ile tarandığı takdirde, serviks kanserinin insidansının ve mortalitesinin 
azaltılabileceği belirtilmektedir (6). Amerikan β01β kılavuzlarına göre servikal kanser 
taraması servikal smear testi β1 yaşında başlayıpν 65 yaşına kadar γ yıllık aralıklarla 
yapılmaktadır. HPV_DNA dahil edildiğinde γ0 yaş üstü olgularda tarama aralığı 5 yılda bir 
olacak şekilde düzenlenebilir. Tarama anormal bulgular olmaması halinde 65 yaşında 
sonlandırılır (7). 

Kanserin erken tarama programlarına katılımın artırılması için kadınların öncelikle 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bilinçlendirmeye yönelik yapılacak faaliyetler, kadınların 
kanserin erken tanılanmasına ilişkin farkındalığının artmasına ve tarama programlarına 
katılımları için gerekli motivasyonun sağlanmasında yararlı olabileceği belirtilmektedir (8). 

Bu araştırma, Bingöl şehir merkezinde yaşayan kadınların rahim ağzı (serviks) kanseri ve pap 
smear testine ilişkin sağlık inançlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.      

2.MATERYAL-METOD  

2.1.Araştırmanın Türü  

Araştırma tanımlayıcı niteliktedir.  

2.2.Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman  
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Araştırma verileri, Bingöl il merkezinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde ve β0 Haziran – β0 Eylül β01λ 
tarihleri arasında toplanmıştır.  

2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kadın 
hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuran kadınlar oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü, 
%λ5 güven aralığı ve %5 hata payı ile β00 olarak hesaplanmıştır ve araştırmaya alınma 
kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan kadınlar araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Araştırma β0β kadın ile tamamlanmıştır.  

 

Araştırmaya Alınma Kriterleriμ İletişim problemi olmayan, Türkçe konuşabilen, araştırmaya 
katılmaya gönüllü olan, daha önce cinsel ilişki yaşayan veya cinsel aktif olan kadınlar 
araştırmaya dahil edilmiştir.  

 

2.4.Veri Toplama Aracı 

Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu 
literatür (λ,10) taranarak geliştirilmiştir. Bu form, annelerin sosyo-demografik özellikleri                         
(λ soru), jinekolojik muayene öyküsü (β soru), pap smear testi (5 soru) ve rahim ağzı kanseri 
(4 soru) ile ilgili bilgileri içeren toplam β0 sorudan oluşmaktadır.  

 

2.5.Araştırmanın Etik Boyutu 

Araştırmanın yapılabilmesi için Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul 
Başkanlığı’ndan 1λ Haziran β01λ tarihli ve 1βγ41 karar numarası ile yazılı izin alınmıştır. 

 

2.6.Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmadan elde edilen veriler Statistical Programme for Social Sciences (SPSS) for 
Windows ββ programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerν 
sayı, yüzde, minimum ve maksimum değerler, ortalama ve standart sapma olarak verilmiştir. 

 

3.BULGULAR  

Tablo 1’de kadınlarınν  yaş ortalamasının γ4,4β±λ,75 olduğu, %40,1’ inin lise ve üniversite 
mezunu, %7β,γ’ünün ev hanımı ve %50,5’inin gelirini orta düzeyde algıladığı saptanmıştır. 
Araştırmaya katılan kadınların %86,6’sının il merkezinde yaşadığı görülmüştür. Kadınların 
eşlerinin %5β,β’si ilköğretim mezunudur.  
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Tablo 1. Katılımcıların bazı tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı (N=β0β) 

 

Tablo β incelendiğindeν kadınların %75,β’si cinsel yaşamlarının aktif olduğunu belirtirken, 
%4β,1’i hiç jinekolojik muayene yaptırmadığını belirtmiştir. Jinekolojik muayene yaptıran 
kadınların %γ8,8’i sadece bir kez yaptırdığını, %β4,4’ü ise 4 ve daha fazla kez yaptırdığını 
söylemiştir. Araştırmaya katılan kadınların neredeyse yarısı (%47) pap smear testini 
bilmediğini, %γ8,6’sı da testin yapılma nedenini bilmediğini ifade etmiştir. Kadınların 
%70,1’i pap smear testiyle ilgili sağlık personelinden bilgi almış, %1γ,1’i yazılı kaynaktan ve 
%11,β’si de komşu/akrabalarından bilgi almıştır. Katılımcıların %56,4’ü pap smear testinin 
yapılma nedeninin, rahim ağzı kanserinin erken tanısı olduğunu belirtmiştir. Kadınların 
%γ4,1’i bilgi sahibi olmadığı, %γ0,β’si ihmal ettiği,  %14,λ’u gereksiz gördüğü ve %11,4’ü 
ağrılı bir işlem olduğunu düşündüğü için pap smear testini yaptırmadığını belirtmiştir.  
Araştırmaya katılan kadınların %7γ,8’i pap smear testini hiç yaptırmadığını, %14,4’ü ise son 
bir yıl içinde yaptırdığını ifade etmiştir.  

Tanıtıcı Özellikler  

Yaş      ( X ±SS=γ4,4β±λ,75)     (Min-Max=17-55) 

 
Sayı 
(n) 

Yüzde 
(%) 

Eğitim düzeyi   
Okuryazar değil 23 11,4 
Okuryazar 24 11,9 
İlköğretim 74 36,7 
Lise ve üstü 11 40,1 
Eşinin eğitim düzeyi (n=182)  
Okuryazar 16 8,8 
İlköğretim 95 52,2 
Lise ve üzeri 71 39 
Medeni durum   
Evli  182 90,1 
Bekar 20 9,9 
Yaşadığı yer   
İl merkezi 175 86,6 
İlçe 23 11,4 
Köy 4 2 
Çalışma durumu  
Çalışıyor 56 27,7 
Çalışmıyor 146 72,3 
Ekonomik durum 
Düşük 74 36,6 
Orta 102 50,5 
Yüksek 26 12,9 
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Tablo 2. Katılımcıların pap smear testini bilme ve yaptırma durumlarına göre dağılımı 

Özellikler Sayı 
(n) 

Yüzde 
(%) 

Cinsel yaşam   
Aktif 152 75,2 
Aktif değil 50 24,8 
Jinekolojik muayene yaptırma  
Evet 116 57,4 
Hayır 86 42,1 
Jinekolojik muayene sayısı* 
1 43 38,8 
2 25 21,4 
3  18 15,4 
4 ve daha fazla 31 24,4 
Pap smear testini bilme durumu 
Evet 107 53 
Hayır 95 47 
Bilgi aldığı kaynak*  
Sağlık personeli 75 70,1 
Yazılı kaynak 14 13,1 
Komşu/akraba 12 11,2 
İnternet 6 5,6 
Testin yapılma nedeni 
Rahim ağzı kanserinin erken 
tanısı 114 56,4 

Enfeksiyon 7 3,5 
Cinsel yolla bulaşan hastalıkları 
belirleme 

3 1,5 

Bilmiyorum 78 38,6 
Testi yaptırmama nedeniniz   
Bilgi sahibi olmama 69 34,1 
İhmal etme 61 30,2 
Gereksiz görme 30 14,9 
Ağrılı bir işlem 23 11,4 
Erkek doktordan çekinme 17 8,4 
Sağlık personelinin olumsuz 
yaklaşımı 2 1 

Testi son yaptırma zamanı   
Hiç yaptırmayan 149 73,8 
Son bir yılda yaptıran 29 14,4 

Bir yıldan daha uzun süre önce 24 11,8 
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Tablo γ’e göreν kadınların %51’i rahim ağzı kanseri hakkında herhangi bir bilgiye sahip 
olmadığını belirtmiştir. Kadınların %γ’ü ailesinde rahim ağzı kanserine yakalanan kişilerin 
olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan kadınların %γ8,1’i rahim ağzı kanseri açısından 
kendini riskli görmediğini, %4γ,6’sı ise risk altında olup olmadığını bilmediğini ifade 
etmiştir. Kadınların %β7’si düzenli jinekolojik muayene yaptırmadıkları, diğer %β7’si pap 
smear testi yaptırmadığı, %β1,6’sı da yeterli bilgiye sahip olmadıkları için rahim ağzı kanseri 
açısından kendilerini riskli gördüğünü belirtmiştir.    

Tablo 3. Katılımcıların rahim ağzı kanserine ilişkin bilgilerine göre dağılımı 

 
*3 kişi teyze, 2 kişi kuzen ve 1 kişi de annesinin rahim ağzı kanseri olduğunu belirtmiştir. 
** Kendini risk altında görenler cevap vermiştir, yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
 

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu araştırma, Bingöl  şehir merkezinde yaşayan kadınların rahim ağzı (serviks) kanseri ve pap 
smear testine ilişkin sağlık inançlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Kadınlarınν  yaş ortalamasının γ4,4β±λ,75 olduğu, %40,1’ inin lise ve üniversite mezunu, 
%7β,γ’ünün ev hanımı ve %50,5’inin gelirini orta düzeyde algıladığı saptanmıştır. 
Araştırmaya katılan kadınların %86,6’sının il merkezinde yaşadığı görülmüştür. Kadınların 
eşlerinin %5β,β’si ilköğretim mezunudur.  

Katılımcıların %75,β’si cinsel yaşamlarının aktif olduğunu belirtirken, %4β,1’i hiç jinekolojik 
muayene yaptırmadığını belirtmiştir. Jinekolojik muayene yaptıran kadınların %γ8,8’i sadece 

yaptıran 

Özellikler Sayı 
(n) 

Yüzde 
(%) 

Rahim ağzı kanseri hakkında bilgi 
Bilen 99 49 
Bilmeyen 103 51 
Ailede rahim ağzı kanseri olan 
Var* 6 3 
Yok 196 97 
Rahim ağzı kanseri açısından kendini riskli görme 
Evet  37 18,3 
Hayır 77 38,1 
Bilmiyorum 88 43,6 
Risk nedeni**  
Düzenli jinekolojik muayene 
yaptırmama 

10 27 

Pap smear testini yaptırmama 10 27 
Yeterli bilgi sahibi olmama 8 21,6 
Menapoza girme 5 13,6 
Eşimin düzensiz cinsel yaşamı 3 8,1 
Aile planlaması yöntemi 
kullanmama 

1 2,7 
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bir kez yaptırdığını, %β4,4’ü ise 4 ve daha fazla kez yaptırdığını söylemiştir. Araştırmaya 
katılan kadınların neredeyse yarısı (%47) pap smear testini bilmediğini, %γ8,6’sı da testin 
yapılma nedenini bilmediğini ifade etmiştir. Kadınların %70,1’i pap smear testiyle ilgili sağlık 
personelinden bilgi almış, %1γ,1’i yazılı kaynaktan ve %11,β’si de komşu/akrabalarından 
bilgi almıştır. Katılımcıların %56,4’ü pap smear testinin yapılma nedeninin, rahim ağzı 
kanserinin erken tanısı olduğunu belirtmiştir. Kadınların %γ4,1’i bilgi sahibi olmadığı, 
%γ0,β’si ihmal ettiği,  %14,λ’u gereksiz gördüğü ve %11,4’ü ağrılı bir işlem olduğunu 
düşündüğü için pap smear testini yaptırmadığını belirtmiştir.  Araştırmaya katılan kadınların 
%7γ,8’i pap smear testini hiç yaptırmadığını, %14,4’ü ise son bir yıl içinde yaptırdığını ifade 
etmiştir.  

Araştırmaya katılan kadınların %51’i rahim ağzı kanseri hakkında herhangi bir bilgiye sahip 
olmadığını belirtmiştir. Kadınların %γ’ü ailesinde rahim ağzı kanserine yakalanan kişilerin 
olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan kadınların %γ8,1’i rahim ağzı kanseri açısından 
kendini riskli görmediğini, %4γ,6’sı ise risk altında olup olmadığını bilmediğini ifade 
etmiştir. Kadınların %β7’si düzenli jinekolojik muayene yaptırmadıkları, diğer %β7’si pap 
smear testi yaptırmadığı, %β1,6’sı da yeterli bilgiye sahip olmadıkları için rahim ağzı kanseri 
açısından kendilerini riskli gördüğünü belirtmiştir.    

Bu sonuçlar doğrultusundaν kadınların birçoğu pap smear testini bilmediğini ve testin yapılma 
nedenini bilmediğini ifade etmiştir. Kadınlara pap smear testinin erken tanıdaki önemi ve 
rahim ağzı kanseriyle ilgili sağlık personeli tarafından yeterli bilgi ve danışmanlık hizmetinin 
verilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 
Giriş: Hasta güvenliği, kaliteli sağlık bakımı için temeldir. 
 
Amaç: Tıbbi hatalara eğilim ve tutumunda ve bazı sosyo-demografik özelliklerin fark yaratıp 
yaratmadığını tespit etmektir. Girişimsel yöntem olarak yüze eğitim yöntemi ile bilgi iletişim 
teknolojisiyle eğitim yöntemlerinin etkinlikleri karşılaştırılmıştır.  
 
Yöntem: Ön test - son test tasarımlı randomize kontrollü bir müdahale araştırmasıdır. 
Çalışma tasarımında müdahale grubu, yüz yüze eğitim grubu ve bilgi teknolojisi grubu 
bulunmaktadır Araştırmanın bağımlı değişkenleri Hemşireler İçin Tıbbi Hata Eğilim 
Ölçeğidir (HİTHEÖ) ve Tıbbi Hata Tutum Ölçeğidir (THTÖ). Anlamlılık düzeyi p <0.05 
olarak kabul edilmiştir. 
 
Bulgular:  HTHEÖ ön test β17.51±15.14 (177-β45), son test ββ0.18±15.γλ (178-β44), THTÖ 
ön test 6β.71±5.β4 (5β-75), son test 64.β1±5.18 (5β-7γ)’tür.  
 
Sonuç: METSN'den ve MEAS'tan yaş grubu, cinsiyet, gelir değişkenlerinin önceki ve sonraki 
puanlarında bir fark bulunamamıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Tıbbi hata, yanlış uygulama, eğilim ve tutum, yüz yüze eğitim, 
Whatsapp, Messenger 
 

 
AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECT OF TWO DIFFERENT 

EDUCATIONAL METHODS IN THE TENDENCY AND APPROACH TO MEDICAL 
ERRORS / MALPRACTICE 

 
ABSTRACT 

Introduction:   Patient safety is a pillar of quality health care.  
 
Objective:  The objective is to research the face-to-face method of education and the 
educational methods through information technology in the tendency and approach to medical 
errors and whether some characteristics create a difference on both these situations.   
 
Mehtods: It is a randomized controlled intervention research with a pretest – posttest design. 
There were there groups in the study design, namely, the intervention group, the group of 
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face-to-face education and the group of information technology. The Medical Error Tendency 
Scale for Nurses (METSN) and Medical Error Attitude Scale (MEAS) comprised the 
dependent variables. p < 0.05 was regarded as the significance level. 
Settings 
 
Results: The pretest score from METSN was β17.51 ± 15.14, the posttest score from METSN 
was ββ0.18 ± 15.γλ, the pretest score from MEAS was 6β.71 ± 5.β4, and the posttest score 
from MEAS was 64.β1 ± 5.18.  
 
Conclusion: No difference was found in the pretest and posttest scores from METSN and 
from MEAS of the variables of age group, gender, income.   
 
Keywords: Medical error, malpractice, tendency and attitude, face-to-face education, 
Whatsapp, Messenger 
 
 
 
1.GİRİŞ 
İlk kez 1671 yılında kaydedilen ve β0.yy’ın ikinci yarısından itibaren çok kullanılır hale gelen  
(Merriam β01λ) “Tıbbi Hata (TH)” ya da literatürde kullanılan bir diğer tanımlamayla 
“Malpraktis”,  Latince kökenli “Male” ve “Praxis” kelimelerinden türemiştir, “hatalı 
uygulama” anlamına gelir. “Sağlık Hizmetleri Örgütlerinde Akreditasyon Ortak Komisyonu 
(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations- JCAHO) bu durumu sağlık 
hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranışta bulunması, mesleki 
uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar görmesi” olarak 
tanımlamıştır (JCAHO, β006). 
 
Hastaneye yatırılan hastaların %γ.7’sinde yatış süresini uzatan ve/veya taburculuk sırasında 
ek bir soruna neden olan, sonuçta zarar veren tıbbi bir yan etki ortaya çıkmaktadır. Bu yan 
etkilerin %58.0’i TH’ye bağlıdır (Avşar ve ark., β016).  
Hemşirelik, çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş 
yüküne sahip bir meslektir. Hemşirelikte aşırı iş yükü, hastaların sorunları nedeniyle yaşanan 
duygusal stres, yoğun bakıma gereksinimi olan ve ölmekte olan hastalarla çalışma ve özellikle 
vardiya ile çalışma gibi nedenler çalışma koşullarını zorlaştırmaktadır. Zor koşullarda çalışma 
hemşirelerin, hemşirelik girişimleri sırasında hata yapma oranını artırabilmektedir (Akgün 
Şahin ve Kardaş Özdemir, β015). Ulusal literatürde bildirilen bir çalışmada hasta güvenliğini 
tehlikeye sokan ilaç hatalarının (yanlış doz, yanlış ilaç, yanlış yer) genellikle hemşirelerle 
ilgili olduğu saptanmıştır (Özata ve Altunkan, β010).  
 
Tıbbi hatalar tedavinin uzamasına, yeni sakatlıkların veya komplikasyonların tedavisi 
sonucunda ilave maliyetlere ve manevi hasara neden olmaktadır (Menachemi et al, β005). 
Ayrıca tıbbi hatalar sağlık profesyonellerinin moral ve motivasyon kaybını, hastalarda ise 
sağlık personeline güvensizliği ve toplumda sağlık sisteminden memnuniyetsizliği 
beraberinde getirmektedir (Avşar ve ark., β016). Dünya Sağlık Örgütü’nün “hasta güvenliği 
raporunda” Avustralya, Kanada, İngiltere, Almanya ve Yeni Zelanda dâhil olmak üzere çeşitli 
ülkelerde hastaların TH’ler ve istenmeyen olaylar yaşadıkları bildirilmiştir. Beklenmedik TH 
sıklığı bu ülkelerde %γ.β ile %16.6 arasındadır. Her on hastadan biri tedavi sırasında yapılan 
hatalardan ciddi olarak etkilenmekte, bu hatalardan %14’ü ölümle, %70’i ise çeşitli 
sakatlıklarla sonuçlanmaktadır (WHOν β01λ). Literatürde sağlık çalışanlarına verilen eğitimin 
TH’leri azalttığına vurgu yapılmaktadır (Akalın β005,Özer, β015).  
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Sağlık eğitimleri günümüzde geleneksel yolla ya da bilgi iletişim teknolojisi gibi pek çok 
şekilde verilebilmektedir.  
 
İnsanoğlunun iletişim serüveni mağara resimlerinden (M.Ö. γ0,000) başlayarak, “resim 
yazısıν hiyeroglif (M.Ö. 5.000)”, “posta güvercini (M.Ö. 776)”, “posta servisi (M.Ö. 550)”, 
“maraton adam (M.Ö. 5γ0)”, “pırıldakν helyosta (M.S. γ7)”, “kâğıt (M.S. 105)”, “tellalν 
seyyar satıcı (1540)”, “günlük gazete (1650)”, “Mors Alfabesi (18γ5)”, “telefon (1876)”, 
“radyo (1λ0β)”, “televizyon (1λβ7)”, “İnternetν ARPA-Net (1λ6λ)”, “İnternetν WWW (1λλγ-
λ4)”, “AIMν AOL Instant Messengerν e-sohbet (1λλ7)”, “bloggingν bloglar (1λλλ)”, 
“Facebook (β004)”, “Youtube (β005)” ve “Twitter (β006)” şeklinde özetlenebilir ve bu 
serüven 1λ60’lı yıllardan beri gündeme gelen yeni medya teknolojileriyle de hız, simetri, 
mobilite ve globalite kazanmıştır (Moo, 2012). Bilgi iletişim teknolojileriν erişim, depolama, 
veri işleme, taşıma ya da transfer ve teslim etmeyi içeren elektronik ortamda modern bilgi 
kullanımı (edinme) olarak tanımlanabilir (Ugwu et al, β010). Bir çalışmada sağlık sektöründe 
internet ortamının kullanımı sağlık personelinin birbiriyle daha hızlı iletişimini sağladığına  
 
 
değinilmektedir. İnternet ve sosyal medya, sadece hastalar için değil sağlık uzmanları için de 
önemli bir bilgi kaynağı haline gelmektedir. Bir araştırmada 500 kadın doğum ve 500 pediatri 
doktorunaν hastalarına tavuk ürünü tüketip tüketmemeleriyle ilgili tavsiye verip vermedikleri  
sorulmuştur. Doktorlarınν %76’sı tavuk eti yemeyi önerdiklerini, %β4’ü önermediklerini ve 
%ββ’si ise uzmanlık alanlarının dışında olduğu için öneride bulunmadıklarını belirtmiştir. 
Verdikleri öneriyle ilgili hangi bilgi kaynaklarından yararlandıkları sorulduğunda ise 
sırasıylaν televizyon (%βγ), gazete (%16), genel izlenim (%14), internet (%1β) ve tıbbi dergi 
(%λ) cevapları alınmıştır. Sosyal medya ise klinik çalışmalar cevabıyla aynı oranla (%8) 
yedinci sırada yer almıştır (Bir, β015). Bu çalışma, geleneksel iletişim araçlarının etkisini bir 
kez daha göstermekle birlikte doktorların bilgiye ulaşmada internet ve sosyal medya 
araçlarına yöneldiklerini ve tedavi seçenekleri konusunda bu araçları önemli birer referans 
olarak kabul ettiklerini ortaya koymaktadır.  
 
Bu bağlamda bu araştırma çok eskiden beri süregelen eğitim yöntemi olan yüz yüze eğitim 
tekniği ile günümüzün bilgi iletişim teknolojisinde yaygınlıkla tercih edilen 
Whatsap/Messenger yönteminin, TH eğilimini ve TH tutumunu istendik düzeye getirme 
açısından fark oluşturup oluşturmadıklarını kıyaslamayı amaçlamaktadır. Araştırma ile 
birlikte TH eğilim ve TH tutumunda bazı tanımlayıcı özelliklerinde fark oluşturup 
oluşturmadığı da tespit edilecektir. 
 
2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 
2.1.Araştırmanın Tipi: Araştırma ön test-son test karşılaştırmalı randomize kontrollü 
müdahale araştırmasıdır. Hemşirelik öğrencilerinin TH eğilim ve TH tutumlarında müdahale 
öncesi farkındalık düzeyi ile müdahale sonrası farkındalık düzeyinin karşılaştırılmasına 
yöneliktir. İki faktörlü karışık desen olarak tanımlanan ön test-son test kontrol gruplu bu 
gerçek deneysel tasarımda (Plano Clark ve Creswell, β015) katılımcılar rastgele seçilmiştir. 
Aaraştırma tasarımı aynı zamanda kendi içinde ilişkili ve ilişkisiz karışık desen olarak 
görülmektedir. Katılımcılar deneysel işlem öncesinde ve sonrasında bağımlı değişkenle ilgili 
olarak ölçüldükleri için ilişkili desen, farklı deneklerden oluşan deney ve kontrol gruplarının 
ölçümleri karşılaştırıldığı için ilişkisiz desendir (Büyüköztürk ve ark, 2011). 
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2.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini bir kamu üniversitesinde 
lisans düzeyinde öğrenim gören hemşirelik üçüncü sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturmuştur 
(N=11λ). Hemşirelik birinci sınıf öğrencilere invaziv girişim yaptırılmadığından, ikinci sınıf 
öğrencilerin mesleki becerileri istendik düzeye gelmemiş olacağından dolayı, hemşirelik 4. 
sınıf öğrencilerin ise beceri konusunda yetkin düzeye erişmiş olabilecekleri bilindiğinden 
çalışma kapsamının dışında tutulacaktır. Üçüncü sınıfta çocuk sağlığı ve hastalıkları 
hemşireliği dersi vardır. Bu ders uygulaması kapsamında, çocuk gruba yapılacak uygulamalar 
söz konusu olduğundan TH eğilim olasılığı artmıştır. Çocuk hasta olması nedeniyle riskli 
grupla bir arada olacak katılımcıların TH tutumlarının farklılaşmış olacağı varsayılmaktadır.  
G-power ile güç analizi yapılmış, research randomizer ile gruplara girecek bireylerin ataması 
tespit edilmiştir.  
 
 
 
G-POWER ANALİZ SONUÇLARI: 
F tests - ANOVA: Repeated measures, between factors 
Analysis: A priori: Compute required sample size  
Input:  Effect size f = 0.40 
 α err prob = 0.05 
 Power (1-  err prob) = 0.80 
 Number of groups = 3 
 Number of measurements = 2 
 Corr among rep measures = 0.5 
Output:  Noncentrality parameter  = 10.8800000 
 Critical F = 3.1907273 
 Numerator df = 2.0000000 
 Denominator df = 48.0000000 
 Total sample size = 51 
 Actual power = 0.8239932 
 
2.3.Gönüllülerin araştırmaya dahil edilme kriterleri  
Hemşirelik γ. sınıf öğrencisi olmak, erişime açık WhatsApp uygulamasına sahip olmak, 
çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulamasında olmak, dil problemine sahip olmamak 
 
2.4.Verilerin Toplanması: G-power analiz sonuçlarına göre ulaşılması gereken minimum 
örneklem büyüklüğü 51 kişidir. Örneklemin evreni temsil yeteneğini arttırmak için minimum 
örneklem büyüklüğünün %β0 fazlası araştırmaya dâhil edilmiş ve araştırma 60 kişi ile 
tamamlanmıştır. Araştırma tasarımında üç (γ) grup bulunmaktadır. Gruplardan ikisi müdahale 
grubudur biri kontrol grubudur.  Müdahale grupları, Yüz Yüze Eğitim Grubu (YYEG) ve 
Bilgi İletişim Teknolojisi (BİTG) grubudur.  
Araştırma gruplarının seçiminde temsil edici örneklem seçiminin geçerli ve en iyi yolu olarak 
görülen (Arıkan, β01γ) basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  11λ kişilik öğrenci 
sınıf listesi üzerinden Resarch Randomizer (https://www.randomizer.org/) aracılığı ile aşağıda 
belirtildiği şekli ile gruplar oluşturulmuştur.  
Yüz Yüze Eğitim Grubu: 118, 117, 116, 111, 102, 92, 75, 74, 73, 66, 58, 57, 55, 52, 44, 34, 
11, 10, 7 ve 1 no’lu sırada bulunan kişiler 
Bilgi İletişim Teknolojisi Grubu: 115, 114, 107, 105, 101, 93, 90, 88, 71, 68, 67, 63, 62, 48, 
39, 32, 28, 24, 19 ve 9 no’lu sırada bulunan kişiler  
Kontrol Grubunda bulunan kişiler: 113, 108, 104, 100, 99, 95, 91, 86, 84, 81, 72, 61, 54, 
50, 46, 42, 29, 27, 5 ve 3 no’lu sırada bulunan kişiler 
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Her üç gruba hastane uygulamaları başlamadan önceν Tıbbi Hata Eğilim Ölçeği (HTHEÖ) ve 
Tıbbi Hata Tutum Ölçeği (THTÖ) ile ön testler yapılmıştır. Ön test aşamasında katılımcılara 
kendileri için bir rumuz belirlemeleri söylenmiş son testler rumuzlara göre uygulanmıştır. 
Dört haftanın sonunda aynı testler her üç gruba son test olarak tekrar edilmiştir.  
Hastane uygulamaları başladıktan sonra ise katılımcılara gerekli müdahale teknikleri 
uygulanmıştırμ  YYEG grubuna TH eğilim ve tutumu konusunda yüz yüze olacak şekilde üç 
eğitim verilmiştir. Eğitimlerden biri iş sağlığı güvenliği alanında uzman (özellikle malpraktis 
konusunda) bir hemşire tarafından diğerleri ise, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği 
alanındaki bir öğretim üyesi ve meslek esasları ve tekniği dersini vermiş bir öğretim üyesi 
tarafından verilmiştir.  
BİTG grubuna ise WhatsApp yoluyla eğitim materyalleri power point sunu olarak üç kez (her 
hafta farklı bir konu olmak üzere toplamda üç hafta) gönderilmiştir.  
 
 
Karıştırıcı etki oluşturmaması için eğitim içeriğinin YYEG’ye verilen eğitimle aynı olması 
sağlanmıştır.  Katılımcıların sunuyu okuyup okumadıkları WhatsApp yoluyla geri 
bildirimlerde bulunmaları ile pekiştirilmiştir.   
Kontrol grubuna ise hiçbir girişimde bulunulmamıştır.  
Araştırmanda üçlü körleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle katılımcıların, konuyu 
anlatanın ve veri girişi ile analizi yapanın kimin hangi grupta olduğunu bilmemesi 
sağlanmıştır.  
 
2.5.Araştırmanın Etik İlkeleri: Araştırma öncesinde Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
ve Yayın Etik Kurulundan etik onam, katılımcıların bulunduğu fakülteden Dekanlık İzni ve 
katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Araştırma grubunu oluşturan bireylere araştırmanın 
amacı ve yöntemi açıklanmıştır. Araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce katılımcı 
haklarının korunması amacı ile “Özerklik” ilkesi doğrultusunda katılımcılara araştırmadan 
çekilebilecekleri belirtilmiş “Bilgilendirilmiş Olur Formu” sunulmuştur. Araştırma süresince 
“Gizlilik” ilkesine saygı gösterilmiş, katılımcı kimliğinin ve elde edilen bilgilerin gizli 
tutulması sağlanmıştır. Araştırmanın anketleri, katılımcıların gönüllülüğünü ve araştırmanın 
yönünü etkilememek için bir araştırma görevlisi aracılığıyla öğrencilere dağıtılıp 
toplatılmıştır. “İnsan Onuruna Saygı” ilkesi doğrultusunda katılımcılar düşünce ve 
uygulamalarından dolayı yargılanmamıştır.  
 
2.6.İstatistiksel Çözümlemeler: Araştırmanın bağımsız değişkenlerini katılımcıların bireysel 
tanımlayıcı özellikler formunda araştırılan durumları, bağımlı değişkenini ise HTHEÖ’ni ve 
THTÖ’ni ölçen sorular oluşturmuştur.  
Analizler için  Statistical Package for the Social Sciences-22 (SPSS-22) programı kullanılmış, 
hata kontrolleri ve tablolar program aracılığıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı verilerde sayı ve 
yüzde dağılımları yapılmıştır. Parametrik koşulları taşıyıp taşımama durumları 
değerlendirilmiş ve uygun testler tablolarda gösterilmiştir. Ortalamalar standart sapmalarla 
birlikte verilmiş, p<0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. 
 
2.7.Araştırmada Kullanılan Testler 

1. Bireysel Bilgi Formu: Araştırıcılar tarafından oluşturulmuştur ve katılımcıların yaş, 
cinsiyet, alışkanlık, kronik hastalık, hayatının uzun süreli geçtiği yer, gelirine ilişkin 
algısı, mesleği tercih ve meslekten memnuniyet durumu, TH’nin nedenine ilişkin 
algısı gibi durumları tespit etmeye yöneliktir.  
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2. Hemşireler İçin Tıbbi Hata Eğilim Ölçeği (HTHEÖ): β010 yılında Özata ve 
Altunkan tarafından hemşirelerin TH eğilimlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. 
Ölçek 4λ maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler ve alt boyutlarıν  “İlaç ve Transfüzyon 
Uygulamaları” (İTUμ 18 madde), “Düşmeler” (Dμ 5 madde), “Hastane Enfeksiyonları” 
(HE: 1β madde), “Hasta İzlemi/Malzeme Güvenliği” (Hİ/MGμ λ madde) ve “İletişim” 
(İμ 5 madde) şeklindedir. Ölçek 5’li likert tipi olup, ifadeler 1μ hiç, βμ çok nadir, γμ 
zaman zaman, 4μ genellikle, 5μ her zaman şeklinde değerlendirilmektedir. Ölçeğin 
değerlendirilmesinde puan aralığı 4λ-β45 olarak belirlenmiştir. İstenirse bu oranın 
ifade sayısına da bölünebileceği bildirilmiştir. Ölçeğin ortalama puanı yükseldikçe 
hemşirelerin TH yapma eğilimlerinin düşük olduğu, ortalama puanı düştükçe 
hemşirelerin TH yapma eğilimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 
Cronbach alfa katsayısının 0.λ5 olduğu belirtilmiştir.  

 
 
 

3. Tıbbi Hata Tutum Ölçeği (THTÖ): β01β’de Güleç ve İntepeler tarafından 
geliştirilen ölçek γ faktörlüdür. 1.faktör "Tıbbi Hata Algısı" (THAμ β madde), β.faktör 
"Tıbbi Hata Yaklaşımı" (THYμ 7 madde), ve γ. faktör "Tıbbi Hata Nedenleri" (THNμ 7 
madde) olarak isimlendirilmiştir. THTÖ’nün son hali 16 maddedir ve beşli likert 
tipindedir. Maddeler (1) hiç katılmıyorum, (β) katılmıyorum, (γ) kararsızım, (4) 
katılıyorum ve (5) tamamen katılıyorum şeklindedir. Toplam ölçek puanı 1-5 arasında 
değişmekte olup 16-80 arasındadır.  Ölçekteki iki madde (10. ve 1γ. madde) ters 
olarak puanlanmaktadır. Ölçeğin kesme noktası γ olarak belirlenmiştir. Ölçekten 
ortalama γ’ün altı puan alan çalışanların TH tutumları olumsuz, γ ve üzeri puan alan 
çalışanların TH tutumları olumlu olarak değerlendirilmektedir. Olumsuz tutum; 
çalışanların, TH ve hata bildiriminin öneminin farkındalığının düşük olduğu anlamına 
gelirken; olumlu tutumν çalışanlarda, tıbbi hataların ve hata bildiriminin öneminin 
farkındalığının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin tamamı için belirtilen 
puanlama ve değerlendirme, ölçeğin tüm alt boyutları için de aynı şekilde kabul 
edilmektedir. THTÖ ve alt boyutlarının güvenirlik göstergelerinden biri olan iç 
tutarlılığı test etmek için yapılan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için .75 
olarak bildirilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık güvenirlik Katsayıları ise, 
THA boyutunda .74, THY boyutunda .62, THN boyutunda ise  .60 olarak 
açıklanmıştır. 

 
3. BULGULAR 
Araştırmadaki katılımcıların yaş ortalaması ββ.0β±γ.γγ(β0-41) olup, %78.γ’ü kızdır (bölümde 
okuyan kız öğrenci oranı %77.6). Kronik hastalığı olanların oranı %γ.4, yaşamının 
çoğunluğunu kentsel gölgede geçirenlerin oranı %78.γ’tür.katılımcıların %58.γ’ü gelirini 
yeterli olarak görmekte, %λ1.7’si ise mesleğin kendi tercihi olduğunu bildirmektedir. Meslek 
seçiminden memnun olanların oranıysa %7γ.γ’tür.  
Araştırmadaki katılımcılara TH/malpraktis nedenleri sorulmuştur. Birden fazla yanıt olacak 
şekildeν katılımcıların %87.7’si hastane tecrübesizliğini, %8γ.γ’ü stresi, %80.0’i bilgi 
yetersizliğini ve aynı oranda olacak şekilde yorgunluğu, %70.0’i mesleğin sevilmemesini, 
%6γ.γ’ü sağlık personelleri arasındaki iletişimsizliği, %61.7’si iş yükünün fazlalığını, 
%56.7’si yazımla ilgili karışıklıklardan dolayı doktor istemlerinin anlaşılamaz olmasını, 
%55.0’i hemşirelere sekreterlik gibi görev dışı işlemlerin de yüklenmesini ve aynı oranda 
şekilde hemşire sayısının az olmasını, %40.0’ı hata önleyici sistemin olmamasını ve aynı 
oranda olacak şekilde görev/yetki karmaşıklığını, %γ8.γ’ü tükenmişliği, %γ6.7’si 
hemşirelerin çalıştırıldığı birimlerin sabit olmamasını ve aynı oranda olacak şekilde hizmet içi 
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eğitimlerin nitelik ve nicelik olarak yetersizliğini, %γγ.γ’ü kayıtların düzensiz tutulmasını, 
%γ1.7’si hastanelerin olumsuz fiziki koşullarını ve aynı oranda olacak şekilde sağlık 
personeline düşen nöbet sayısının fazlalığını, %γ0.0’u uzun çalışma süresini ve işlemlere 
ilişkin aşırı protokol-prosedürlerin olmamasını/anlaşılır olmamasını, %β1.7’si nöbet 
değişimlerine dikkat edilmemesini, %β0.0’si yöneticiden memnun olunmamasını neden 
olarak belirtmiştir.  
 
Katılımcıların yaş grubu, cinsiyeti, uzun süre yaşadığı yer vb. şeklinde Tablo 1’de gösterilen 
özelliklerinden hiç biri yerleştiği grup açısından farklılık oluşturmamıştır (p>0.05).  
 
 
 
 
 
 
Tablo 1. Katılımcıların Bulunduğu Gruba Göre Bazı Özelliklerinin Dağılımı (N=60) 

 
 
Özellikler  

Yüz yüze eğitim 
grubu 
 (n=20) 

Bilgi iletişim 
teknolojisi 

grubu (n=20) 

 
Kontrol grubu 

(n=20) 

 
 

Test 
değeri n %*  n %*  n %*  

Yaş 
β1 yaş ve altı 
ββ yaş ve üstü 

13 
7 

33.3 
33.3 

15 
5 

38.5 
23.8 

11 
9 

28.2 
42.9 

χ2=1.758 
p=0.41 

Cinsiyet 
Erkek  
Kadın  

16 
4 

34.0 
30.8 

16 
4 

34.0 
30.8 

15 
5 

31.9 
38.5 

χ2=0.196 
p=0.90 

Uzun süre yaşadığı yer 
Kırsal alan 
Kentsel alan 

5 
15 

38.5 
31.9 

3 
17 

23.1 
36.2 

5 
15 

38.5 
31.9 

χ2=0.786 
p=0.67 

Gelir algısı 
Yeterli  
Yetersiz  

13 
7 

37.1 
28.0 

9 
11 

25.7 
44.0 

13 
7 

37.1 
28.0 

χ2=2.194 
p=0.334 

Sigara, alkol, nargile türü alışkanlığı var mı? 
Evet  
Hayır   

5 
15 

38.5 
31.9 

5 
15 

38.5 
31.9 

3 
17 

23.1 
36.2 

χ2=0.786 
p=0.67 

Kronik hastalığı var mı?  
Evet  
Hayır  

0 
20 

0.0 
35.1 

2 
17 

100.0 
29.8 

0 
20 

0.0 
35.1 

χ2=4.358 
p=0.11 

Meslek kendi tercihi mi? 
Evet  
Hayır  

18 
2 

32.7 
40.0 

19 
1 

34.5 
20.0 

18 
2 

32.7 
40.0 

χ2=0.436 
p=0.80 

Mesleğinden memnun mu? 
Evet  
Hayır 
Fikri yok 

17 
0 
3 

38.6 
0.0 
23.0 

14 
1 
5 

31.8 
33.3 
38.5 

13 
2 
5 

29.5 
66.7 
38.5 

 
χ2=3.206 
p=0.52 

Tıbbi hata yapsaydı bildirir miydi? 
Evet  
Hayır 

19 
1 

32.8 
50.0 

19 
1 

32.8 
50.0 

20 
0 

34.5 
0.0 

χ2=1.034 
p=0.59 

Arkadaşının tıbbi hatasını bildirir miydi? 
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Evet  
Hayır 

18 
2 

31.6 
66.7 

19 
1 

33.3 
33.3 

20 
0 

35.1 
0.0 

χ2=2.105 
p=0.34 

*Satır yüzdesi alınmıştır.  
 
 
Tablo β’de görüldüğü üzere katılımcıların grubu açısından HTHEÖ’nün ilaç ve transfüzyon 
uygulamaları, düşmeler, hastane enfeksiyonları ve iletişim alt boyutları son test puan 
dağılımlarında fark bulunmuştur (p<0.05).  Bu araştırmadaν yüz yüze eğitim grubunun 
HTHEÖ iletişim alt boyutu son test değeri,  THA alt boyut ön test değeri, THY alt boyut son 
test median değerleri farklılık oluşturacak şekilde daha yüksektir (p<0.05). Bilgi iletişim 
teknolojileri grubunun ise;  HTHEÖ ilaç ve transfüzyon uygulamaları, düşmeler alt boyutları 
için son test değerleri, THTÖ toplam puanı son test değeri ve THY alt boyutu için son test 
değeri de farklılık oluşturacak şekilde daha yüksektir (p<0.05). Kontrol grubunda iseν 
kullanılan ölçeklerin hem toplam puanı hem de alt boyut puanları açısından hiçbir fark 
bulunmamıştır (p>0.05).  
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Tablo 2. Katılımcıların Grupları Açısından HTHEÖ ve THTÖ Toplam ve Alt Boyutları İçin Ön Test Ve Son Test Puanlarının Dağılımı (N=60) 

 
 
Özellik 
 
 

Grup   
 

Test değeri** 
Yüz Yüze Eğitim 

Grubu 
(n=20) 

Bilgi İletişim 
Teknolojisi Grubu 

(n=20) 

Kontrol grubu 
(n=20) 

Ort±SS/ 
Med (Min-Max) 

Ort±SS/ 
Med (Min-Max) 

Ort±SS/ 
Med (Min-Max) 

Hemşireler İçin Tıbbi Hata Eğilim Ölçeği (HTHEÖ)  
Ön test 
Son test 

222.00 (195.00-245.00) 
227.50 (196.00-244.00) 

220.00 (177.00-242.00) 
222.00 (178.00-242.00) 

222.00 (181.00-237.00) 
222.50 (190.00-237.00) 

KW=3.510, p=0.173 
KW=3.186, p=0.203 

Test* Z=-.906, p=0.365 Z=-1.309, p=0.191 Z=-0.561, p=0.575  
HTHEÖ İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları Alt Boyutu 
Ön test 
Son test 

85.00 (74.00-90.00) 
84.50 (76.00-89.00) 

81.00 (63.00-90.00) 
83.00 (68.00-90.00) 

84.00 (57.00-88.00) 
83.00 (69.00-90.00) 

KW=1.858, p=0.395 
KW=7.705, p=0.201 

Test* Z=-0.303, p=0.762 Z=-2.601, p=0.009 Z=-0.526, p=0.599  
Düşmeler Alt Boyutu 
Ön test 
Son test 

23.00 (15.00-25.00) 
23.00 (19.00-25.00) 

21.00 (18.00-25.00) 
23.00 (19.00-25.00) 

23.00 (13.00-25.00) 
23.00 (17.00-25.00) 

KW=0.762, p=0.683 
KW=6.712, p=0.035 

Test* Z=-0.635, p=0.526 Z=-2.071, p=0.038 Z=-0.088, p=0.930  
HTHEÖ Hastane Enfeksiyonları Alt Boyutu 
Ön test 
Son test 

56.50 (48.00-60.00) 
57.00 (48.00-60.00) 

54.00 (47.00-59.00) 
55.50 (46.00-60.00) 

55.00 (45.00-60.00) 
56.00 (43.00-60.00) 

KW=0.563, p=0.755 
KW=5.981, p=0.050 

Test* Z=-0.674, p=0.500 Z=-1.380, p=0.168 Z=-0.172, p=0.864  
HTHEÖ Hasta İzlemi/Malzeme Güvenliği Alt Boyutu 
Ön test 
Son test 

38.50 (30.00-45.00) 
39.50 (32.00-45.00) 

36.00 (27.00-45.00) 
38.00 (23.00-44.00) 

39.00 (27.00-45.00) 
38.00 (29.00-44.00) 

KW=3.287, p=0.193 
KW=3.874, p=0.144 

Test* Z=-1.178, p=0.239 Z=-0.618, p=0.537 Z=-0.285, p=0.775  
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HTHEÖ İletişim Alt Boyutu 
Ön test 
Son test 

21.50 (5.00-25.00) 
24.00 (19.00-25.00) 

24.00 (16.00-25.00) 
24.00 (8.00-25.00) 

22.00 (5.00-25.00) 
23.00 (12.00-25.00) 

KW=1.137, p=0.566 
KW=10.35, p=0.006 

Test* Z=-2.545, p=0.011 Z=-0.929, p=0.353 Z=-1.575, p=0.115  
Tıbbi Hata Tutum Ölçeği (THTÖ) Toplam Puanı 
Ön test 
Son test 

61.80±5.86 
64.70±γ.λ7 

61.λ0±5.γ7 
64.45±5.14 

6β.4λ±4.18 
6γ.50±6.γ6 

F=1.674, p=0.197 
F=0.291, p=0.749 

Test* t=-1.962, p=0.065 t=-3.422, p=0.003 t=0.836, p=0.414  
THTÖ Tıbbi Hata Algısı Alt Boyutu 
Ön test 
Son test 

6.β0±1.γ6 
5.γ5±1.β6 

6.15±1.5λ 
5.λ5±1.76 

5.80±1.γ6 
5.80±1.γλ 

F=0.455, p=0.637 
F=0.877, p=0.421 

Test* t=2.429, p=0,025 t=0.940, p=0.359 t=0,000, p=1.000  
THTÖ Tıbbi Hata Yaklaşımı Alt Boyutu 
Ön test 
Son test 

β8.05±γ.51 
βλ.λ0±β.1β 

β8.85±γ.β1 
γ0.05±β.γ5 

βλ.65±β.77 
β8.85±β.λλ 

F=1.262, p=0.291 
F=1.349, p=0.268 

Test**  t=-2.325, p=0.031 t=-2.108, p=0.049 t=1.228, p=0.234  
THTÖ Tıbbi Hata Nedenleri Alt Boyutu 
Ön test 
Son test 

β7.55±γ.06 
βλ.45±β.87 

β6.λ0±γ.00 
β8.45±γ.08 

βλ.00±γ.17 
β8.85±4.βγ 

F=2.428, p=0.097 
F=0.426, p=0.655 

Test* t=-2.027, p=0.057 t=-2.153, p= 0.044 t=0.183, p=0.857  
* Paired-Samples T test/Wilcoxon Signed Ranks test , ** One-Way ANOVA /Kruskall Wallis test 
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Tablo 3. Katılımcıların HTHEÖ ve THTÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bazı Özellikleri Açısından Dağılımı (N=60) 
 Grup  
Özellik 
 
 

HTHEÖ Ön test 
Ort±SS/ 

Mean Rank 

HTHEÖ Son test 
Ort±SS/ 

Mean Rank 

THTÖ Ön test 
Ort±SS/ 

Mean Rank 

THTÖ Son test 
Ort±SS/ 

Mean Rank 
Yaş aralığı 
19-21 
22 ve  

31.19 
29.21 

30.18 
31.10 

62.8β±5.71 
6β.5β±4.γ8 

6γ.8β±5.61 
64.λ5±4.γ1 

Test* U=382.50, p=0.675 U=397.00, p=0,846 t=0.207, p=0.837 t=-0.804, p=0.425 
Cinsiyet  
Kadın  
Erkek  

30.90 
29.04 

30.36 
31.00 

6β.λγ±5.47 
61.λβ±4.4β 

64.51±5.07 
6γ.15±5.66 

Test* U=286.50, p=0.733 U=299.00, p=0.907 t=0.692, p=0.496 t=0.781, p=0.445 
Uzun süre yaşadığı yer 
Kırsal alan 
Kentsel alan 

38.88 
28.18 

27.81 
31.24 

6β.84±5.γ8 
6β.68±5.β7 

61.76±5.46 
64.8λ±4.λ5 

Test* U=196.50, p=0.050 U=270.50, p=0.530 t=0.098, p=0.923 t=-1.861, p=0.079 
Gelir algısı 
Yeterli  
Yetersiz 

31.26 
29.44 

32.63 
27.52 

6γ.λ1±5.61 
61.04±4.β4 

65.γ1±4.8λ 
6β.68±5.β8 

Test* U=411.00, p=0.691 U=363.00, p=0.264 t=2.256, p=0.028 t=49.336, p=0.056 
Sigara, alkol, nargile türü alışkanlığı var mı? 
Evet  
Hayır   

23.08 
32.55 

27.31 
31.38 

6β.γ0±4.78 
6β.8β±5.41 

65.61±4.λβ 
6γ.8β±5.β4 

Test* U=209.00, p=0.083 U=264.00, p=0.456 t=-0.338, p=0.739 t=1.141, p=0.267 
Kronik hastalığı var mı? 
Evet  
Hayır   

27.75 
30.08 

34.25 
29.85 

65.50±4.λ4 
6β.66±5.γ0 

7β.00±1.41 
6γ.8λ±5.0λ 

Test* U=52.50, p=0.852 U=48.50, p=0.731 t=0.794, p=0.565 t=6.720, p=0.019 
Meslek kendi tercihi mi? 
Evet  
Hayır   

29.91 
37.00 

29.56 
40.80 

6β.76±5.γβ 
6β.β0±4.76 

64.β1±5.1λ 
64.β0±5.76 

Test* U=105.00, p=0.403 U=86.00, p=0.178 t=0.251, p=0.812 t=0.007, p=0.995 
Mesleğinden memnun mu? 
Evet  
Hayır 
Fikri yok 

31.76 
39.17 
24.23 

33.17 
28.33 
21.96 

6β.45±5.1λ 
65.γγ±4.61 
6γ.00±5.77 

64.β0±4.λλ 
67.00±5.βλ 
6γ.61±5.λλ 

Test* KW=2.651, p=0.266 KW=4.189, p=0.123 F=0.438, p=0.648 F=0.510, p=0.603 
Tıbbi hata yapsaydı bildirir miydi? 
Evet  
Hayır 

30.53 
29.75 

30.31 
36.00 

6β.55±5.ββ 
67.50±4.λ4 

64.1β±5.β5 
67.00±0.00 

Test* U=56.50, p=0.950 U=47.00, p=0.678 t=-1.319, p=0.385 t=-4.175, p=0.001 
Arkadaşının tıbbi hatasını bildirir miydi? 
Evet  
Hayır 

30.91 
22.67 

30.45 
31.50 

6β.84±5.γβ 
60.γγ±γ.β1 

64.1λ±5.γ0 
64.66±β.51 

Test* U=62.00, p=0.455 U=82.50, p=0.924 t=1.264, p=0.307 t=-0.294, p=0.788 
*Independent Samples T-test/Mann-Whitney U Test, One-Way ANOVA 
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Tablo γ’teν katılımcıların HTHEÖ ve THTÖ ön test ve son test toplam puanları ile bazı 
özellikleri arasındaki farklılık durumu gösterilmektedir. Buna göre gelirini yeterli olarak 
algılayanların THTÖ Ön test puanı daha yüksektir (p<0.05). Araştırmada THTÖ son test 
puanıν kronik hastalığı olanlarda ve tıbbi hata yapsaydım bildirmezdim diyenlerde daha 
yüksek bulunmuştur (p<0.05).  
 
Tablo 4. Katılımcıların HTHEÖ ve THTÖ Ön Test ve Son Test Toplam Puanları Arasındaki 
İlişki* (N=60) 

 HTHEÖ 
Ön Test 

HTHEÖ 
Son Test 

THTÖ Ön 
Test 

THTÖ Son 
Test 

HTHEÖ Ön Test Rho 1    
p -    

HTHEÖ Son Test Rho .437** 1   
p .001 -   

THTÖ Ön Test Rho -.133 -.172 1  
p .310 .190 -  

THTÖ Son Test Rho -.069 .023 .472** 1 
p .601 .859 .001 - 

*Sperman korelasyon analizi yapılmıştır. 
 
Tablo 4’de katılımcıların HTHEÖ ve THTÖ ön test ve son test toplam puanları arasındaki 
ilişki gösterilmektedir. Her iki ölçeğin ön test ve son test puanları arasında pozitif yönlü ve 
orta düzeyde ilişki bulunmuştur (p<0.05).  
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ÖZET 
Amaç: Bu çalışma, bir kamu üniversitesinde görev yapmakta olan akademik personellerin 
internet kullanım düzeyini saptamak ve internet kullanımını etkileyen faktörleri saptamaya 
yönelik yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olupν evrenini bir kamu üniversitesinde çalışan 606 
akademik personel oluşturmuştur. Verilerin toplanmasındaν akademisyenlerin demografik 
özelliklerini içeren sorular ve β1 soruluk internet kullanımına yönelik ‘’Anket Formu’’ 
kullanılmıştır. 
Bulgular:  Katılımcıların,%γλ.5’i zaman zaman internette çok zaman geçirmekten dolayı 
günlük işleri ihmal ettiğini, %βγ.λ’u ise çoğu zaman ilk iş olarak e-maillere baktığını 
belirtmiştir. Başkalarıyla dışarı çıkmak yerine internette daha fazla vakit geçirmeyi tercih 
ediyor musunuz sorusuna %54.8’i Nadiren yanıtını kullanarak başkalarıyla dışarı çıkmak 
yerine internette daha fazla vakit geçirmeyi tercih etmektedir. İnternette olmadığınız zaman 
huzursuz, hırçın, sinirli, oluyor musunuz sorusuna %61.8’i Nadiren cevabını kullanmıştır. 
Sonuç: Akademisyenlerin internet kullanım ve bağımlılık düzeyinin verilen cevaplar 
doğrultusunda yüksek olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılığı gelecekte bir halk sağlığı 
sorunu olarak görülmektedir. Bundan dolayı risk grubundaki akademisyenlere internet 
bağımlılığının belirtileri ve oluşabilecek sağlık sorunları konusunda sağlık personelleri 
tarafından eğitim programlarının hazırlanması önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler : : İnternet, Bağımlılık, Akademisyen. 

 
INTERNET USE IN ACADEMIANS AND FACTORS AFFECTING 

 
ABSTRACT 
 
Objective: The aim of this study was to determine the level of internet usage of academic 
staff in a public university and to determine the factors affecting internet usage. 
Method: The research was descriptive; The universe consists of 606 academic staff working 
in a public university. In the collection of dataν içeren Questionnaire Form yönelik was used 
for the questions including the demographic characteristics of academicians and the 21-
question internet use. 
Results: 39.5% of the respondents stated that they neglected the daily work because of 
spending a lot of time on the internet and 23.9% of them mostly looked at e-mails as the first 
job. 54.8% of the question: Do you prefer to spend more time on the internet instead of going 
out with others? Rarely, using the answer rather than spending more time on the internet. 
When you're not on the Internet, restless, aggressive, irritable, 61.8% of the question, Are you 
rarely used the answer. 
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Conclusion: It was observed that the level of internet use and dependence of the 
academicians was high according to the answers given. Internet addiction is seen as a public 
health problem in the future. Therefore, it is recommended that academicians in the risk group 
should prepare training programs by health personnel about the signs of internet addiction and 
possible health problems. 
Keywords: Internet, Addiction, Academician. 
 

1. GİRİŞ  

Teknoloji, neredeyse insanın dünyada varolmasıyla birlikte vardır. Mağaralarda yer alan 
çizimlerden, doğal ve insan yapımı süs eşyaları ve yiyecek saklama kaplarına (çanak, küp, 
kupa vb.) kadar ilk çağlarda insanlığın maddi kültürünü oluşturan her yöntem ve ürün denli 
manevi kültürün sahip olduğu nitelik de günümüzde ulaşılan teknoloji birikiminin köklerinde 
yer alır. Toplumsal kültür ve teknoloji arasında çatışma ve farklılık olduğu denli birbirini 
etkileyen ve yönlendiren bir ilişki bulunmaktadır (1).  
 
İnternet, insanların her türlü bilgiye çok kısa bir zamanda ulaşmasını ve diğer insanlarla çok 
hızlı bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayarak insan yaşamına önemli katkılar getiren bir 
iletişim aracıdır (β). 
 
Gelişen dünyada internetin ortaya çıkış amacı iletişimi artırarak, bilgi paylaşımını 
kolaylaştırmak ve araştırmacılara yeni olanaklar sunmaktır. İnternetin günlük yaşamdaki 
öneminin artmasıyla birlikte, değişik alanlardan daha fazla kişi her gün çeşitli nedenlerle 
internete bağlanmakta ve interneti kullanmaktadır. Bu alanlardan biri de eğitim-öğretim 
kurumlarındaki kullanımıdır. İnternetin akademik kullanımı öncelikli olarak öğrenme ve 
araştırma amaçlı iken zamanla internet öğrencilerin hayatlarının da önemli bir parçası 
durumuna gelmiştir (γ).  
 
Hızlı yayılıma bağlı olarak günümüzde internet, yaşam kalitemizi ve şeklini etkilemektedir. 
Eskiden kâğıt üzerinde gerçekleştirilen işlemler artık sanal ortamda gerçekleştirilmekte, 
harcanan zaman bir tıklama anına kadar indirilmektedir. Bu faydaların yanı sıra internetin 
bağımlılık yapacak kadar yaşamımızı olumsuz etkilediği de bir gerçektir.  
 
İnternet kullanıcılarının tıpkı ilaç, alkol ya da kumar gibi diğer bağımlılıklara benzeyen 
davranışları internet kullanımı için de göstermeye başladığına ilişkin bulgular ortaya 
koymaktadırlar (4). İnternet bağımlılığı ilk olarak Young (1λλ7) tarafından ortaya atılmış bir 
kavramdır. Bağımlılık ile ilgili olarak β000‟li yıllara kadar internet bağımlılığının, bağımlılık 
olup olmadığı tartışılmakta iken artık günümüzde böyle bir bağımlılığın varlığı kabul 
edilmekte hatta tedavisi üzerinde durulmaktadır (5). 
 
Günümüzde bu iletişim aracının kullanımı inanılmaz bir hızla artmıştır. İnternetin gelişmesi 
insan yaşamını olumlu yönlerde etkilemekle birlikte, internet bazı olumsuzlukları da 
beraberinde getirmiştir (6). Bu olumsuzluklarν işyeri performansının düşmesi, uyku 
bozukluğu, internetsiz bir hayatın çok sıkıcı ve anlamsız olması gibi bir düşünceyle kendini 
gösteren yoğun ilgi ve istek kaybı, hatta internetin aşırı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan 
kas ve iskelet sistemi problemleri ile belirli video oyunlarına bağlı epileptik nöbetler gibi 
sağlık sorunlarıdır (6). 
 
Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi’nde görev yapan akademik personellerin internet kullanım 
düzeyini saptamak ve internet kullanımını etkileyen faktörleri araştırmaya yönelik yapılmıştır. 
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2.MATERYAL-METOD  

 
2.1.Araştırmanın Amacı 
 
Bu araştırma Bingöl Üniversite’sinde çalışmakta olan akademik personelin internet 
kullanımını ve etkileyen faktörlerini araştırmak ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 
 
2.2.Araştırmanın Türü 
 
Bu araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 
 
2.3.Araştırmanın Yeri Ve Zamanı 
 
Araştırma Bingöl Üniversitesi’nde β018-β01λ Akademik yılında yapılmıştır. 
 
2.4.Araştırma Evreni Ve Örneklemi 
 
Bu araştırmanın evreni, Bingöl Üniversitesi’nde çalışmanın yapıldığı dönemde çalışan 606 
akademik personeli bulunmaktadır. Akademik personeller unvanlarına göre                             
tabakalı örneklem yöntemiyle seçilmiş olup, toplamda γ1γ kişi katılmıştır. 
 
2.5.Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 
 
Verilerin toplanmasında akademisyenlerin demografik özelliklerini içeren sorular ve β1 
soruluk internet kullanımına yönelik ‘’Anket Formu’’ kullanılmıştır. 
 
2.6.Anket Formu 
 
Anket formunda yer alan 1-λ.sorular akademisyenlerinν yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
durumu, unvanı, çalıştığı fakülte/bölüm, gelir durumu, günde ortalama, internette geçirdiği 
süre, herhangi bir hastalık durumu gibi bireysel özelliklerin saptanmasına yöneliktir.10-30. 
sorular ise internet kullanımına yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bu soruların şıkları 
nadiren/hiçbir zaman, zaman zaman, sık sık, çoğu zaman, her zaman şeklinde 
oluşturulmuştur. 
 
2.7.Verilerin Değerlendirilmesi 
Araştırmada elde edilen veriler, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 
(Statictical Package For Social Scienses Windows ββ ) programı kullanılarak yapılmıştır. 
 
2.8.Araştırmanın Bağımsız Değişkenleri  Cinsiyet  Yaş  Medeni durum   Eğitim durumu  Gelir durumu  Günde ortalama internete bağlanma süresi  Hastalık durumu 
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2.9.Araştırmanın Bağımlı Değişkenleri 
 
Akademisyenlerin internet kullanımı ve etkileyen faktörlere yönelik olan çoktan seçmeli 
sorulardır. 
 
2.10.Verilerin Toplanması 
 
Veriler toplanırken araştırmacı akademik personelin odasına girerek anket formunu bırakmış. 
Birkaç gün sonra tekrar akademik personelin odasından anket formlarını toplamıştır. Anket 
formunun doldurulması β0-γ5 dakika sürmüştür. 
 
2.11.Etik ilkeler    
 
Araştırmanın yürütülmesi için Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu 
Başkanlığından gerekli izin alınmıştır. Araştırmaya katılan akademisyenlere araştırmanın 
amacı açıklayarak onam alınmıştır ve gönüllü olmalarına özen gösterilmiştir.             
 

3.BULGULAR  

Araştırmaya katılanların cinsiyet özelliğine bakılacak olursaν %75.8’i erkek ve %βγ.λ ise 
kadın akademisyenlerden oluşmaktadır. Öte yandan akademisyenlerin %67.8’i evli iken 
%γ0.6’sı bekârdır. Ankete cevap veren akademisyenlerin %64.6’sı Doktora, %γ1.β’si Yüksek 
lisans, %γ.8’inin Lisans mezunu olduğu saptanmıştır (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Akademisyenlerin Sosyo-Demografik Özellikleri (N= 313) 
 
 

Özellikler 

 

 

Sayı 
(n) 

 

Yüzde 
(%) 

 
 
Yaş 
 
 

18-25 1 0,3 
26-33 101 32,2 
34-41 140 44,6 
42-50 52 16,6 
51-60 19 6,1 

 
Cinsiyet 

 

Kadın 75 23,9 

Erkek 238 75,8 

 
Medeni durum 

Bekâr 96 30,6 
Evli 213 67,8 

Diğer 4 1,3 
 
Eğitim durumu 
 

Lisans 12 3,8 

Yüksek lisans 98 31,2 

Doktora 203 64,6 

 

228



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 

Ankete cevap veren akademisyenlerin %γ6.6’sı Araştırma görevlisi, %β8.γ’ü Dr.Öğr.Üyesi, 
%ββ.6’sı Öğretim görevlisi, %6.4’ü Doç.Dr. , %5.7’si Prof.Dr ünvanlı akademik personelden 
oluşmaktadır. Gelir durumlarına bakıldığında gelir durumu ile akademik ünvan arasında 
doğrusal bir bağlantı söz konusudur (Tablo β). 

Tablo 2. Akademisyenlerin Diğer Özellikleri (N= 313) 
 

Özellikler 

 

 
Sayı 
(n) 

 
Yüzde 

(%) 

 

 

Unvan 

Prof. Dr. 18 5,7 

Doç. Dr. 20 6,4 

Dr. Öğr. Üyesi 89 28,3 

Araştırma Görevlisi 115 36,6 

Öğretim Görevlisi 71 22,6 

 

 

 

 

 

Çalıştığınız bölüm 

Fen Edebiyat 55 17,5 

Sağlık Bilimleri 14 4,5 

Ziraat 33 10,5 

İlahiyat 46 14,6 

Veterinerlik 17 5,4 

İktisat 30 9,6 

Diş Fakültesi 4 1,3 

Beden Eğitimi 18 5,7 

Sağlık Hizmetleri 23 7,3 

Sosyal bilişimler 30 9,6 

Mühendislik 43 13,7 

 

Gelir durumu 

Gelir giderden az 59 18,8 

Gelir gidere eşit 133 42,4 

Gelir giderden fazla 121 38,5 

Herhangi bir hastalığınız 
var mı? 

Var 49 15,6 

Yok 264 84,1 
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Tablo 3 de: 

 Önceden kararlaştırılandan daha uzun süre internette zaman geçirme sorusuna %4λ.0’ı 
Zaman zaman yanıtını vermiştir.  

 İnternette çok zaman geçirmekten dolayı günlük işleri ihmal etme sorusuna %γλ.5’i 
Zaman zaman yanıtını vermiştir. 

 İnternet kullanımında ilk iş olarak e-maillere bakma sorusuna %βγ.λ’u Zaman zaman 
ve %βγ.λ’u Çoğu zaman yanıtını vermiştir.  

 Başkalarıyla dışarı çıkmak yerine internette daha fazla vakit geçirmeyi tercih ediyor 
musunuz sorusuna %54.8’i Nadiren yanıtını kullanmıştır. 

 İnternette olmadığınız zaman huzursuz, hırçın, sinirli, oluyor musunuz sorusuna 
%61.8’i Nadiren cevabını kullanmıştır. 

 İnternette geçirdiğiniz zamanı başkalarından gizlediğiniz oluyor mu sorusuna %57.γ’ü 
Nadiren cevabını vermiştir. 

 
 
 
Tablo 3. Akademisyenlere İnternet Kullanımı İle İlgili Sorulan Sorulara Verilen 
Cevapların Dağılımı (N= 313) 

 
Sorular 

 
Sayı 
(n) 

 
Yüzde 

(%) 

 
Önceden 
kararlaştırdığınızdan 
daha uzun süre internette 
kalıyor musunuz? 

Nadiren 42 13,4 
Zaman zaman 154 49,0 
Sık sık 69 22,0 
Çoğu Zaman 42 13,4 
Her zaman 6 1,9 

 
İnternette çok zaman 
geçirmekten dolayı 
günlük işleri ihmal ediyor 
musunuz? 

Nadiren 110 35,0 
Zaman zaman 124 39,5 
Sık sık 41 13,1 
Çoğu zaman 28 8,9 
Her zaman 10 3,2 

 
Gerekli olan bazı şeyleri 
yapmadan önce, ilk iş 
olarak e-maillere bakıyor 
musunuz? 

Nadiren 56 17,8 
Zaman zaman 75 23,9 
Sık sık 58 18,5 
Çoğu zaman 75 23,9 
Her zaman 49 15,6 

 
Başkalarıyla dışarı 
çıkmak yerine internette 
daha fazla vakit 
geçirmeyi tercih ediyor 
musunuz? 

Nadiren 172 54,8 
Zaman zaman 87 27,7 
Sık sık 24 7,6 
Çoğu zaman 23 7,3 
Her zaman 7 2,2 

 Nadiren 194 61,8 
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İnternette olmadığınız 
zaman huzursuz, hırçın, 
sinirli oluyor musunuz? 
İnternete girince bunlar 
geçiyor mu? 

Zaman zaman 72 22,9 

Sık sık 17 5,4 

Çoğu zaman 24 7,6 

Her zaman 6 1,9 

İnternette geçirdiğiniz 
zamanı başkalarından 
gizlemeye çalıştığınız 
oluyor mu? 

Nadiren 180 57,3 

Zaman zaman 75 23,9 

Sık sık 34 10,8 

Çoğu zaman 21 6,7 

Her zaman 3 1,0 

 

 

 

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi’nde görev yapan akademik personellerin internet kullanım 
düzeyini saptamak ve internet kullanımını etkileyen faktörleri araştırmaya yönelik yapılmıştır. 

Araştırmaya katılanların cinsiyet özelliğine bakılacak olursaν %75.8’i erkek ve %βγ.λ ise 
kadın akademisyenlerden oluşmaktadır. Öte yandan akademisyenlerin %67.8’i evli iken 
%γ0.6’sı bekârdır. Ankete cevap veren akademisyenlerin %64.6’sı Doktora, %γ1.β’si Yüksek 
lisans, %γ.8’inin Lisans mezunu olduğu saptanmıştır.  

Ankete cevap veren akademisyenlerin %γ6.6’sı Araştırma görevlisi, %β8.γ’ü Dr.Öğr.Üyesi, 
%ββ.6’sı Öğretim görevlisi, %6.4’ü Doç.Dr. , %5.7’si Prof.Dr ünvanlı akademik personelden 
oluşmaktadır. Gelir durumlarına bakıldığında gelir durumu ile akademik ünvan arasında 
doğrusal bir bağlantı söz konusudur. 

Katılımcılar, önceden kararlaştırılandan daha uzun süre internette zaman geçirme sorusuna 
%4λ.0’ı Zaman zaman yanıtını vermiştir. İnternette çok zaman geçirmekten dolayı günlük 
işleri ihmal etme sorusuna %γλ.5’i Zaman zaman yanıtını vermiştir. İnternet kullanımında ilk 
iş olarak e-maillere bakma sorusuna %βγ.λ’u Zaman zaman ve %βγ.λ’u Çoğu zaman yanıtını 
vermiştir.  Başkalarıyla dışarı çıkmak yerine internette daha fazla vakit geçirmeyi tercih 
ediyor musunuz sorusuna %54.8’i Nadiren yanıtını kullanmıştır. İnternette olmadığınız zaman 
huzursuz, hırçın, sinirli, oluyor musunuz sorusuna %61.8’i Nadiren cevabını kullanmıştır. 
İnternette geçirdiğiniz zamanı başkalarından gizlediğiniz oluyor mu sorusuna %57.γ’ü 
Nadiren cevabını vermiştir. 

Araştırma ile ilgili doğrultuda şu önerilerde bulunulabilirν 
  İnternet bağımlılığı gelecekte bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Bundan 

dolayı risk grubundaki akademisyenlere internet bağımlılığının belirtileri ve 
oluşabilecek sağlık sorunları konusunda halk sağlığı hemşireleri tarafından eğitim 
programları hazırlanması, 
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 Akademisyenler bilgisayar başında iken el, kol, sırt, omuz egzersizleri yapmalarının 
önemini belirterek, bu egzersizleri yapmaları önerilebilir. 

  Uzun çalışma saatleri arasında kısa molalar vererek vücudu dinlendirmeleri, 
  Bilgisayar ve internet ile uzun süre çalışanlara gevşeme teknikleri öğretilerek, bu 

tekniklerin kullanma alışkanlığının kazandırılması, 
  Araştırmanın Türkiye genelini temsil edecek verilere ulaşabilmesi için daha geniş bir 

örneklem grubunda daha uzun süreli yapılması önerilebilir. 
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TEKNOLOJİ KULLANIMININ FİRMA DEPO VE PAZAR PERFORMANSI 

ÜZERİNE ETKİSİ 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKSOY 

Gaziantep Üniversitesi  
 

Mehmet PEKMEZCİ 
Gaziantep Üniversitesi  

 

ÖZET 

Günümüz teknolojisinin hızlı gelişme göstermesi, işletmelerin tüm faaliyetlerinde ve 
içerisinde bulundukları tedarik zincirindeki görevlerini tam anlamıyla yerine getirmesi adına 
yenilikler yaratmıştır. Teknolojinin gelişim hızı her geçen gün artarak ilerlemektedir. Bu 
durum karar vericilerin, en ideal organizasyonu işletme için seçimi konusunda çok önemli 
kolaylıklar sağlamaktadır. İşletmelerde depolama işlemleri de teknoloji sayesinde gün 
geçtikçe değişmekte, daha az enerji ile depo operasyonlarını daha aktif bir şekilde 
gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Depo operasyonları, karmaşık ve yoğun bir süreç 
içermektedir. Bu süreç işletmeler için her zaman katma değer yaratmayabilir, çünkü her ilave 
aktivite maliyetleri ve depolama hatalarını arttırabilir. Bu durum işletmeleri, mevcut durumun 
iyileştirilmesi, geliştirilmesi için girişimde bulunmaya ve iş süreçlerindeki hataların 
azaltılması, daha verimli çalışmanın gerçekleşmesi için yeni modern teknolojik çözümler 
bulmaya sevk etmektedir. Yapılan araştırmalar, teknolojinin işletme operasyonları üzerinde 
önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ise; Gaziantep organize sanayi 
bölgesinde faaliyette bulunan firmaların teknoloji kullanımlarının depolama ve pazar 
performansı üzerindeki etkisi, depolama performansının da pazar performansına etkisini tespit 
etmek amacı ile yapılmıştır. Veriler, λβ farklı firmadan anket yöntemi ile toplanmış ve SPSS 
β1 paket programı ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler μ Teknoloji Oryantasyonu, Depo Performansı, Pazar Performansı 

 
THE EFFECT OF THE USE OF TECHNOLOGY ON COMPANY WAREHOUSE 

AND MARKET PERFORMANCE 

ABSTRACT 

The rapid advances in technology enabled innovative applications for enterprises in all their 
activities and supply chain practices. The technological developments are continually 
accelerating and this provides ease for the decision makers in selection of the best 
organization for the enterprise. The warehouse processes are no exception to the technological 
change which enables more active realization of warehouse operations with less energy. 
Warehouse operations involve a complex and intensive process. This process may not always 
create added value for enterprises, because each additional activity can increase costs and 
warehousing errors. This situation prompts enterprises to seek out new modern technological 
solutions in order to optimize the current working model by reducing process errors and 
improving work productivity. Research has shown that technology plays an important role in 
business operations. The aim of this study is to determine the effect of technology usage on 
the warehousing and market performance, and effect of warehousing performance o the 
market performance of companies hosted in Gaziantep Organized Industrial Zone. Data were 
collected from 92 different companies by survey method and analyzed with SPSS 21 package 
program. 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde müşterilerin istekleri giderek artmaya ve karmaşıklaşmaya başladı. 
Sürekli olarak mağazalarda farklı ve bol çeşit görmek isteyen müşteriler, tedarik zincirlerini 
daha da müşteri odaklı olmaya zorluyor. Çünkü başarılı bir zincirin anahtarının müşteriyi 
anlamaktan geçtiği üreticiler tarafından keşfedildi. Artık seri ve yığın üretim yerine 
müşterilerin kendi zevk ve isteklerine göre tasarladığı ürünleri üretmek, hızlı bir şekilde nihai 
tüketiciye ulaştırmak önem kazandı. β1. yy teknolojisi gün geçtikçe ilerleme kaydetmekte ve 
bu durum işletme adına müşterilerini anlama ve doğru çözümler sunmak adına karar 
vericilerin işini her geçen gün daha da kolaylaştırmaktadır. Rekabetin dünya çapında 
yoğunlaştığı birçok iş sektöründe değişim hızlandıkça, firmaların mevcut yetkinlikleri 
kullanarak ve yeni teknolojileri keşfederek kendilerini yenilemeleri gerekir (Gibson ve 
Birkinshaw, 2004). Bilgi, modern iş hayatında rekabetçi güç elde etmenin en önemli 
faktörüdür. Bilgiyi müşteriden elde etmek, doğru bir şekilde tedarik zincirini oluşturan 
unsurlara bu bilgiyi aktarmak zahmetli ve maliyetli bir süreçtir. Ancak bilginin firmalara 
sağladığı avantajlar da yadsınamaz. Tedarik zincirini oluşturan her bir birimin bilgiyi almak, 
aktarmak ve müşterilerin isteklerine cevap vermek adına farklı teknolojik ihtiyaçları ve 
özellikleri bulunmaktadır.  İşletmelerde birçok alanda kullanımı sonucu devrim yaratan 
teknoloji, firma organizasyonları üzerinde olumlu etkileri görülmektedir. Yapılan çalışmalar, 
teknolojinin firma organizasyonlarının performansı üzerinde önemli bir rol oynadığını ortaya 
koymaktadır. Teknoloji odaklı firmalar, müşterilerine daha iyi hizmetler ve yeni ürünler 
sunabilmek için önemli bir teknolojik altyapıya sahip olabilme ve bu yapıyı organizasyonun 
her aşamasında kullanabilme imkânına sahiptir. 

Depolar, ürünleri gerekli şartlarda muhafaza etmek, saklamak ve istenilen zamanda 
istenilen noktalara sevk edilmesi için kullanılan yerlerin genel ismidir. Depolama işlemleri 
teknoloji sayesinde gün geçtikçe değişiyor. Otomasyon kullanımı sayesinde, depo 
operasyonları artık daha az enerji harcayarak gerçekleşmektedir. Ancak aynı zamanda 
depodaki aktivite artışları verileri sisteme aktarma işlemlerini arttırmıştır. Bu nedenle depo 
operatörleri ürünlerin fiziksel hareketlerini takip etmekten çok bu ürünlerin deponun neresine 
yerleştirileceğini ve ne zaman sevk edileceğini tespit edilmesi için bilgi ve veri akışı ile 
uğraşmaktadır. 

Bir deponun ana işlevleriμ ürün çeşitliliğini sağlamak, müşterilerin istekleri 
doğrultusunda verdikleri siparişleri temin etmek, bu siparişleri zamanında dağıtımını 
sağlamak ve bazen de kişiselleştirme faaliyetleri ile müşteri siparişlerine değer katmaktır (De 
Koster, M. B. M. 2012). Bu nedenle depo performansı çok boyutlu bir yapıya sahiptir. 
Performans, genellikle girdi ve çıktı faktörlerinin oranına göre ölçülmektedir. 

Teknoloji oryantasyonu, bir firmanın yeni ürünlerindeki teknolojiyi, müşteri haberleri 
veya pazar yönelimi pahasına teşvik eden bir sistemi işaret eder (Koçak, β017). Yapılan 
araştırmalar teknoloji oryantasyonun firmaların depolama, tedarik, üretim, dağıtım, pazar, 
firma performansı vs. gibi birçok süreç üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada 
ise, teknoloji oryantasyonunun firma depo ve pazar performansı üzerindeki etkisini, depo 
performansının da pazar performansı üzerindeki etkisini araştırmayı hedeflemektedir. Bir 
sonraki bölümde literatür taraması, önerilen model ve hipotezler sunulmaktadır. Üçüncü 
bölümde, araştırmanın metodolojisi açıklanmıştır. Bölüm dörtte iseν ampirik çalışmanın 
sonuçlarını sunar ve hipotezlerini tartışır.  Beşinci bölümde, sonuç ve gelecek çalışmalar için 
tavsiyeler verilmiştir. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI, ÖNERİLEN MODEL VE HİPOTEZLER  
2.1 Teknoloji Oryantasyonu 

 Teknoloji odaklılık, yeni teknolojiler veya ürünler kullanma ve geliştirme eğilimini 
ifade eder (Hakala ve Kohtamaki 2011). Birçok araştırma, teknoloji odaklı olmanın işletmenin 
yönetim ve organizasyon performansı üzerinde önemli bir rolü olduğunu saptamıştır. 
Teknoloji odaklı olmak, firmalara müşterilerinin ihtiyaçlarını anlama, onlara daha kaliteli 
hizmet sunma ve yeni ürünleri daha hızlı sunma altyapısını hazırlamaktadır. Hakala ve 
Kohtamaki (2011), firmaların çeşitli stratejik yönelimlerinin firma performansı üzerine 
etkisini araştırmıştır. Teknoloji, müşteri ve girişimci oryantasyonlarının firma performansı 
üzerindeki etkilerini araştırmış ve karşılaştırmasını yapmıştır. Sadece müşteri oryantasyonu 
sağlamanın diğer bileşimlere göre etkisinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Tsou vd. 
(β014μ501), çalışmasında teknolojik yönelimi sağlayan firmaların daha fazla yenilikçi ve 
teknolojik ürünler geliştirdiğini ve müşterilerin de bu ürünleri tercih ettiğini, böylece 
rakiplerine göre rekabetçi bir avantaj elde ettiğini savunmaktadır. Liu ve Su (β014μ6), 
teknoloji yöneliminiμ bir teknolojik altyapıya sahip olma yeteneği ve isteği olan bir firmanın 
teknik bilgilerini kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve cevaplamak için yeni bir 
teknik çözüm geliştirmek anlamına geldiğini ifade etmektedir. Çalışmasında teknoloji ve 
market oryantasyonun karmaşık ürün ve sistemler üzerindeki etkisini incelemiştir. 
Araştırmamızda iseν teknoloji oryantasyonu ile firmanın depo ve pazar performansı arasındaki 
ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir.  

 H1: Teknoloji oryantasyonu ile firma performansı arasında pozitif bir ilişki vardır. 
 H2: Teknoloji oryantasyonu ile depo performansı arasında pozitif bir ilişki vardır 

2.2 Firma Depo Performansı  

 Teknoloji oryantasyonu, depo yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Örneğinν 
kablosuz avuç içi bilgisayarlar, forklift ve stok arabalarında bilgisayarların kullanılması, 
işgücünü yönetmek ve yönlendirmek için sesle yönlendirme teknolojisi gibi depo yönetim 
sistemleri kullanılmaktadır. Richard’a göre (β014), depoda modern teknolojilerin 
kullanımının faydalarınıν iş sürecinde daha iyi alan kullanımı, enerji ve insan gücünden 
tasarruf, gelişmiş kontrol, daha az insan gücüyle taşıma işlemi, darboğazları önlemek için 
ürünlerin akışını koordine etme olasılığı, düşük maliyetler ve daha düşük iş kazaları şeklinde 
sıralamaktadır. Teknolojinin depoya ve dağıtım yönetimine getirilmesi, çalışanların işlerini 
yürütme sayısını ve şeklini olumlu anlamda etkilemiş ve değiştirmiştir. Yüksek düzeyde 
otomasyon sayesinde, bir zaman gerekli olan bilgi toplama ve dağıtım görevini depo yönetim 
sistemleri üstlenmektedir (Berger ve Ludwig, β008). Berger ve Ludwig yaptıkları çalışmada 
ses teknolojisini Amerika Birleşik Devletlerinin Güneydoğusundaki bir gıda dağıtıcısı 
üzerinde bu teknolojiyi kullanarak hataların ses ile bildirilmesi sağlanmıştır. Böylece 1000 
vaka başına β.44 olan hatadan, 1000 vaka başına 0.λ4 hataya gerilediğini tespit etmiştir.. 

H3: Depo performansı ile firma pazar performansı arasında pozitif bir ilişki vardır. 
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3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
3.1 Araştırmanın Amacı 
 Bu çalışmanın amacı, Gaziantep organize sanayi bölgesindeki firmaların teknoloji 
oryantasyonlarının depo ve pazar performansına, depo performansının da pazar performansı 
üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla oluşturulan anket soruları Gaziantep 
organize sanayi bölgesindeki firmaların ilgili yöneticilerine uygulanmıştır.  

3.2 Araştırmada kullanılan Veri Toplama Yöntemi 
 Bu çalışmada tedarik oryantasyonu ile ilgili ölçek Koçak vd. (β017)’nin 
çalışmasından, depo performansı ölçeği Abushaika vd. (β018)’nin, Pazar performansı ölçeği 
ise Aksoy (β017)’un çalışmasından uyarlanmıştır. Yapılan çalışma, Gaziantep organize sanayi 
bölgesinde faaliyetlerini yürüten firmaları hedef almıştır. Veriler λβ farklı firmadan anket 
yoluyla toplanmıştır. Anketler bir kısmı yüz yüze firmaların ilgili yöneticileri ile görüşme 
yapılarak (7λ adet), bir kısmı ise e-anket yöntemi (1γ adet) ile toplanmıştır. Ankette, teknoloji 
oryantasyonunu ölçmek için dört, depo performansını ölçmek için dört, pazar performansı 
ölçmek için ise beş olmak üzere toplam 1γ soru sorulmuştur. Elde edilen veriler SPSS β1 
paket programı yardımı ile değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisi ve ilişkinin yönü ve 
şiddetini belirlemek için regresyon ve kolerasyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Resim 1: Araştırma Modeli 

 
 

4.ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE BULGULARI 

4.1 Faktör Analizi 

Faktör analizi, sosyal bilimlerde veri ölçümünün anlaşılması ve geçerliliğinin ortaya 
konması için yapılan bir analizdir. Analizin başlıca amacı, aralarında ilişki olduğu düşünülen 
çok sayıdaki değişkenin temel boyutlara indirgenmesidir. Temel mantığı karmaşık bir yapının 
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az sayıdaki temel faktörler ile açıklanabileceği düşüncesidir (Coşkun vd., β017). Herhangi bir 
veri setine  faktör analizi uygulanabilirliğinin testi için Kaiser – Meyer - Olkin (KMO) ve 
Bartlett testleri ile ölçülebilir. KMO testi değişkenler arasındaki kolerasyonu ve faktör 
analizinin uygunluğunu ölçen testtir. KMO değer olarak 0-1 arasında değer almaktadır. 0,8 
üzerindeki değerler iki değişken arasında yüksek ilişki olduğunu göstermektedir. 0,5 altında 
kalan ifadeler analizden çıkarılmalı ve faktör testine o şekilde devam edilmelidir (Yaşlıoğlu, 
β017). İlgili çalışma için faktör analizi tablo 1’deki gibidir. Faktör analizinin KMO değerleri 
0,5 üzerinde olduğu için çalışmanın uygun olduğunu söyleyebilir iz. 

 

Tablo 1. Faktör Analizi 

 

ÖLÇEKLER KMO 

DEĞERİ 

BARTLETT  
TESTİ 

Teknoloji Oryantasyonu 738 110,687 

Depolama Performansı 650 55,234 

Pazar Performansı 837 359,792 

 

4.2 Güvenilirlik Analizi 

Çalışmanın güvenilirlik analizi Cronbach alfa yöntemi ile test edilmiştir. Bu yöntem 
ile bulunan katsayı, ölçekte bulunan maddelerin homojen yapısını ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Cronbach alfa katsayısı, likert tipi analizlerde sıkça kullanılan bir 
yöntemdir. Elde edilen katsayı 0,8 den daha büyük ise çalışmanın yüksek güvenilirlikte 
olduğunu, 0,6 ile 0,8 arasında olursa güvenilir, 0,4 ile 0,6 arasında düşük güvenilir, 0,4 altında 
bir değer alırsa güvenilir olmadığını ifade etmektedir (Yıldız ve Uzunsakal, β018).  Tablo β’yi 
incelediğimizde Cronbach alfa katsayılarının tüm ölçekler için 0,6 üzerinde olduğunu 
görmekteyiz. Bu durum analizin güvenilir olduğunu göstermektedir.  

 
Tablo 2. Güvenilirlik 

 

ÖLÇEKLER MADDE 

SAYISI  

CRONBACH’S 
ALPHA  

Teknoloji Oryantasyonu 4 ,782 

Depolama Performansı 4 ,660 

Pazar Performansı 5 ,919 

 

4.3 Kolerasyon Analizi 

 Kolerasyon, analizde yer alan değişkenlerin arasındaki ilişkiyi inceler. Analiz 
neticesinde iki değişken arasında olumlu veya olumsuz doğrusal bir ilişkinin derecesinin 
tespiti için kolerasyon yapılır. İlişkinin derecesini kolerasyon katsayısı (r) gösterir ve -1 ile +1 
arasında değer alır. Literatüre göre, katsayının 0,71 den büyük olması yüksek düzeyde ilişkiyi, 
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0,γ ile 0,7 arasındaki değerlerde orta düzeyde ilişkiyi, 0,1 ile 0,βλ arasındaki değerlerde düşük 
düzeyde ilişkinin olduğunu gösterir. Eğer katsayı 0 ise değişkenler arasında ilişkinin olmadığı, 
Negatif bir değer alırsa değişkenler arasında ters yönlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir.  

Tablo 3. Kolerasyon Analizi 

 Teknoloji 

Oryantasyonu 

Depolama 

Performansı 
Pazar 

Performansı 

Teknoloji 

Oryantosyonu 
1 0,542** 0,301** 

Depolama 

Performansı 
0,542** 1 0,269** 

Pazar Performansı 0,301** 0,269** 1 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

 Tablo γ’ü incelediğimizde çalışmanın kolerasyon matrisini görmekteyiz. teknoloji 
oryantasyonu ile pazar performansı arasındaki kolerasyona katsayısının (0,γ01**) olduğunu 
görmekteyiz. Yaniν iki değişken arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğunu 
söyleyebiliriz. Teknoloji oryantasyonu ile depolama performansı arasında (0,54β**) orta 
düzeyde pozitif bir ilişki olduğunu ve depolama performansı ile pazar performansı arasında 
(0,β6λ**) düşük düzeyde bir pozitif ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle H1, Hβ ve Hγ 
hipotezleri kabul edilmiştir. 

 Araştırma için veriler, λβ farklı firmadan tesadüfî seçim yapılarak toplanmış olup 
katılımcılar hakkında bazı istatistikî özellikler şu şekilde gerçekleşmiştir. Eğitim durumuna 
baktığımızdaν toplam katılımcıların %6β’si lisans, %β,β’si ilkokul, %β5’i lise, %6,5’i ön 
lisans, %4,γ’ü ön lisans mezunudur. Sektörel bazda iseν %44,6’sı halı, %15,β’si tekstil, 
%8,7’si gıda, %8,7’si iplik başta gelmek üzere 15 farklı sektörden katılım sağlanmıştır.  

5. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALARA TAVSİYELER 

 Yapılan çalışmada teknoloji odaklı olan firmaların depo ve pazar performansları 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Zaman, imkân kısıtları ve firmaların bu tarz çalışmalara bakış 
açısının olumlu olmamasından dolayı λβ firma ile sınırlı kalmıştır. Araştırılan hipotezlerin 
analiz sonuçlarına baktığımızda, değişkenler arasında yüksek düzeyde bir ilişki beklenirken 
düşük ve orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu durumun sebebini 
teknolojiyi firmaların tam anlamıyla depo operasyonları için verimli kullanamamasından, 
teknolojiyi depo sistemlerinde kullanma maliyetlerinin yüksek görülmesinden ve depo 
işlemlerinin katma değer yaratmayan angarya işler olarak görülmesinden kaynaklandığını 
düşünmekteyim. Yakın zamanda ülkemizde ve ilimiz Gaziantep’te depolama sistemleri ve 
depolamada teknoloji kullanımının önemi artacak. Bu nedenle bu konuda atılım yapan 
firmalar, yoğun rekabet ortamının yaşandığı günümüz piyasalarında onları bir adım öne 
geçirecek rekabetçi gücü yaratacağını düşünüyorum. Gelecek çalışmalar için tavsiyelerim iseν 
firmaları seçerken tek bir sektör hedefleyip modele dağıtım, tedarikçi performansı gibi 
değişkenler eklenerek çalışma geliştirilebilir veya teknolojiyi depo sistemlerinde en iyi 
uygulayan firma tespit edilerek, o noktaya ulaşmaya çalışan bir diğer firmaya uygulaması 
score analizi yardımıyla yapılabilir.       
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ABSTRACT 
Hazelnut is one of the primary cash crops for many farmers, especially in the Black Sea 
region. Although Turkey is the world’s primary hazelnut producer, its productivity per area is 
lower than that of hazelnut-growing Western countries. Besides agronomic reasons, insect and 
mite pests appear to be a major impediment to efficient production. One of the most important 
pests may be Anoplophora chinensis (Forster) (Coleoptera: Cerambycidae) in these days. 
Chemical insecticides have been mostly used to control of insect pest to date. In recent years 
scientists have preferred biological control methods therefore insecticides have negative effect 
on the ecosystem. So, scientists concentrated on using enthomopathogens on biological 
control in both Turkey and the world. Entomopathogens can regulate insect populations 
(Lacey et al., 2001). Determination of entomopathogens of pest insects is necessary to use it 
in biological control. Bacterial pathogens, fungal pathogens, viral pathogens, protozoan 
pathogens, nematodes and microsporidia are well known entomopathogens. Therefore, 
samples of Anoplophora chinensis were collected from Trabzon city of Turkey from May to 
June in β01λ. Collected insects are dissected in Ringer’s solution as soon as possible. Samples 
dissected and study under light microscope at a magnification from 100X to 1000X. A 
juvenile nematode parasite was seen from Anoplophora chinensis from Turkey. Nematodes 
are obligate insect parasites which develop inside the host over a period of time. Their effect 
is realized through shortening of the life span or lessening the reproductive potential of the 
host, rather than killing it outright. As a result of the study we observed Nematode parasite 
from Anoplophora chinensis in Trabzon city in Black Sea region of Turkey. The juvenile form 
of the nematode parasiteis cylindrical, elongated and observed in the haemocoel and midgut 
of insects. Average of morphological and structural measurements of juvenile form of the 
nematode parasite are γβ0 m length and width β4 m (nμ λ0). 1β0 beetles were examined 
and the total rate of the nematode parasite is 20%. The rate of the nematode parasite is 15%, 
in May while the 22.5%, in June. The nematode parasite was observed but it was not 
identified.  
 
Key words: Anoplophora chinensis, Hazelnut, nematode, parasite, Turkey 
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 TÜRKİYE’DE ANOPLOPHORA CHINENSIS (FORSTER) (COLEOPTERA 
CERAMBYCIDAE )’TENBİR NEMATOD PARAZİTİ  

 

ÖZET 
Fındık, özellikle Karadeniz Bölgesinde çiftçiler için para kazandıran önemli ürünlerden 
biridir. Ülkemiz dünyanın başlıca fındık üreticisi olmasına rağmen alan başına verimliliği, 
fındık üreten batı ülkelerine göre düşüktür. Agronomik sebeplerin yanı sıra, zararlı böcekler 
ve akarlar, verimli üretime büyük bir engel teşkil ediyor gibi görünmektedir. Bugünlerde 
önemli zararlılardan biri de Anoplophora chinensis (Forster) (ColeopteraCerambycidae) 
olabilir. Bugüne kadar zararlı böceklerle mücedelede çoğunlukla kimyasal böcek öldürücüler 
(insektisit) kullanılmıştır. Son yıllarda bilim insanları insektisitlerin ekosistem üzerine 
olumsuz etkilerinden dolayı biyolojik kontrol yöntemlerini tercih etmişlerdir. Bu nedenle, 
bilim adamları, hem Türkiye'de hem de dünyada biyolojik kontrolde entomopatojenleri 
kullanmaya odaklandılar. Entomopatojenler böcek popülasyonlarını düzenleyebilir (Lacey vd, 
β001). Zararlı böceklerin entomopatojenlerinin belirlenmesi onların biyolojik kontrolde 
kullanılması için gereklidir. Entomopatojen olarak, bakteriyel patojenler, fungal patojenler, 
viral patojenler, protozoan patojenler, nematodlar ve mikrosporlar iyi bilinir. Bu amaçla, 
Anoplophora chinensis örnekleri β01λ yılında, Mayıs-Haziran aylarında  Trabzon’dan 
toplandı. Toplanan böcekler Ringer solüsyonu ile en kısa sürede diseke edildi. Numuneler 
disekte edilip 100X ila 1000X arasında bir büyütmede ışık mikroskobu altında incelendi. 
Anoplophora chinensis’ten juvenil bir nematod paraziti gözlendi. Nematodlar, bir süre için 
konak içerisinde gelişen zorunlu parazitlerdir. Etkileri, konağın direkt öldürülmesi yerine, 
ömrünün kısaltılması veya üreme potansiyelinin azaltılması yoluyla gerçekleştirilir. Çalışma 
sonucunda, Türkiye'nin, Karadeniz bölgesindeki Trabzon ilinde Anoplophora chinensis’te bir 
nematod parazitini gözlemledik. Gözlemlenen juvenil nematod parazitinin şekli silindirik, 
uzundur ve böceklerin hemoseli ile orta bağırsaklarında gözlenir. Juvenil nematod parazitinin 
ortalama uzunluğu 320 m ve genişliği β4 m'dir (nμ λ0). Toplamda 1β0 böcek incelenmiş ve 
nematod parazitinin toplam bulunma oranı % β0 bulunmuştur. Nematod parazit oranı, Mayıs 
ayında % 15 iken, Haziran ayında % 22,5'tir. Anoplophora chinensis’ten nematod paraziti 
gözlenmiş ancak tanımlanmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Anoplophora chinensis, Fındık, nematod, parazit, Türkiye 
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INTRODUCTION  

Anoplophora chinensis (Forster, 1771) belongs to the Coleoptera order, Cerambycidae family 
(Figure 1a). Member of this family well known as a Long-horned beetles and  A. chinensis 
known as a Citrus Longhorn Beetle all of the world (Adachi, 1994). This species is killing 
especially citrus trees, larval tunnels and adult exit holes also destructive effect on the trees 
(Figure 1b) Naturally, theese beetles lives in China, Japan, Korea, Malaysia, Myanmar, 
Taiwan, Vietnam, Indonesia and the Philippines. The invasive alien species are found in 
North America, Denmark, Netherlands, France Italy, Romania  and Turkey (Hızal et al.,β015ν 
Van der Gaag et al., 2008). A. chinensis was reported as a new record to Turkish invasive 
alien insect species fauna by Hızal et al. (2015). This species came to Turkey by importing of 
the plants and wood material. Insect populations are controlled by several factors in their 
natural habitats, but they causes important problems as they move by living plants and wood 
materials to another area. They are so called invasive alien insect species in their new 
location. These species common characteristics are fast growth and reproduction, high 
dispersal ability, tolerance of wide range of enviromental conditions and ability to feed with 
various food types (Hızal et al. 2015, Topakçı et al. β017; Özdikmen et al. β017). A. chinensis 
was seen on hazelnut trees in Trabzon in 2019. Although Turkey is the world’s primary 
hazelnut producer, its productivity per area is lower than that of hazelnut-growing western 
countries. Hazelnuts already have many known pests and one of the most important pests may 
be A. chinensis in these days. Chemical insecticides have been mostly used to control of insect 
pest to date. In recent years scientists have preferred biological control methods therefore 
insecticides have negative effect on the ecosystem. So, scientists concentrated on using 
enthomopathogens on biological control in both Turkey and the world. Entomopathogens can 
regulate insect populations (Lacey et al., 2001). Determination of entomopathogens of pest 
insects is necessary to use it in biological control (Baki, 2016). Bacterial pathogens, fungal 
pathogens, viral pathogens, protozoan pathogens, nematodes and microsporidia are well 
known entomopathogens. For this purpose, samples of A. chinensis were examined and a 
juvenile nematode parasite was observed but it was not identified.  
 

a  
a b 
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 Figure 1. a) Adult of Anoplophora chinensis, b) exit holes of Anoplophora chinensis on 
Hazelnut trees. 

MATERIALS AND METHODS 

Anoplophora chinensis insects were collected with six different scandinavian traps from one 
locality (Maçka) from Trabzon city of Turkey. Samples collected from May to June in β01λ. 
Collected adult samples were put into sterilised glass bottles to prevent possible 
contamination and brought to the laboratory as soon as possible.  Collected insects are 
dissected in Ringer’s solution and examined under light microscope at a magnification from 
100X to 1000X. Detected parasites were measured and photographed with a Nikon Eclipse Ci 
microscope combined with DS-Fi 2 digital camera. Measurements of nematodes were taken 
using Nikon NIS Elements imaging software. 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

In this study we observed a juvenile nematode parasite from Anoplophora chinensis in 
Trabzon city in Black Sea region of Turkey (Figure 2). The juvenile form of the nematode 
parasiteis cylindrical, elongated and observed in the haemocoel and midgut of insects. 
Average of morphological and structural measurements of juvenile form of the nematode 
parasite are γβ0 m length and width β4 m (nμ λ0). 1β0 beetles were examined and the total 
rate of the nematode parasite is 20%. The rate of the nematode parasite is 15%, in May while 
the 22.5%, in June. The nematode parasite was observed but it was not identified.  
 

 
Figure 2. A juvenil form of the nematode 

Nematodes are very effective pathogenic organisms, especially on insect and it uses as natural 
regulators for several pests (Poinar, 1979). Effects of nematode parasitism on the hosts can be 
sterility, reduced fecundity, reduced mobility and life span, behavioural and morphological 
changes, and death (Illinois Natural History Survey, 2019). They are a great alternative to 
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 conventional pesticides and are completely safe for the environment because they are 
naturally occurring. They can help control up to 200 different species of insects in 100 
different families (Morin, 2019). There are a lots of study about using nematode for pest 
management in the literature. Shapiro-Ilan et al. (2016) focused on iv vivo production of 
entomopathogenic nematodes. Especially, entomopathogenic nematodes in the genera 
Heterorhabditis and Steinernema are obligate parasites of insects (Shapiro-Ilan et al. 2016). 
Biological control has been used in Japan with the nematode Steinernema feltiae against to A. 
chinensis (Kashio, 1λ8βν 1λ86). We didn’t identify the nematode as a species level in our 
study. Identification of this parasite from Turkey could potentially be useful for the biological 
control of this insect. Identification is necessary to know the species to use it in biological 
control, than application methods should study. Production and application technology is 
important for the success of using of entomopathogenic nematodes in biological control. 
There are two methods, in vivo and in vitro. Entomopathogenic nematode production and 
application technologies were sumerized by Shapiro-Ilan et al. (2012). Şahin et al. (β018) 
studied that a new application method for entomopathogenic nematode Heterorhabditis 
bacteriophora against Locusta migratoria. The infectivity and persistence of the nematodes 
was sustained for more than four weeks by their method. The most important factor is 
humidity for nematodes. Şahin et al. (β018) developed a new trap system that is coated with 
hydrophilic cotton fabric to provide the necessary humidity. There are a lot of commercial 
entomopathogenic nematode product (Mccoy et al., 2002). Field efficacy of two commercial 
preparations of entomopathogenic nematodes against larvae of Diaprepes abbreviatus was 
studied by Mccoy et al. (2002). This nematode parasite that was seen from A. chinensis may 
be made a commercial product in future. Besides, the results of this study allows for 
comparison of pathogen diversity from different part of Europe, Asia and America for this 
pest.  
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MİDYAT BÖLGESİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN SALAMURA YAPRAK YAPIMINA 
UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 
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Midyat Ziraat Odası  
 

ÖZET 
Ülkemizde bağcılıkν ekonomik olarak birkaç il dışında, hemen her yerde yapılmakta ve 
haliyle bu bölgelerde çok sayıda çeşit yetiştirilmektedir. Bağcılığın yaygın olarak yapıldığı 
illerden biri de Mardin olup, uygun iklim şartlarından dolayı yüzyıllardır bölgenin geçim 
kaynağı olmuştur. İl bazında değerlendirme yaptığımızda ise hemen tüm ilçelerde bağcılık 
yapılmakla beraber en fazla Midyat ilçesinde ağırlık kazanmıştır. Bu çalışmaν β01λ yılı 
gelişme döneminde Mardin ili Midyat ilçesinde yetiştirilen yöresel üzüm çeşitlerinin 
yapraklarının salamura yapımına uygunluğunu ortaya koymak için yapılmıştır. Günümüzde 
salamuralık üzüm yaprağıν Türkiye ve birçok Ortadoğu ülkesinde dolma vb. yemeklerin 
yapımında değerlendirilmektedir. Ancak bu yaprakların beslenmeye olan katkıları yanında 
damak zevkinin yüksek, genç ve sağlıklı olmaları gerekir. Bunun için haziran ve temmuz 
aylarında ilçede bağcılığın yaygın olduğu köylere gidilerek her üzüm çeşidi için yazlık 
sürgünlerin orta kısmına rastlayan, tam büyüklüklerinin 1/γ-β/γ’ nü almış olan yapraklardan 
10’ar adet sapları ile beraber alınarak naylon poşetlere konulmuş, etiketlenmiş ve buzluk 
termos içerisinde laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvarda oluşturulan bir ekip ile yaprakların 
kalınlık, tüylülük ve dilimlilik durumuna bakılarak salamura yapımına uygunlukları tespit 
edilmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Söz konusu özelliklere göreν bölgede yetiştiriciliği yapılan 
Misabık, Mazrone, Bilbizeki, Benitaht, Atıf, Bakari, Bizani, Deyvani, Zeynebi, Hazirani, 
Kırfoki, Koher, Kerküş, Tayfi, Reşe gurgurenek, Bakari, Hasani, Serdevi, Sorani, Sudeni, 
Şepirze ve Tolani üzüm çeşitleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda Benitaht, 
Tayfi, Hazirani, Misabık, Kırfoki ve Kerküşi üzüm çeşitlerine ait yaprakların salamura 
yapımına uygun oldukları belirlenmiştir. İlçe bağlarında yer alan yöresel çeşitler içerisinde 
salamura yaprak üretimine elverişli çeşitlerin olması, bağcılarımız için alternatif ve yeni bir 
gelir kapısı olarak görülebilir. Sonuç olarakν gelecekte uygulamaya konulacak bir proje ile 
salamura üretimine elverişli çeşit ve/veya çeşitlerden oluşan modern bağlar ile yeni ve 
alternatif bir geçim kaynağı sağlandığı gibi, özellikle kadınlara bu konuda eğitim verilerek 
hem üretime katkıda bulunmaları sağlanmış, hem de geleneksel ve modern bağcılığın değişik 
açılardan karşılaştırması yapılmış olacağından yeni kurulacak bağlarda üreticilerimizin daha 
sağlıklı ve doğru kararlar almasına yardım edilmiş olunacaktır. 
 
Anahtar kelimelerμ Bağ, Üzüm, Salamura yaprak, Midyat 

 

INVESTIGATION OF THE COMPATIBILITY OF GRAPE VARIETIES FOR 
PICKLED LEAF MAKING IN THE MIDYAT REGION 

 
ABSTRACT 
 
Viticulture in our country; economically, except in a few provinces, almost everywhere is 
done  and  a  large  number  of  varieties  are  grown  in  these  regions. Mardin  is  one  of  the  
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provinces where viticulture is widespread and has been the livelihood of the region for 
centuries due to the favorable climatic conditions. When we make an evaluation on a 
provincial basis, although almost all districts are made in viticulture, Midyat is the most 
important. In the vegetation period of 2019, This work was made to research the suitability of 
the leaves of local grape varieties grown in Midyat district of Mardin province for brine leaf 
production. Today, pickled grape leaves have been evaluated in the food making in Turkey 
and food in many Middle Eastern countries. However, besides the contribution of these leaves 
to nutrition, the palate should be high, young and healthy. For this purpose, in June and July, 
the villages where the viticulture was common in the district by going to the middle part of 
the summer shoots for each grape variety, 1/3-2/3 of the full size of the leaves taken with 10 
pieces of petioles were put in nylon bags, labeled and the freezer was brought to the 
laboratory in the thermos. With a team formed in the laboratory, the suitability of the leaves 
for pickling was determined by taking into consideration the thickness, hairiness and 
slicedness status of the leaves and their photographs were taken. According to the these 
featuresν Misabık, Mazrone, Bilbizeki, Benitaht, Atıf, Bakari, Bizani, Deyvani, Zeynebi, 
Hazirani, Kırfoki, Koher, Kerküş, Tayfi, Reş gurgurenek, Bakari, Hasani, Serdevi, Sorani, 
Sudeni, Şepirze and Tolani local grape varieties were evaluated. At the end of the evaluation, 
it was determined that the leaves of Benitaht, Tayfi, Hazirani, Misabık, Kırfoki and Kerküşi 
grape varieties were suitable for brine production. 
The presence of varieties suitable for pickled leaves among the local varieties in the vineyards 
of the district can be seen as an alternative and new gate of income for our grape growers. As 
a result, In the future, a new and alternative livelihood is consist of variety and/or varieties 
suitable for the production of brine with a project to be implemented in the future, as well as 
providing training to women in this regard, both traditional and modern viticulture will be 
compared in different ways in the vineyards to be established, our producers will be helped to 
make healthier and correct decisions. 
 
Key words: Vineyard, Grape, Pickled leaf, Midyat 
 
1. GİRİŞ 
Anadoluν asmanın anavatanı olarak bilinen bölgeler içerisinde hem çeşit zenginliğine, hem de 
geniş bağ alanlarına ve üzüm üretimine sahip ülkeler arasında olup (Anonim, 2018), oldukça 
eski ve köklü bir bağcılık kültürü mevcuttur. Nitekim yürütülen kazı çalışmaları, Anadolu'da 
bağcılığın M.Ö. γ500 yıllarına kadar dayandığını göstermekte; yapılan arkeolojik kazılarda 
Anadolu'da Hitit'liler zamanında bağcılığın çok gelişmiş olduğu, hatta bu hususta kanunlar 
çıkarıldığı kaydedilmektedir (Çelik, β011ν  Anonim, β01β). TUİK (β019) verilerine göre 
Türkiye, 4.16λ.510 da üretim alanından γ.λγγ.000 ton üzüm üretimi ile Dünya genelinde önde 
gelen bağcı ülkeler arasında yer almaktadır. Aynı şekilde önemli bir bağcılık kenti olan 
Mardin’de toplam bağ alanı γ60.232 da ve üretim miktarı 1λ0.βγ ton iken Midyat ilçesinde bu 
değerler sırayla 11γ.998 da ve 60.191 ton’dur. Görüldüğü gibi Midyat da bağcılık, il 
genelinde yapılan bağcılık içerisinde % 32 gibi oldukça önemli bir paya sahiptir. Bağcılıkν 
tarımla uğraşan birçok üreticinin geçim kaynağını teşkil ettiği gibi, değişik değerlendirme 
şekilleriyle de milli  ekonomi yanında sağlıklı ve dengeli beslenmeye önemli katkıda 
bulunmaktadır (Gülcü, β16ν Gülcü ve Torçuk, β016). Üzüm; ülkemizde taze ve kuru tüketim 
yanında üzüm suyu, pekmez, sirke, pestil, köme, köfter, bastık, konserve, turşu, tarhana gibi 
daha birçok şekilde değerlendirilmektedir (Adınır, β011). Bunun yanında asmanın koruğu, 
taze sülük ve filizlerinden de son dönemlerde turşu yapılarak piyasaya sunulmaktadır. 
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Asma; yaprağının değerlendirilmesi ile de ön plana çıkan ender bitkilerden birisi olup, 
bunların başında yaprak sarması gelir. Esasen özümleme, terleme ve solunumun merkezi olan 
asma yaprağı, geniş bir yüzeye sahip ve besin değeri yönünden de oldukça önemli bir organ 
olup (Downton ve ark., 1987; Roper ve Williams, 1989), üzüm elde etmek için iklim 
şartlarının elvermediği alanlarda salamuraya yönelik yaprak üretimi mümkündür. Aynı 
zamanda bu üretim şekli, yeni bir gelir kaynağı olarak da üreticilere tavsiye edilebilir. 
Nitekim üreticiler donların bağlarda salkımlara zarar vermesi halinde yaprak toplamayı daha 
fazla yapmaktadırlar (Yağcı ve ark., β01βν Kılıç, β007). 
Salamura yapımında kullanılacak yaprakların besleyicilik değerinin yanısıra sarma yapımında 
damak zevkinin yüksek olması, genç ve sağlıklı olmaları gerekir. Bu bakımdan yaşlı ve çeşitli 
şekillerde zarar görmüş yapraklar bu amaçla kullanılmamalıdır. Yaprak hasadıν bölge ve 
eldeki şartlara ve imkanlara göre yaklaşık 15 gün arayla 4-8 defa yapılabilmekte, ancak  
meyveden de yararlanılacaksa, salkım etrafındaki birkaç yaprağı almaktan ve omcadan aşırı 
yaprak toplamadan sakınılmalıdır. Çünkü aşırı yaprak hasadı, ürün verimi ve kalitesinin 
düşmesine yol açtığı gibi (Cangi ve ark., 2005) omcaların kışın muhtemel düşük sıcaklardan 
da etkilenmesine yol açabilecektir. Dolayısıyla bağdaki üzümden de ekonomik gelir 
bekleniyorsa yaprak hasadının β-γ kırım olarak yapılması uygun olacaktır. Yaprak hasadıν 
sürgünler 60-70 cm uzunluğa eriştiklerinde çiçek salkımı taşımayan sürgünler üzerindeki 
yaprakların alınmasıyla başlar. Ancak meyve kalitesinin bozulmaması için dipten itibaren tam 
büyüklüklerinin 1/γ-β/γ’nü alan yapraklar alınmalıdır (Göktürk ve ark., 1997). Salamuralık 
yapraklarν çiçeklenme öncesi-ben düşme dönemi arasında, sabah erken vakitte toplanmalı ve 
vakit geçirmeden salamuraya işlenmelidir. Yaprakların iriliği, şekli, kalınlığı, tüylülüğü ve 
dilimlili ği gibi özellikler çevre şartlarına ve çeşitlere göre büyük farklar sergilediği için 
(Kliewer, 1981) her üzüm çeşidinin yaprakları salamura yapımına uygun değildir. Kalın ve 
tüylü yaprakların damak zevki olmadığı, çok parçalı yapraklardan ise sarma yapmak mümkün 
olmadığı için tüketiciler tarafından tercih edilmemektedirler. Sarmalık yaprak üretimi için 
ince, tüysüz, mümkün mertebe dilimsiz ve damakta ekşimsi bir tat bırakan çeşitler tercih 
edilmektedir. Son yıllarda Ege Bölgesi, Tokat ve Mersin bölgesi başta olmak üzere, yaprak 
üretimi için sık dikim sistemlerinin uygulandığı bağlar tesis edilmekte, hatta bazı tesislerde 
üzüm geliri ikinci plana atılmaktadır (Ağaoğlu ve ark., 1λ88). Asma yaprağının üzüm 
meyvesi kadar parasal getirisi olmakla beraber herhangi bir bitkisel ürün grubu içerisinde 
TUİK’in istatistiki verilerinde yer almamaktadır (Cangi ve Yağcı, β017). Salamura yaprak 
üretimi yapılan bağların çoğunda hem üzüm hem de yaprak değerlendirilmektedir. Bağcılığın 
rantabıl olarak yapıldığı bölgelerde, bilinçli bir yaprak kırımı yapılması halinde, gerek üzüm 
gerekse salamura yaprak üretiminden düzenli ve yüksek gelir elde etmek mümkündür. 
 
2. MATERYAL VE METOD 
2.1. Materyal 
Bu çalışmaν β01λ yılı gelişme döneminde yöresel çeşitlerin yapraklarının salamura yapımına 
uygunluğunu ortaya koymak için yürütülmüş ve materyal olarak yörede yetiştiriciliği yapılan 
Misabk, Mazrone, Bilbizeki, Benitaht, Sinceri, Deyvani, Hazirani, Tolani, Zeynebi, Şepırze, 
Raşe gurgurenek, Bizani, Kerküş, Tayifi (Beleki), koher, Bakari, Hasani, Sorani, Sudani, 
Bahdo, Tayifi üzüm çeşitlerinin yaprakları kullanılmıştır. 
 
2.2. Metod 
Yöresel çeşitlerin salamura yapımına uygunluğunu tespit etmek için haziran ve temmuz 
aylarında bağcılığın yaygın olduğu köylere gidilerek her üzüm çeşidi için sürgünlerin orta 
bölümüne tesadüf eden, tam büyüklüklerinin 1/γ-β/γ’ nü almış olan genç yapraklardan 10’ar 
adet sapları ile beraber alınarak naylon poşetlere konulmuş (Şekil 1), etiket bilgileri eklenmiş 
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Şekil 2. Salamuraya uygun yaprak(sol) ve uygun olmayan yaprak(sağ) 

 
ve numunelerin bozulmasını önlemek amacıyla buzluk termos içerisinde laboratuvara 
getirilmiştir. Laboratuvarda oluşturulan bir ekip ile yaprakların kalınlık, tüylülük ve dilim 
durumuna bakılarak salamura yapımına uygunlukları tespit edilmiş ve yine fotoğrafları 
çekilmiştir (Ünal, β18). 

 
Yaprak kalınlığı ve dilimliliğin tespiti gözleme dayalı olarak yapılırken tüylülüğün tespitinde, 
yörenin tercih ettiği damak tadı dikkate alınarak lup ile belirlenmiştir. 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 Yaprak dilimliliği (Şekil β), yaprak kalınlığı ve yaprakların tüylülüğüne göre mahalli 
üzüm çeşitlerinden Misabk, Mazrone, Bilbizeki, Benitaht, Sudeni, Hazirani, Sinceri, Zeyti, 
Zeynebi, Koher, Raşe gurgurenek, Bizani, Kerküş, Tayifi (Beleki), Tolani, Bakari, Hasani, 
Deyvani, Atıf ve Kırfoki üzüm çeşitleri üzerinde yapılan değerlendirmedeν Benitaht, Tayfi, 
Hazirani, Misabık, Kırfoki ve Kerküşi üzüm çeşitlerine ait yaprakların salamura yapımına 
uygun olduğu, diğer çeşitlerin ise uygun olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 1) 
 

 
 
 

 
 

   Şekil 1. Bağlardan yaprak numunesi alma (Midyat) 
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Çizelge 1. Mahalli üzüm çeşitlerinin salamura yapımına uygunluğu 

Bilbizeki Raşe gurguro ek Misabk Kırfoki 

Dilimlilik Dilimli Dilimlilik Dilimli Dilimlilik Az Dilimli Dilimlilik Az Dilimli 

Tüylülük Tüysüz Tüylülük Tüysüz Tüylülük Az Tüysüz Tüylülük Tüysüz 

Kalı lık kalı  Kalı lık orta Kalı lık Kalı  Kalı lık Kalı  

Uygunluk Değil Uygunluk Değil Uygunluk Uygun  Uygunluk Uygun  

Benitaht Hasani Tayifi Zeyti 

Dilimlilik Çok az Dilimlilik Dilimli Dilimlilik Az Dilimli Dilimlilik Dilimli 

Tüylülük Tüysüz Tüylülük Tüysüz Tüylülük Tüysüz Tüylülük Tüysüz 

Kalı lık orta Kalı lık Kalı  Kalı lık İ ce Kalı lık Orta 

Uygunluk Uygun Uygunluk Değil Uygunluk Uygun Uygunluk Değil 

Mazrone Kerküş Kohevi Serdevi 

Dilimlilik Çok Dili li Dilimlilik Az 

Dilimli 

Dilimlilik Dilimli Dilimlilik  Dilimli 

Tüylülük Tüysüz Tüylülük yok Tüylülük Yok Tüylülük Yok 

Kalı lık Kalı  Kalı lık Kalı  Kalı lık Kalı   Kalı lık Kalı   
Uygunluk Değil Uygunluk Uygun  Uygunluk Değil Uygunluk Değil  

Bizani Deyvani Hazirani Zeynebi 

Dilimlilik Dilimli Dilimlilik Dilimli Dilimlilik Az Dilimli Dilimlilik Dilimli 

Tüylülük Ç. az Tüylü Tüylülük  Tüysüz Tüylülük  Tüysüz Tüylülük Ç. az Tüylü 

Kalı lık Kalı  Kalı lık Orta Kalı lık kalı  Kalı lık Orta 

Uygunluk Değil Uygunluk Değil Uygunluk Uygun  Uygunluk Değil 

Bakari Atıf Sinceri Sorani 

Dilimlilik Ç.az Dili li Dilimlilik Dilimli Dilimlilik Dilimli Dilimlilik  Dilimli 

Tüylülük  Tüysüz Tüylülük  Tüysüz Tüylülük  Tüysüz Tüylülük  Tüysüz  
Kalı lık Orta Kalı lık Kalı  Kalı lık İ ce Kalı lık Orta 

Uygunluk Değil Uygunluk Uygun  Uygunluk Değil Uygunluk Uygun  

Sudani Şepırze Tolani  

Dilimlilik Dilimli Dilimlilik Dilimli Dilimlilik Dilimli 

Tüylülük Tüysüz Tüylülük Az tüylü Tüylülük Tüysüz 

Kalı lık orta Kalı lık orta Kalı lık orta 

Uygunluk Değil Uygunluk değil Uygunluk Değil 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
İlçede yetiştirilen mahalli çeşitler içerisinde, az sayıda da olsa, salamuralık yaprak üretimine 
uygun çeşitlerin bulunması, bu hususta bağcılarımıza alternatif ve yeni bir gelir kapısı olarak 
önemli bir fırsat sunmaktadır. Hazırlanacak bir proje kapsamında bağcılık yapılan köylerde 
salamura yaprak üretimine yönelik bağlar kurulabilir ve bu bağlarda, yaprak hasadı ve 
salamura yaprak yapımı konusunda, özellikle kadınlarımızı daha bilinçli hale getirmek için 
böylesi bir projeye dahil edilmesi değerlendirilebilir. 
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MARDİN İLİ BAĞCILIĞI, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
TAVSİYELERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL     
Şırnak Üniversitesi 

 
 Zir. Müh. Cuma UÇAŞ 

Midyat Ziraat Odası 
ÖZET 

Coğrafi konum olarak γ6º-4βº kuzey enlemleri arasında yer alan ülkemiz, asmanın gen 
merkezlerinin kesiştiği ve ilk defa kültüre alındığı yer olduğu için zengin bir gen 
potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla şu anda da bağcılıkν ülkemizde birkaç il dışında, hemen her 
yerde yapılmakta ve bu bölgelerde çok sayıda çeşit yetiştirilmektedir. İşte bağcılığın önem 
kazandığı illerden biri de Mardin’dir. Mardin, bağ alanı ve üzüm üretimi açısından ülkemizde 
önemli yere sahiptir ve uygun iklim şartları nedeniyle bağcılık yüzyıllardır bölgenin geçim 
kaynağı haline gelmiştir. Bu çalışmaν Mardin ili bağcılığında karşılaşılan bazı sorunları 
irdelemekle beraber çözüme yönelik öneriler de getirmek için β01λ yılı içerisinde 
yürütülmüştür. Bu amaçla Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarla il 
genelinde yürütülen bağcılık tekniği ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alınmıştır. Ayrıca 
ilde üretim miktarı ve alanı olarak ilk sırada yer alan Midyat ilçesi Tarım teşkilatı ile konu ile 
ilgili yazışmalar yapılmış, yine Midyat merkez ve köylerinde üreticilerle görüşülmüş, yıl 
boyunca belli aralıklarla bağ alanlarına gidilerek sorunlar yerinde tespit edilmeye çalışılmıştır. 
İl bazında değerlendirme yaptığımızda bağcılık, en fazla Midyat ilçesinde ağırlık kazanmakla 
birlikte hemen tüm ilçelerinde yapılmakta, fakat geleneksel bağcılığın yapıldığı ilde birçok 
sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunları şu şekilde özetleyebilirizμ yer seçiminde gereken 
özenin gösterilmemesiν  önemli bir bağ bölgesi olmasına rağmen yeni bağ tesislerinin çok 
yetersiz olması, Floksera ve Nematod riskine rağmen hâlâ yerli bağcılığın yapılması, bakım 
işlemlerini tekniğine uygun olarak yapabilecek bilgi ve altyapıya sahip olunmaması, bağlarda 
fazla sayıda verim ve kalitece yetersiz ekonomik değeri olmayan çeşitlerin yer almasıν 
bölgedeki ilgili kurumlardan hibe, kredi, teknik destek gibi hususlarda beklenen yardımın 
alınamaması gibi. Söz konusu bu sorunların çözümünde öncelikle yapılacak işleriν mevcut 
bağcılık potansiyelini belirleyecek bir üretim planlaması yapmak, düzenlenecek eğitim 
çalışmaları ile üreticileri bilinçlendirmek, tesis edilecek modern anlamda demonstrasyon 
bağları ile üreticileri bağcılığa yöneltmek, uygun çeşit seçimi ile ürün verim ve kalitesi 
yanında pazarlama imkanının artırılabileceğini göstermekν hibe, kredi, teknik destek gibi 
yardımları artırmak suretiyle üretimde yaşanan sorunlara çözüm üretme çabası içerisine 
girmek vs. olarak sıralayabiliriz.     

Anahtar kelimeler:  Mardin, Üzüm, Bağcılık, Sorun, Asma fidanı.  
 

MARDIN PROVINCE VITICULTURE, THEIR PROBLEMS AND SOLUTION  
RECOMMENDATIONS 

 
Our country, which is located between the north latitudes of γ6º-4βº as a geographical 
location, has a rich gene potential since it is the place where the gene centers of the vine 
intersect and are cultured for the first time. So now viticulture; in our country, except in a few 
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 provinces, almost everywhere and many varieties are grown in these regions. Mardin is one of 
the provinces where viticulture is important. Mardin has an important place in our country in 
terms of vineyard area and grape production and viticulture has been the source of livelihood 
of the region for centuries due to its favorable climate conditions. This study was conducted 
in 2019 in order to examine some of the problems encountered in viticulture in Mardin 
province and to bring forward suggestions for solution. For this purpose, in the 
correspondence with the Provincial Directorate of Agriculture and Forestry in Mardin, 
information was given about the viticulture technique and the problems encountered 
throughout the province. In addition, correspondence was made with the agricultural 
organization of Midyat district, which came first in terms of production amount and area in 
the province. When we evaluate on a provincial basis, viticulture in Mardin is mostly made in 
almost all districts, although it is mostly in Midyat district. These problems can be 
summarized as follows: lack of diligence in suitable site selection; although it is an important 
vineyard region, the new vineyard facilities are very inadequate; despite the risk of phloxera 
and nematodes, there is still widespread domestic viticulture; lack of knowledge and 
infrastructure to perform maintenance operations in accordance with the technique; many 
problems such as not receiving the expected assistance from the relevant institutions in the 
region in terms of grants, loans and technical support. If we list the works to be done first in 
the solution of these problems; to make a production planning that will determine the existing 
viticulture potential, to raise the awareness of the producers with the training activities to be 
held, to direct the producers to the viticulture with demonstrative ties to be established, to 
show that the marketing opportunities can be increased besides the product yield and quality 
with suitable cultivar selection, to solve the problems experienced by increasing the grants, 
credits and technical support should be made an effort to produce. 
 

Key words: Mardin, Grape, Viticulture, Problem, Young vine. 
 

 

1. GİRİŞ 
Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alan bir il olup, güneyinde 
Suriye, batısında Şanlıurfa ili, kuzeyinde Diyarbakır ve Batman illeri, kuzeydoğusunda Siirt 
ili ve doğusunda Şırnak ili bulunmaktadır. İl genelinde karasal iklim özellikleri hakimken 
Derik, Nusaybin ve Savur ilçelerinde Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Yani kış ayları 
soğuk, yaz ayları güneyden gelen çöl iklimi etkisi altında olduğu için kurak geçer ve ayrıca 
bölge ilkbahar yaz gibi çöllerden gelen toz taşınımına maruz kalır.  
Bağcılık için oldukça elverişli bir uygun iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, asmanın 
anavatanı olmasına ilaveten çok eski bir bağcılık kültürüne de sahiptir. Yürütülen kazı 
çalışmaları, ülkemizde üzüm yetiştiriciliğinin M.Ö. γ500 yılına kadar gittiğini göstermektedir 
(Çelik, β011). Dünyada çeşit ve tip sayısının tahminen 14.000 kadar olduğu kabul edilmekte 
ve bunların önemli bir kısmı ülkemizde bulunmaktadır (Alleweldt ve ark.,1λλ1). 
Dünyada ekonomik olarak bağcılık, kuzey yarımkürede 11º-5γº, güney yarımkürede ise β0º-
40º enlem dereceleri arasında yapılmaktadır (Ağaoğlu, 1λλλ). Ülkemizin γ6º-4βº kuzey 
enlemleri arasında yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda bağcılığa oldukça elverişli 
olduğu görülür (Çelik ve ark., 1998).  
Uzun yıllara ait iklim verileri incelendiğinde özellikle kışları daha ılıman, yazları daha sıcak 
olan Mardin ili ’nin de bağcılığa oldukça elverişli olduğu görülür. Ülkemiz bağcılığının gerek 
alan gerekse üretim yönünden takriben % β0-β5’ni oluşturan Güneydoğu Anadolu  bölgesinin  
 
bağcılık açısından önemli bir ili olan Mardin’de üretim miktarı 1λ0.β0γ ton, üretim alanı ise 
γ60.βγβ da’dır (TÜİK, β01λ).  
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 Mardinν geçim kaynağı tarım ve hayvancılık sektörüne dayalı, kırsal alanı fazla, sanayileşme 
konusunda yeterli düzeyde olmayan, ancak sanayi gelişme konusunda bölgede stratejik bir 
konumda olan ildir. Bölgenin en önemli projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin 
tamamlanamaması nedeniyle tarım ürünlerine dayalı sanayi gelişmemiştir (Anonim, β01λ).  
Üzümün sofralık, kurutmalık ve şıralık olarak yetiştirildiği ve değerlendirildiği bölgedeν en 
fazla bilinen ve önem arz eden Mazrone yanı sıra Kerküş, Kerfoki, Zeyti, Zeynebi, Atf, Şıtve 
gibi birçok tescillenmemiş yöresel üzüm çeşitleri mevcuttur (Anonim, 2018; Ünal, β01λ).   
Bağcılıkν sebzecilikten sonra en fazla çaba, ilgi ve bilgi isteyen bir tarım kolu olmasına 
rağmen bölge çiftçileri modern bağcılık teknolojileri ve yetiştirme tekniği konusunda yeterli 
bilgiye sahip değildir. Geleneksel olarak bağcılığın yapıldığı ilde, aynı zamanda birçok sorun 
ile de karşılaşılmaktadır. Yine ildeν Süryani vatandaşlarımız, kısmen ürettikleri üzümden 
kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak evde şarap yapımı ile uğraşmaktadırlar.  

 
2. MATERYAL VE METOD 
Bu çalışma; 2019 yılı içerisinde yöre bağcılığında var olan sorunları tespit amacı ile 
yapılmıştır. Bunun için Mardin ili genelinde tarım teşkilatları (özellikle Midyat yöresi) ve 
bağcılar ile görüşülmüş, ayrıca bölgedeki bağ alanları yıl boyu gezilerek sorunlar tespit 
edilmeye çalışılmış ve konuyla ilgili fotoğraflar çekilmiştir.  
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Mardin ili genelinde bağ alanlarında tespit edilen sorunlar ve çözüm yolları aşağıda maddeler 
halinde sıralanmıştır. 
3.1. Terör Sorunu: Bölgedeki kırsal kesimdeki işsizlik sorunu ve terör olayları özellikle 
büyük şehirlere göçü hızlandırmış, haliyle insan işgücüne ihtiyaç duyulan bağların zamanla 
kendi haline bırakılmasına, bu da bağlarda bakım işlemlerinin büyük ölçüde aksamasına yol 
açmıştır. Bu sorunun aşılmasında; köylerde altyapıların tamamlanması, zirai ürünlere olan 
teşvikleri ve destekleri artırma gibi tedbirleri sayabiliriz. 
3.2. Bilgi ve Teknik Eleman Eksikliği Üreticiler mevcut bağlarında sahip oldukları 
geleneksel bilgi ve tecrübeleri ile bağcılığı devam ettirdikleri için bağdan beklenen sonucu 
alamamaktadırlar. Bunun için tarım kuruluşları, bağcılar için pratik eğitim programları, hatta 
bağcılığın yaygın olduğu yerlere teknik geziler düzenleyerek bu eksikliği mümkün mertebe 
giderme yoluna gitmelidirler. Bölgedeki tarım ve diğer ilgili teşkilatların arasında 
koordinasyon sağlanarak başka ne gibi çözümler getirebileceklerine dair teklif ve tavsiyelerde 
bulunmaları gerekir. 
3.3. İstatistiki Veri Eksikliği: Ülkemizde yıllardır güvenilir bir istatistiki verilerin elde 
edilememesi ileriye dönük sağlıklı bir planlamanın yapılmasını önlemektedir. Tarımla ilgili 
veriler, sağlıklı ve birbiriyle örtüşmediğinden sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun için ilgili 
kuruluşların çiftçilerimiz ile işbirliği halinde bu soruna çözüm getirmeleri gerekir. Bu 
çerçevede ilde, kayıt dışı çok sayıdaki bağ alanlarının da kayıt altına alınması gerekir. 
3.4. Bağ Yeri Seçimi: Yerleşim yerlerinin gelişmesine bağlı olarak bazı bağ alanlarının 
yerleşim alanları ile iç içe olması, bağın ve ürünün korunmasını zorlaştırdığı gibi zararlanma 
da oluşabilmektedir. Özellikle maddi durumu iyi olanlar, geleceği yönelik olarak mevcut 
bağları arsa olarak değerlendirmeyi düşündükleri için bakım işlemlerini tamamen ihmal 
etmekte, böylece bağlar zamanla elden çıkmaktadırlar. Bu tür sorunların etkin bir şekilde 
önlenebilmesi için ulaşım ve kirlenme gibi sorunların yaşanmayacağı alanların belirlenerek 
bağların buralara tesis edilmesi ve etrafının çevrilmesi gerekmektedir. Bunun dışında “miras 
yoluyla bağların bölünmesinin önlenmesi  konusundaki  madde  güncel  bilgiler  çerçevesinde  
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 yeniden düzenlenebilir. Yine bağın ömrü, verim ve kalitede önemli rol oynayan bağ yeri 
seçiminde titiz olunması, bağların geç don riskine karşı çukur yerlerde kurulmaması, hatta  
bağların buna karşı sigorta ettirilmesi gibi işlemler önem arz etmektedir. 
3.5. Bağ parsel büyüklüğü: İlimizdeki tarımsal işletmeler, tarım arazileri miras vb. 
sebeplerden dolayı gittikçe küçülmektedir. Buda tarımsal kârlılığı ve birim alanda alınan ürün 
miktarını düşürmektedir. Hazırlanacak yıllık kalkınma planı kapsamında tarım arazilerinin 
miras yolu ile ekonomik üretim yapamayacak derecede küçülmesini önleyecek ya da 
işletmelerin büyütülmesini sağlayacak kanuni düzenlemelerin en kısa zamanda yapılması 
gereklidir.  

 
 
 
3.6. Anaç Seçimi: Mardin İlinde “yeni bağcılık” yapılmadığı için tabii olarak anaç kullanımı 
da yoktur. Ancak hazırlanacak projeler kapsamında yeni bağ tesis edilecek modern bağlarda 
anaçların değişik özellikleri göz önüne alınarak bölgeye uygun anaçlar tavsiye edilmeli, 
bunun içinde toprak analizleri yapılmalıdır.  
3.7. Çeşit seçimi: İlde bağlar ekonomik değeri olmayan, verim ve kalitece yetersiz olan 
birçok çeşitten oluştuğundan beklenen sonuç elde edilememektedir. Bunun yerine çeşit 
özellikleri bilinen, yöreye ve değerlendirme şekline uygun, pazar değeri yüksek çeşitlerle 
bağlar tesis edilmelidir. Üzüm üreticileri, mümkün olduğunca tek çeşitle bağ kurmaya teşvik 
edilmelidirler. 
3.8. Fidan Temini: İlde Asma fidanı temin edilecek yer veya kuruluş olmadığından bağcılık 
yerli asma fidanı kullanılarak devam ettirilmekte, yine fidanlar 3-5 m mesafe ile dikilmekte, 
dolayısıyla birim alana daha az fidan kullanılmakta bu da haliyle verimin düşmesine yol 
açılmaktadır. Bütün bu olumsuzlukları bertaraf etmek için ülkenin tamamının floksera 
ve/veya nematod ile bulaşık olduğu farz edilerek aşılı asma fidanı kullanımına ve dikim 
aralıklarının makul ölçüler içerisinde tespit edilerek birim alandan daha fazla ürün almaya 
çalışılmalıdır. 
3.9. Budama ve Terbiye Sisteminin Seçimi: İlde bağlarda yaygın olarak “serbest goble” 
tarzı bir terbiye şekli uygulanmakta, gövde yerden 75-100 cm yüksekte oluşturulmakta, dallar 
2-γ göz üzerinden (ırgat) budanarak, özellikle dip gözleri verimsiz çeşitlerde ürün kaybına yol 
açılmaktadır (Ünal, β01λ)(Şekil β). Bunun için bir an için bu çeşitlerin budama isteklerinin 
tespiti yapılmalıdır. Ayrıca bölge bazında anaç, çeşit ve iklim şartlarına uygun, sorunları en 
aza indirecek, mekanizasyona imkân tanıyacak ve kaliteli ürün verecek terbiye sistemlerinin 
seçilerek yaygınlaştırılması gerekir. Bunun için araştırma ve eğitim çalışmalarına destek 
verilirken destekleme sistemi maliyetini de sübvanse etmenin yolları bulunmalı; yeni terbiye 
şekillerinin kullanılması ve kurulması konusunda bağcıların eğitilmesi çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir.  
 

Şekil 1. Midyat yöresi bağlarından görünümler 
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 3.10. Kültürel İşlemler: Bağlarda birçok 
kültürel işlem söz konusu olup, bu işlemler 
yıl boyu devam etmektedir. Destek sistemi 
olmayan ve sık dikim yapılmış bağlarda bu 
işlemlerin tümünde insan gücü ve basit 
makineler kullanıldığı için maliyeti 
artırmanın yanı sıra işlemlerin gerektiği 
gibi ve zamanında yapılmasını da 
güçleştirmektedir. Küçük ve eğimi çok 
fazla olan parsellerde bu durum 
kaçınılmazdır. Ancak büyük ve az eğimli 
yerlerde mekanizasyondan oldukça yoğun 
bir şekilde faydalanılmanın yolları 
araştırılmalıdır.  
3.11. Sulama: İlde bağcılık, susuz 

şartlarda yapılmaktadır. Ancak sulama mevsiminde düşen yağış miktarı çok düşük olup 
omcanın ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğu için imkân olan yerlerde birkaç defa 
sulama yapılması kaliteli ve bol ürün için oldukça uygun olacaktır. Bunun için imkan olan 
yerlerde birçok avantaja sahip olan damla sulama sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.  
3.12. Gübreleme: Bölge bağlarında ticari gübre kullanılmazken nadiren çiftlik gübresi 
uygulanmakta, ancak gübrenin tam yanıp yanmadığına dikkat edilmemektedir. Bunun yerine 
bağlara mümkünse birkaç yılda bir tam yanmış hayvan gübresi verip toprağa karıştırılması, 
özellikle toprağın yapısının iyileşmesine hizmet edecektir. Eğer ticari gübre verilmesi 
düşünülüyorsa bunun tahlile dayalı olarak yapılması gerekir.  
3.13. Zirai mücadele: Bağcılar, bağlarında görülen hastalık ve zararlılara karşı nasıl 
mücadele edeceklerini yeteri kadar bilememekte ve ilaçlar tekniğine uygun şekilde 
kullanılmamaktadır. Bölge bağlarında yaygın bir şekilde külleme ve kurşuni küf gibi 
hastalıklar, bağ uyuzu ve salkım güvesi gibi zararlılar yaygın olarak görülmektedir. İlgili 
tarım kuruluşları ile işbirliği yaparak zirai mücadele çalışmalarının yürütülmesi ve entegre 
mücadele sistemine ağırlık verilmesi daha başarılı sonuç verecektir. Konu uzmanları, bu 
bölgede demonstrasyon bağları kurarak belirli aralıklarla üreticilere eğitime yönelik 
programlar düzenlemelidirler. Yine erken uyarı sistemi ile hastalık ve zararlılar hususunda 
mücadele minimize edilebilir. Hastalık ve zararlılar ile ilgili biyolojik mücadelede daha 
sağlıklı bir ürün elde etme yanında tabii dengenin korunması sağlanabilir. Bununla ilgili alt 
yapı eksikliklerinin acilen giderilmesi olacaktır. 
3.14. Olumsuz iklim şartları: Bölgede sık olmasa da ilkbaharda geç don ve dolu zararı, 
yazın ise yüksek sıcaklıkların yol açtığı salkım ve yapraklarda güneş yanığı zararı 
görülmektedir. Geç don riskine karşı geç budama ya da varsa gözleri geç uyanan çeşitleri 
kullanmak, yeni tesis edilecek bağları soğuk havanın biriktiği çukur alanlara kurmaktan 
kaçınmak önem arz eder. Bölgede büyük ve düzenli sıra aralıklarına sahip bağlar 
bulunmadığından dolu zararına karşı, file sistemi ekonomik olmayabilir. Güneş yanığına karşı 
ise uygun budamalarla omca tacını fazla açmama ve salkımları doğrudan güneşe maruz 
bırakmamaya özen gösterme yanında yazın belli aralıklarla bağa kaolin kili uygulaması 
denenebilir. 
3.15. Hasat: Çeşitler sofralık, kurutmalık, pekmezlik ve Süryani vatandaşlarımız kısmen 
şaraplık olarak yetiştiricilik yapmaktadırlar. Elde edilen üzümler, hem aile ihtiyacını 
karşılamada  hem de  aile  bütçesine  katkıda  bulunmak  üzere dorudan ya da değişik ürünlere  
 
 

Şekil 2. Budanmış bir asma (Midyat) 
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 işlendikten sonra satışa sunularak değerlendirilmektedir.  Ancak bağlarda üzüm çeşitlerinin 
karışık  olarak  bulunması,  hasatta  gecikme vb. sorunlara yol açabilmektedir. Bu meselelerin  
önüne geçmek, dolayısıyla işçilik maliyetini azaltmak için çeşit sayısını azaltırken seçilen 
çeşitlerin verimli, kaliteli ve değerlendirme şekline uygun pazar talebi yüksek çeşitler 
olmasına dikkat etmek gerekir. 
3.16. Bağ yaşı: Bağların yaşlı ve küçük alanlar halinde olması da ayrı bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de olduğu gibi bölgemizde de bağ alanlarının giderek 
yaşlanması, omcalarda verim düşüklüğüne sebep olma yanında bazı bağlarda makine 
kullanımını da zorlaştığı için hem maliyet artmakta hem de ürünün değerlendirilmesinde bazı 
sorunlara yol açmaktadır. Bunun için yeni bağların daha büyük alanlarda ve telli terbiye 
sistemleri ile kurulması, bakım işlemlerinin zamanında, doğru ve kolay bir şekilde 
yapılmasını sağlayacak, dolayısıyla daha rantabıl bir bağcılık yapılmasını sağlayacaktır.  
3.17. Pazarlama: Bağcılar, ürünlerini yeterince pazarlayamamakta ve istedikleri fiyata 
satamadıkları için ekonomik açıdan zorlanmaktadırlar. Bu durum üreticileri bağcılıktan 
uzaklaştırmakta ve başka ürünleri yetiştirmeye sevk etmekte; tekelleşme nedeni ile çiftçi 
ürününü ekonomik değerinin altında satmaktadır. Bunun için üretici birliklerinin ve 
kooperatiflerinin kurulması desteklenmeli; bağcılığa yönelik teşvikler sağlanmalı, 
pazarlamada yeni imkânlar sunulmalıdır. Üzüm ürünlerinin satışının daha rahat ve bütün 
bölgelere yayılması için ürün işleme ve paketleme ünitesi kurulması değerlendirmeye 
alınabilir. Ayrıca bölgede çiftçilerin karşılaştıkları pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik 
sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı ve özendirilmeli, tarımsal ürünlerin komşu ülkelere ihraç 
edilirken yaşanan ihracat sorunları giderilmeye çalışılmalıdır. Çiftçinin ürününü satabilmesi 
için daha fazla pazar alanı yanında üzüm ve yan ürünlerinin markalaşması için gerekli 
çalışmaların başlatılması gerekir. Bu teşvikler aynı zamanda özellikle yaşanan terör 
olaylarından dolayı köyden şehire olan göçlerin önüne geçebilecek, hatta tekrar kırsala 
dönüşü sağlayabilecektir.  
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
İklim yapısı olarak bağcılığa uygun olan ve yerli bağcılık yapılan ilde aynı zamanda birçok 
sorun da yaşanmaktadır. Rantabıl bir bağcılık yapılabilmesi için bu sorunların giderilmesi 
ve/veya en aza indirilmesi gerekir. Bunun için de, her şeyden önce bağcılar için muntazam 
eğitim programları düzenlenmesi, dış göçleri önlemeye yönelik ve üreticileri bağcılığa teşvik 
edici yönetmelik düzenleme gibi bazı uygulamalara yer verilmelidir. Ayrıca yer seçiminden 
ürünün pazarlanmasına kadar tüm işlemlerin tekniğine uygun olarak yerine getirilmesi; 
bölgenin floksera ve nematod ile bulaşma riskine karşı modern bağcılığa geçilmesiν bu 
çerçevede verim ve kalitesi ile pazar talebi yüksek, değerlendirme şekline uygun, bölgeye ve 
üzerinde aşılı bulunduğu anaçlarla kurulu bağlara özel önem verilmesi ve bir an için “anaç ve 
çeşit adaptasyon çalışmalarına” başlanılması yerinde olur.  
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CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Şenay KARADAĞ ARLI  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi,  
ÖZET  
İletişim becerisi, cerrahi hemşirelik bakımında önemli bir yer tutmakta olup, bakım alan bireye 
ulaşmada önemli bir araçtır. İletişim aynı zamanda sağlıklı /hasta bireyin bakımında güçlü bir 
terapotik araçtır. Hemşirenin hizmet verdiği grupla sağlıklı kişilerarası ilişkiler kurması hasta 
bakımına olumlu yönde yansımakta ve hemşirenin hizmet verdiği bireylerin memnuniyetinin 
artmasına neden olmaktadır. Hemşire ve hasta arasında iyi bir iletişim, yüksek kaliteli bakım 
vermenin en önemli unsurlarından biridir. Hemşirelikte etkili iletişim, hemşirelik bakımının 
hayati bir bileşeni olmakla birlikte hemşirelerin bakım verdiği birey, yakınları veya sağlık ekibi 
ile iletişimde bazı yetersizlikler yaşadıkları görülmektedir. Ameliyat öncesi evrede iyi bir 
hemşire-hasta ilişkisi kurmak ve hasta ile iletişime odaklanmak gerekir. İletişimin en önemli üç 
öğesi, güven, dürüstlük ve saygıdır. Hemşire, hasta ve yakınlarına rutin işlemler, ameliyat 
esnasında neler olacağı ve neler beklendiği konularında bilgi verir. Ameliyatı konusunda 
hastanın soru sormasına fırsat verir ve hastanın sorularını net ve tam olarak yanıtlar. Hastayı 
endişe ve korkularını ifade etmesi için teşvik eder ve bu konuda duyarlı davranır. Hastanın 
fiziksel ve psikolojik gereksinimlerine dikkat eder ve hastaya güvenli, rahat bir çevre sağlar. 
Araştırmalar, etkili iletişimin hastanın iyileşme oranını, ağrı kontrolünü, tedaviye uyumunu ve 
psikolojik durumunu olumlu yönde etkilediğini göstermektedir Burada özellikle hasta ile 24 
saat beraber olan hemşireye çok önemli görevler düşmektedir. Hasta ile iyi bir iletişim 
kurmadan sorunları anlamak ya da çözmenin mümkün olmayacağı açıktır. Hastaya zaman 
ayırmakν soru sorma fırsatı vermekν empati yapmakν sorunlarını, endişelerini ifade etmeyen 
hastaları soru sormaları, konuşmaları için teşvik etmekν ulaşılabilir olmak iletişimde anahtar 
öğelerdir. Bu nedenle bu çalışmada cerrahi hemşireliğinde iletişimin önemi konusu ele 
alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  Cerrahi Hemşireliği, Bakım, İletişim. 

 

IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN SURGICAL NURSING 

ABSTRACT 

Communication skill has an important place in surgical nursing care and it is an important tool 
for reaching the patient who takes the care. Communication is also a powerful therapeutic tool 
in the care of a healthy / sick individual. Establishing healthy interpersonal relationships with 
the group that the nurse serves positively reflects on patient care and increases the satisfaction 
of the individuals that the nurse serves. Good communication between the nurse and the patient 
is one of the most important elements of providing high quality care. Although effective 
communication with nursing is a vital component of nursing care, it is seen that nurses 
experience some deficiencies in communication with the individual, their relatives or health 
care team. It is necessary to establish a good nurse-patient relationship in the preoperative stage 
and to focus on communication with the patient. The three most important elements of 
communication are trust, honesty and respect. The nurse informs patients and their relatives 
about routine procedures, what will happen during surgery and what is expected. It allows the 
patient to ask questions about his surgery and answers the patient's questions clearly and fully. 
Encourages the patient to express his / her concerns and fears and acts responsibly. It pays 
attention to the physical and psychological needs of the patient and provides a safe, comfortable 
environment for the patient. Research shows that effective communication positively affects 
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the patient's recovery rate, pain control, adherence to treatment, and psychological state. It is 
clear that it will not be possible to understand or solve problems without good communication 
with the patient. Allocating time to the patient; give an opportunity to ask questions; empathize; 
encouraging patients who do not express their problems or concerns to ask questions and talk; 
being attainable are key elements in communication. Therefore, the importance of 
communication in surgical nursing will be discussed in this study. 

Key Words: Surgical Nursing, Care, Communication. 

 

GİRİŞ 

İletişim becerisi, cerrahi hemşirelik bakımında önemli bir yer tutmakta olup, bakım alan bireye 
ulaşmada önemli bir araç olmaktadır. İletişim aynı zamanda sağlıklı /hasta bireyin bakımında 
güçlü bir terapotik araçtır (1-γ). Hemşirenin hizmet verdiği grupla sağlıklı kişilerarası ilişkiler 
kurması hasta bakımına olumlu yönde yansımakta ve hemşirenin hizmet verdiği bireylerin 
memnuniyetinin artmasına neden olmaktadır (4,5).  

Hemşirelikte etkili iletişim, hemşirelik bakımının hayati bir bileşeni olmakla birlikte 
hemşirelerin bakım verdiği birey, yakınları veya sağlık ekibi ile iletişimde bazı yetersizlikler 
yaşadıkları görülmektedir (6). Kumcağız ve arkadaşları yaptıkları çalışmada hemşirelerin 
iletişim beceri düzeylerinin istenilenin altında olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir (5). 

Ameliyat öncesi evrede iyi bir hemşire-hasta ilişkisi kurmak ve hasta ile iletişime odaklanmak 
gerekir. İletişimin en önemli üç öğesi, güven, dürüstlük ve saygıdır. Bunun için, hemşire önce 
kendini ve diğer ekip üyelerini tanıştırır. Olumlu ve yargısız bir tutum göstermeye çalışır. 
Hastayı dinlerken, sözlü ve sözsüz mesajlarına dikkat eder. Hastanın, duygularını ve 
deneyimlerini ifade etmesi için teşvik eder ve hastaya, duygularını anlamasında yardımcı olur. 
Bunu yapabilmek için, empati ve özellikle hastanın rahatlama gereksinimi olduğunda da, 
dokunmayı kullanabilir (7). 

Cerrahi hemşiresi, hasta ve yakınlarına rutin işlemler, ameliyat esnasında neler olacağı ve neler 
beklendiği konularında bilgi verir. Ameliyatı konusunda hastanın soru sormasına fırsat verir ve 
hastanın sorularını net ve tam olarak yanıtlar. Hemşire, hastayı endişe ve korkularını ifade 
etmesi için teşvik eder ve bu konuda duyarlı davranır. Hastanın fiziksel ve psikolojik 
gereksinimlerine dikkat eder ve hastaya güvenli, rahat bir çevre sağlar (8-10). Ameliyat çok 
dikkatli bir şekilde planlanmış olsa bile, ameliyatın hastanın yaşantısında bir kriz 
oluşturabileceğini ifade edilmektedir. Ameliyatν ölüm, ağrı, şekil bozukluğu, ekonomik 
kayıplar ve sosyal rollerde değişmeyi içeren olası sonuçları nedeniyle önemli bir stresördür 
(11). Hastalar yoğun bir şekilde ağrı ve rahatlıkta değişme, sonucun ne olacağı ya da beden 
imgesi değişikliğinin nasıl olacağı konusunda belirsizlik, anestezi korkusu, ortaya çıkabilecek 
komplikasyonlar, cinsellik ve yaşamın diğer alanlarındaki aktivitelere katılamama gibi yaşam 
örüntüsünde bozulma korkuları yaşayabilmektedirler (8, 1β). Ayrıca anesteziden sonra, ilk geri 
gelen duyu hastanın işitmesidir. Bu nedenle hastanın duygularını incitecek uygunsuz 
konuşmalardan kaçınmak gerekir (8). 

Hastalığa ya da cerrahi sonuca hastanın tepkileri ve duyguları, büyük oranda bakım verenlerin 
tepkilerinden etkilenir ve bu tepkiler hasta tarafından kolaylıkla algılanabilir. Negatif tutumlar, 
hastaya yansır (8, 10). Hemşirenin kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olması gerekir. 
Hastanın olumlu bir beden imgesini yeniden bütünleştirebilmesi için hemşirenin olumlu bir 
tutuma sahip olması ve bunu göstermesi gerekir. Kişisel tutumlar, hemşirenin hasta ile 
etkileşimini etkiler. Hastalar, hemşirenin hastanın bedenine dokunma, cerrahi müdahale sonucu 
kişinin bedeniyle ilgili hissettiği değişimleri dinleme ve bunları konuşmaya istekli olma 
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konusundaki tutum ve davranışlarına karşı duyarlıdırlar. Bu nedenle, hemşirenin sözlü ve 
sözsüz mesajlarının tutarlı olması çok önemlidir. Sözlü mesajda hemşire hastayı dinlemeye 
hazır olduğunu ve duygularını anladığını ifade ederken, sözsüz mesaj bunu desteklemiyorsa, 
hasta verilen sözsüz mesaja dikkat eder ve sözlü mesajın önemi kalmaz (7). 

Hemşirenin kendisini umursadığını ve dikkate aldığını düşünen hastaların, ameliyat sonrası 
iyileşme sürecinde, ameliyat stresiyle baş etmeye daha hazırdırlar. Bu hastalar daha az yakınır, 
daha az hayal kırıklığı, öfke duygusu yaşar ve cerrahi sonuçtan daha fazla memnuniyet ifade 
ederler (8, 10). 

Hemşire ve hasta arasında iyi bir iletişim, yüksek kaliteli bakım vermenin en önemli 
unsurlarından biridir. Araştırmalar, etkili iletişimin hastanın iyileşme oranını, etkili ağrı 
kontrolünü, tedaviye uyumunu ve psikolojik durumunu olumlu yönde etkilediğini 
göstermektedir (1γ-15). 

SONUÇ 

Özellikle hasta ile β4 saat beraber olan cerrahi hemşiresine çok önemli görevler düşmektedir. 
Hasta ile iyi bir iletişim kurmadan fiziksel, psikososyal sorunları anlamanın ya da çözmenin 
mümkün olmayacağı açıktır. Hastaya zaman ayırmakν soru sorma fırsatı vermekν empati 
yapmakν sorunlarını, endişelerini ifade etmeyen hastaları soru sormaları, konuşmaları için 
teşvik etmekν ulaşılabilir olmak iletişimde anahtar öğelerdir. Ayrıca, hastaya karşı empati 
yapma, hastanın duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı verilmesi sayesinde bireyin olumsuz 
hastane deneyimleri yaşaması engellenebilir ya da en aza indirgenebilir. 
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CERRAHİ BAKIM TEKNOLOJİSİNDEKİ YENİLİKLER 

 
Dr. Öğr. Üyesi Şenay KARADAĞ ARLI  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
ÖZET  
Sağlık teknolojisi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “bir sağlık sorununu çözmek ve yaşam 
kalitesini iyileştirmek için geliştirilen cihazlar, ilaçlar, aşılar, prosedürler ve sistemler şeklinde 
örgütlü bilgi ve becerilerin uygulanması” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Hemşireler 
Birliği’nin β00λ’daki tanımına göre yenilik yeni yaklaşımlar, teknoloji ve çalışma yolları 
geliştirme sürecidir. Yenilik bakımın kalitesini geliştirmenin ve sürdürmenin merkezindedir. 
Ayrıca, β1. yüzyılda cerrahi hastasının bakımına yön veren güncel teknolojiler arasında bilgi 
teknolojisi sistemleri, teletıp, telesağlık hizmetleri, programlanmış infüzyon sistemleri ve 
cerrahi teknikteki güncel yaklaşımlar önemli yer tutmaktadır. Teknolojiye paralel olarak cerrahi 
hasta bakımı ve sağlık profesyonellerinin sorumlulukları değişmektedir. Sağlık profesyonelleri, 
hastanın bakımı ve tedavisine yönelik girişimleri gerçekleştirirken teknolojik gelişmelerden 
etkilenmektedirler. Kullanacakları teknolojiyi belirlerken uygulanabilir, kullanılabilir ve 
güvenilir olmasına, etkililik düzeyine, maliyetine, sosyal, yasal ve etik yönüne dikkat ederek 
bakıma yönelik politika ve prosedürlerini yenilemektedirler. Cerrahi bakım teknolojisindeki 
yenilikleri kullanmaktaki amaç cerrahi hastanın fiziksel ve emosyonel rahatlığını sağlamak ve 
konforunu arttırmaktır. Bu sebeple, bu makalenin amacı cerrahi bakım teknolojisindeki 
yenilikleri ve cerrahi hasta bakımındaki etkilerini değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler:  Cerrahi Bakım, Teknoloji, Yenilik. 

 

INNOVATIONS IN SURGICAL CARE TECHNOLOGY 

ABSTRACT 

Health technology is defined by the World Health Organization as “the application of organized 
knowledge and skills in the form of devices, medicines, vaccines, procedures and systems 
developed to solve a health problem and improve the quality of life”. According to the 
International Nurses Association's definition in 2009, innovation is the process of developing 
new approaches, technologies and ways of working. Innovation is at the center of improving 
and maintaining the quality of care. In addition, information technology systems, telemedicine, 
telehealth services, programmed infusion systems, and current approaches in surgical technique 
are among the current technologies that guide the care of surgical patients in the 21st century. 
In parallel with the technology, the responsibilities of surgical patient care and health 
professionals are changing. Health professionals are influenced by technological advances in 
performing initiatives for patient care and treatment. They are renewing their care policies and 
procedures while determining the technology to be used, paying attention to their applicability, 
usability and reliability, effectiveness level, cost, social, legal and ethical aspects. The aim of 
using the innovations in surgical care technology is to provide the physical and emotional 
comfort and increase the comfort of the surgical patient. Therefore, the aim of this article is to 
evaluate the innovations in surgical care technology and its effects on surgical patient care. 

Key Words: Surgical Care, Technology, Innovation. 
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GİRİŞ 

Sağlık teknolojisi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “bir sağlık sorununu çözmek ve yaşam 

kalitesini iyileştirmek için geliştirilen cihazlar, ilaçlar, aşılar, prosedürler ve sistemler şeklinde 

örgütlü bilgi ve becerilerin uygulanması” olarak tanımlanmaktadır. Buna sağlık alanında 

kullanılan farmasötik, cihaz, prosedür ve organizasyon sistemi de dahildir (1,2). 

Cerrahi hastasının bakımına yön veren güncel teknolojiler arasında bilgi teknolojisi sistemleri, 

teletıp, telesağlık hizmetleri, programlanmış infüzyon sistemleri ve cerrahi teknikteki güncel 

yaklaşımlar önemli yer tutmaktadır. 

Bilgi teknolojisi sistemleri 

Günümüzde bu sistemler, hasta güvenliğini artırmak ve tıbbi hataları en aza indirgemek 

amacıyla kullanılmaktadır. Cerrahi bakımda hemşireler, bilgi teknolojisi sistemlerini, hasta 

kayıtlarının tutulması, hekim istemlerinin kabulü, ilaç uygulamaları için barkod alımı, karar 

destek sistemleri, standart hemşirelik bakım planlarının oluşturulması, klinik rehberler, 

prosedürler, malzeme istemi vb. çok çeşitli uygulamalar için kullanmaktadırlar (β). 

Teletıp-tele sağlık 

Basit bir telefon görüşmesinden, medikal video konferanslara, hekim/hemşirenin hastanın 

monitor bilgilerine evinden internet üzerinden ulaşabilmesine, yatak başından görüntülü 

(Video) sistem kullanılarak hasta-hemşire ve hekim arasında vizit yapabilmesine, tele 

konsültasyondan robot aracılığı ile uzaktan ameliyat işlemine kadar değişen sistem ve 

uygulamaları içermektedir (2-5). 

Programlanmış barkodlu infüzyon sistemleri 

Günümüzde ilaç hatalarının oluşum sıklığının yaklaşık %β0 olduğu bildirilmektedir (6). 

Programlanmış barkodlu infüzyon sistemleri de hemşirelerin ilaç uygulamalarında hata 

yapmalarını önlemek üzere geliştirilmiş sistemlerdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

kullanımı zamanla artmaya başlamıştır. β005 yılında kullanım sıklığının %γβ oranında olduğu, 

β008’de ise bu oranın %5λ’a yükseldiği bildirilmektedir (7). 

Minimal invaziv cerrahi teknik 

Teknolojideki ilerlemelere paralel olarak gelişen minimal invaziv cerrahi, hemşirelerin cerrahi 

hastalıkların bakımındaki yaklaşımlarını da değiştirmiştir. Son dönemlerde doğal 

deliklerden/açıklıktan (vajen, ağız/ mide, göbek deliği, rektum vb) girilerek transluminal 

endoskopik cerrahi işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu teknik ile gerçekleştirilen ameliyatlar 

sonrası hastada ameliyat sonrası ağrı düzeyinin az olmasına bağlı analjezik kullanımının 

azalması, insizyona bağlı morbiditenin düşük olması nedeniyle hastanede kalış süresinin 

kısalması ve hastanın normal yaşamına daha erken dönmesinde, kozmetik açıdan iyi bir 
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görünüm sağlaması söz konusu olmaktadır. Minimal invaziv cerrahi teknik, bu etkileri ile 

hemşirelik bakımının da değişmesine yol açmış, hemşirelerin erken beslenme, erken 

mobilizasyon, rehabilitasyon ve hasta eğitimi gibi günü birlik cerrahi bakımı konularına ağırlık 

vermelerini sağlamıştır (8,λ). 

Robotik cerrahi 

Robotik cerrahi, hekimin bir robot aracılığıyla hastada gerçekleştirdiği cerrahi girişimler olarak 

tanımlanmaktadır. Bu yöntem, son dönemlerde tıp bilimine yeni ufuklar açan ve hekimlerin 

hızla artan sayıda farklı cerrahi girişimler için yararlandığı yeni bir teknolojidir (10). 

Dünyada ve ülkemizde ürolojinin birçok alanında, genel, göğüs, kalp damar cerrahisi, ortopedik 

cerrahi, plastik cerrahi, kalp-damar cerrahisi, kulak burun boğaz cerrahisi ve jinekolojik cerrahi 

girişimlerinde robotik cerrahi ile çok sayıda ameliyat gerçekleştirilmektedir (10-12). 

Robotik cerrahi yönteminin bu kadar geniş alanda kullanılması ve tıp dünyasında kabul 

görmesiν cerrahi insizyon alanının küçük olmasından, hastalarda ağrı, kanama ve enfeksiyon 

oranlarının çok az gözlenmesinden, erken ayağa kalkma ve taburculuk sürecinin kısa 

olmasından ve kozmetik açıdan hastayı rahatsız etmemesinden, kemoterapiye erken dönemde 

başlanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Ne var ki bu kadar olumlu yönlerinin yanı sıra robotik 

cerrahide hekimlerin dokunma duyusundan yoksun olarak çalışmaları, maliyet artışı, 

hekimlerde deneyim eksikliği ve sağlık profesyonellerinde bilgi eksikliği, cihazın büyük olması 

nedeniyle mekanda daralma nedeniyle olumsuz durumlar da ortaya çıkabilmektedir (10,11). 

Robotik cerrahi girişimler ile hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrası sürecinde değişiklikler 

olmaktadır. Hemşire de cerrahi ekibin önemli bir üyesi olarak sürekli gelişen bu teknolojiye 

uyum sağlamak, görev ve sorumluluklarının bilincinde olmak durumundadır (1β-14). 

Gamma knife radyocerrahisi 

Yerleşimi kesin olarak koordinatlarla belirlenmiş hastalıklı beyin dokusunun (γ.5 mm’den 

küçük tümör, damarsal lezyonlar vb.) gamma ışınları ile yok edilmesini veya büyümesinin 

durdurulmasını sağlayan tedavi biçimidir (15). 

Genel anestezi gerektirmeyen, tedavi maliyeti geleneksel cerrahiden %25-γ0 daha düşük olan, 

hastaların tedavi sırasında belirgin, acı ve rahatsızlık hissetmediği, saçlarının kesilmediği ya da 

dökülmediği, cerrahi yara açılmaması nedeniyle kanama ve enfeksiyon riskinin oluşmadığı 

tedavi, özel durumlar dışında hastanede kalmayı gerektirmeyen, ertesi gün hastaların normal 

yaşamlarına dönebildiği bir tekniktir (15). 

Yara bakım teknolojisi 

Yara bakım teknolojisi son γ0 yılda hızlı gelişmeler göstermiştir. Günümüzde özellikle kronik 

yaraların tedavisi sırasında ağrıyı azaltmaya, epitelizasyonu hızlandırmaya, pansuman değişim 
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sıklığını azaltmaya, tedavi süresini kısaltmaya yönelik çok sayıda biyolojik ve sentetik 

pansuman materyalleri geliştirilmiştir (16,17). 

Yara bakım uzmanları ve hemşireler tarafından günümüzde en sık tercih edilen pansuman 

materyalleri arasında, gümüş içerikli hidrofiber pansuman materyalleri dikkati çekmektedir. Bu 

materyal, yüksek emici özellikte hidrofibrille birleştirilmiş sodyum karboksimetilsellüloz ve 

%1.β oranında gümüş içeren bir pansuman materyalidir. Özelliği, yara eksudası ile karşılaşınca 

jele dönüşüp eksudayı emmesi, ayrıca yara içinde nemli bir ortam sağlamasıdır. 14 gün 

içersinde yarada belirgin bir iyileşme sağladığı bildirilmiştir (16). 

Nanoteknoloji 

Adını, metrenin milyarda biri olan nano kavramından almaktadır. 1 nanometre insan saç telinin 

100.000’de birine denktir, insan tırnağı her saniyede 1 nanometre uzamaktadır. Nanoteknoloji 

ise nanometre boyutlarında sistemlerin tasarımını, üretim ve uygulamasını düzenleyen 

yöntemlerdir (18). 

Günümüzde cerrahi kliniklerinde nanoteknoloji ile üretilmiş ortopedik protezler (kalça protezi), 

kardiyovasküler implantlar (kalp kapakçığı vb), nöral implantlar, plastik ve rekonstrüktif 

implantlar, dental implantlar, oftalmik sistemler, kataterler, insülin pompaları gibi ilaç veren 

sistemler, sütur, adhesifler ve kan yerine geçen sıvılar gibi genel cerrahi sistemler 

kullanılmaktadır. Nanoteknoloji ile daha fonksiyonel, daha hızlı, az yer kaplayan, az enerji 

harcayan, ucuz, olağanüstü yeni özelliklere sahip malzeme, cihaz ve sistemler üretildiği için 

cerrahide gelecekte çok önemli yer tutacağı düşünülmektedir (β,18). 

SONUÇ  

Sonuçtaν sağlık bakım teknolojileri geliştikçe cerrahi bakımda yeniliklerin de o yönde 

değişeceği açıktır. Bu nedenle sağlık bakım alanında çalışan tüm profesyonellerin gelişen 

teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmasının, hasta güvenliği ve bakımın kalitesinin 

iyileştirilmesi açısından son derece önemli olduğu düşünülmektedir. 
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THE EFFECTS OF CILOSTAZOL AND DILTIAZEM ON RATS WITH 

CYCLOSPORIN INDUCED NEPHROTOXICITY 
 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖKSU 
Adıyaman Üniversitesi  

 

ABSTRACT 

Aim: Calcineurin inhibitors are commonly used immunosuppressive drugs in organ 
transplantation. Cyclosporin A(CsA) is currently one of the most important 
immunosuppressive agents for a wide range of organ transplantations, including kidney, liver, 
heart, lung, pancreas, and intestine. Its most important limiting side effect is nephrotoxicity. 
In this study, we aimed to evaluate effects of cilostazol and diltiazem against nephrotoxicity 
induced by CsA which is one of the calcineurin inhibitors.   

Materials and methods: Animals were randomly divided into seven groups, each consisting 
of eight animals: sham, controls, cilostazol, diltiazem, CsA, CsA plus diltiazem, and CsA plus 
cilostazol treatment. At the end of a 60-minute ischemic period, we administered the drugs 
after reperfusion for 7 days thereafter. CsA (10 mg/kg/d) was intraperitoneally for 7 days; 
cilostazol (10 mg/kg/d) orally by catheter for 7 days; diltiazem (5 mg/kg/d) intraperitoneally 
for 7 days. At the end of this period, blood samples were obtained from rats by relaparotomy. 
Biochemical analysis (malondialdehit, superoxide, catalase, BUN, AST) were done with these 
samples. The results were statistically compared with each other. 

Results: Ischemia-reperfusion injury significantly increased malondialdehyde (MDA) levels 
as well as decreased catalase (CAT) activities and superoxide dysmutase (SOD) content. The 
lowest MDA mean level was observed in the diltiazem and, the highest in the control group. 
The lowest CAT mean levels were noted in the CsA and diltiazem groups with highest CAT 
content was in the CsA and cilostazol groups. The lowest SOD mean level occurred in the 
sham group; the highest, in the CsA group. At the end of our study, while a significant 
decrease in levels of CAT and SOD, significant increase in levels of MDA were obtained in 
rats given CsA, and significant decrease of increments were obtained by addition of 
Cilostazol and Diltiazem to treatment. 

Conclusion: In conclusion, the CsA induced renal IR in rats. Our results demonstrate that 
cilastazol reverses the effects of calcinorin inhibition. Also, the use of cilostazol could be 
clinically helpful for the therapy of renal ischemia reperfusion damage. Our findings further 
support the beneficial short-term effects of diltizaem and ciliostazol supplementation in CsA 
induced renal IR rats. Additional studies are necessary to investigate whether cilostazol is also 
protective in new immunosuppressive drugs.  

Keywords: Cilostazol, Cyclosporin, Diltiazem, Ischemia, Reperfusion   
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Siklosporin Nefrotoksisitesi Oluşturulan Ratlarda Cilostazol Ve Diltiazem’in Etkileri 

ÖZET 

Giriş: Kalsinörin inhibitörleri organ transplantasyonlarında yaygın olarak kullanılan 
immünsupresif ilaçlardır. Siklosporin A (CsA) şu anda böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, 
pankreas ve bağırsak dahil olmak üzere çok çeşitli organ nakilleri için en önemli 
immünsüpresif ajanlardan biridir. Kalsinörin inhibitörlerinin kullanımını sınırlayan önemli 
yan etkileri mevcuttur. Bu etkilerden en önemlisi nefrotoksisitedir. Bu çalışmamızda 
kalsinörin inhibitörlerinden olan CsA ‘ya bağlı nefrotoksisiteye karşı Cilostazol ve 
Diltiazem’in etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.  

Materyal ve metods: Çalışmamızda 56 adet wistar cinsi rat Sham, Kontrol, Cilostazol, 
Diltiazem, CsA, CsA-Diltiazem, CsA-Cilostazol grubu olmak üzere 7 grup oluşturuldu. 
Gruplara İ/R (İskemi/Reperfüyon) oluşturulduktan sonra, Cilostazol 10 mg/kg/gün oral, 
Diltiazem 5 mg/kg/gün intraperitoneal ve CsA 10 mg/kg/gün intraperitoneal dozunda 7 gün 
verildi. Bu dönemin sonunda ratlara relaparatomi yapılarak kan örnekleri alındı. Bu 
örneklerlerden biyokimyasal (Malondialdehit (MDA), Süperoksit dismutaz (SOD), Katalaz 
(CAT), Blood Ürea Nitrojen (BUN), Aspartat Aminotransferaz (AST) analizler yapıldı. 
Sonuçlar birbirleriyle istatiksel olarak karşılaştırıldı.  

Bulgular:  İskemi-reperfüzyon hasarı, malondialdehit (MDA) seviyelerinin yanı sıra katalaz 
(CAT) aktivitelerini ve süperoksit dismutaz (SOD) içeriğini azalttı. En düşük MDA ortalama 
seviyesi diltiazemde ve en yüksek kontrol grubunda gözlendi. En düşük CAT ortalama 
seviyeleri CsA'da ve en yüksek CAT içeriği olan diltiazem gruplarında, CsA ve Cilostazol 
gruplarında görülmüştür. En düşük SOD seviyesi sham grubunda, en yüksek CsA grubunda 
oluştu. Çalışmamızın sonunda CsA verilen ratlarda CAT ve SOD seviyelerinde anlamlı 
azalma ve MDA seviyelerinde anlamlı artış tespit edilirken tedaviye Cilostazol ve Diltiazem 
ilavesi ile bu artışlarda belirgin azalma tespit edildi. 

Sonuçlar: Sonuç olarak Cilastazol, ratlarda CsA kaynaklı renal IR'yi önemli ölçüde inhibe 
eder. CsA’nın kullanımı renal iskemi reperfüzyon hasarının tedavisi için klinik olarak faydalı 
olabilir. Ayrıca cilastazolün kalsinorin inhibisyonunun etkilerini tersine çevirdiğini 
göstermektedir. Cilostazolun yeni immünosupresif ilaçlarda da koruyucu olup olmadığını 
araştırmak için ek çalışmalar gereklidir.  

Anahtar kelimeler:   Cilostazol, Diltiazem, İskemi, Reperfüzyon, Siklosporin 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 
Kronik böbrek hastalığı (KBH), nefronların kronik ve irreversibl olarak sayı ve 
fonksiyonlarında azalma ile sonuçlanan ve sıklıkla son dönem böbrek yetmezliğine (SDBY) 
götüren, pek çok etyolojik sebebi olan bir klinik durum olarak adlandırılır. Böbrek 
transplantasyonu SDBY olan hastalarda en iyi ve ekonomik tedavi yöntemidir. Başarılı bir 
transplantasyon sürekli hemodiyaliz veya sürekli periton diyaliz uygulamasının ve buna bağlı 
birçok sorunun önüne geçebilmektedir.1-3 

Böbrek transplantasyonu ile ilgili ilk girişimler 1906’da Mathieu Jaboulay tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Başarılı böbrek transplantasyonunda en önemli faktörlerden biri kullanılan 
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 immünosupresif ilaçlardır. Artık tedavi protokollerinde spesifik immünsupresyon 
hedeflenmektedir. Böylece rejeksiyon oranları azaltılırken, immünsupressif ilaçara bağlı 
olarak gelişebilecek olumsuzlukların önlenmesi sağlanmış olacaktır. Transplantasyon sonrası 
görülen bu olumsuzluklar arasında hipertansiyon, hiperlipidemi, transplantasyon sonrası 
gelişen diabetes mellitus, osteoporoz, enfeksiyonlar, ilaç toksisiteleri, kozmetik yan etkiler ve 
malignite gelişimi vardır. Bu nedenle transplantasyon sonrası doğru immünsupresif ilaç 
kullanımı ile allogreft ve hasta sağ kalımını artırmanın yanında yaşam kalitesini artırmak da 
mümkün olabilecektir.1, 6 

Modern immünsupresif ilaç tedavi protokollerinden yer alan ilaçlardan bir tanesi kalsinörin 
inhibitörlerinden CsA(Sikloporin A)’dır. CsA, sitoplazmik reseptörü siklofilin ile kalsinörini 
inhibe eder. Kalsinörinin inhibe edilmesiyle T hücrelerini aktive eden bazı önemli sitokin 
genlerinin ekspresyonu bozulur. Böylece başta IL–2 olmak üzere IL–4, Interferon-gama (IFN) 
ve Tümör Nekroz Faktör-alfa (TNF)'nın gen transkripsiyonunu engellenir ve T hücrelerinin 
olgunlaşmasını ve aktivasyonunu sağlayan sitokinlerin sentezi yapılamaz. Sonuçta T 
hücresinin inaktivasyonu organ transplantasyonu için gereken immünsupresyon büyük ölçüde 
sağlanmış olur.7, 8 

CsA organ transplantasyonlarında yaygın olarak kullanılan bir ilaç olmakla birlikte klinik 
kullanımını sınırlayan önemli yan etkileri mevcuttur. Bunlar arasında en önemlisi ve en 
yaygın görüleni nefrotoksisitedir. CsA’ya bağlı nefrotoksisite akut böbrek yetmezliği, subakut 
böbrek yetmezliği veya kronik nefropatiye yol açabilir. CsA nefrotoksisitesinin oluşmasındaki 
temel mekanizma doza bağlı olarak böbrek kan akımında ve filtrasyon hızında azalma ile 
reversibl renal vazokonstriksiyondur.8-11 

Renal transplantasyon sonrası böbrekte İskemi/Reperfüzyon hasarı (İ/R) oluşabilmektedir. 
Renal transplantasyon işleminde transplante edilecek greftin İ/R hasarına değişen düzeylerde 
maruz kalması ve immünsupresif olarak kullanılan CsA’nın oluşturduğu nefrotoksisite, 
postoperatif dönemde buna bağlı greft fonksiyon gecikmelerine ve greft kayıplarına neden 
olabilmektedir. Dolayısıyla İ/R hasarının önlenmesinde ve kullanılan CsA’nın oluşabilecek 
nefrotoksisitenin engellenilmesine yönelik girişimlerin greft fonksiyonlarına ve greft yaşam 
süresine olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle renal transplantasyon sırasında 
renal İ/R hasarından korunmak ve CsA nefrotoksisitesinin önlenmesine yönelik uygun tedavi 
yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. İ/R hasarını önlemek için çeşitli ajanlarla çok 
çeşitli araştırmalar yapılmıştır.8 

Bu çalışmamızda böbrek dokusunda oluşturulan İ/R hasarının yaratacağı hasara ve 
oluşturulan CsA nefrotoksisitesine karşı antiplatelet, vazodilatötör ve antitrombotik 
etkilerinden dolayı Cilostazol ve vazodilatatör etkisinden dolayı Diltiazem maddelerinin olası 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2.MATERYAL METOD 

2.1 Deney Hayvanları 
Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(KSÜ) Tıp Fakültesi Etik Kurulu onayı 
alındıktan sonra KSÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları ve Araştırma Laboratuarında 
gerçekleştirildi. Biyokimyasal analizler KSÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda 
gerçekleştirilmiştir. 

Deneylerde kullanılan ratlar KSÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları ve Araştırma 
Laboratuarından temin edildi. Bu çalışmada toplam 56 adet 250–300 gr ağırlığında Wistar 
albino erkek rat kullanıldı. Deney öncesi tüm hayvanlar standart yem ve su ile beslendi. 56 
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 adet wistar albino tipi rat rastgele örnekleme metoduyla 7 gruba ve her grupta sekiz adet rat 
olacak şekilde ayrıldı. Ratlar çalışma süresince uygun ısı, ışık ve karanlık koşullarda, kontrol 
edilen ve rahatça ulaşılabilecekleri gıda ve su bulunan özel olarak hazırlanmış kafeslerde 
sekizli gruplar halinde tutuldu. Sıçanlar operasyon öncesi 12 saat aç bırakıldılar. Hiç bir 
hayvana antibiyotik uygulanmadı. 

2.2 Deneysel Model 

Çalışmanın yapılacağı gün ratlar araştırma laboratuarına getirildi ve tartıldılar. Çalışmaya 
dahil edilen deneklerin hepsinin anestezisi intraperitoneal olarak 60 mg/kg ketamin 
(Ketalar®, Eczacıbası, Turkiye) verilerek sağlandı. Karın tüyleri cilde hasar vermemeye özen 
gösterilerek tıraş edildi. Her bir ratın karın bölgesi povidon iyot ile temizlendikten sonra 15 
numara bistüri kullanılarak 4 cm uzunluğunda üst orta hat insizyonu ile laparatomi yapıldı 
(Şekil 1). Laparatomi yapıldıktan sonra ratların barsakları ıslak gazlı bez yardımıyla 
uzaklaştırılmasının ardından böbreklere ulaşıldı (Şekil 2). Sol böbrek arter ve venine küçük 
atravmatik vasküler klemp yerleştirilerek renal iskemi sağlandı (Şekil 3). Arter 
pulsasyonlarının tamamen kesildiğinden emin olundu, sıvı ve ısı kaybını önlemek için açıkta 
kalan karın bölgesi üzerine ılık serum fizyolojik ile ıslatılmış spanç konuldu. 60 dakikalık 
iskemi süresi sonunda klempler açıldı. Renal arter ve vende akımın devam ettiğinden emin 
olunduktan sonra batın tekrar sütüre edilerek kapatıldı. 7 gün boyunca gruplarına göre oral 
veya intraperitoneal olarak deneyde kullanılan ilaçlar ratlara verildi (Şekil 4–5). 7. günün 
sonunda her bir rat tekrar karın bölgesi povidon iyot ile temizlendikten sonra 15 numara 
bistüri kullanılarak eski insizyon skarından 4 cm uzunluğunda üst orta hat insizyonu ile 
relaparatomi yapıldı. Biyokimyasal incelemeler için intrakardiyak kan örneği alınarak deney 
sonlandırıldı (Şekil 6). 
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Şekil1. Median laparatomi insizyonu Şekil 2. Sol renal eksplorasyon 
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 2.2.1. Çalışma Grupları: 

Ratlar eşit sayıda (n=8) ve rastgele olarak 7 deney grubuna ayrıldı. 

Grup I (Sham grubu): Bu gruptaki deneklere orta hat laparotomisini takiben böbrek 
iskelitize edildi, ancak iskemi işlem uygulanmadan altmış dakika beklendikten sonra batın 
kapatıldı. Deney sırasında herhangi bir etken madde uygulanmadı. Yedinci gün sonunda 
tekrar orta hat laparotomosi yapılarak kan örnekleri alındı.  

Grup II (Kontrol grubu):  Bu gruptaki deneklere orta hat laparotomosini takiben batın 
organları sağ tarafa alınarak sol böbrek arter ve venine küçük atravmatik vasküler klemp 
yerleştirilerek renal iskemi sağlandı. Arter pulsasyonlarının tamamen kesildiğinden emin 
olundu,  60 dakikalık iskemi süresi sonunda klempler açıldı. Renal arter ve vende akımın 
devam ettiğinden emin olunduktan sonra batın tekrar sütüre edilerek kapatıldı. Yedinci gün 
sonunda tekrar orta hat laparotomosi yapılarak kan örnekleri alındı. Deney sırasında herhangi 
bir etken madde uygulanmadı. 

Grup III (Cilostazol grubu):  Bu gruptaki deneklere orta hat laparotomosini takiben batın 
organları sağ tarafa alınarak sol böbrek arter ve venine küçük atravmatik vasküler klemp 
yerleştirilerek renal iskemi sağlandı. Arter pulsasyonlarının tamamen kesildiğinden emin 
olundu, 60 dakikalık iskemi süresi sonunda klempler açıldı. Renal arter ve vende akımın 
devam ettiğinden emin olunduktan sonra batın tekrar sütüre edilerek kapatıldı. Yedi gün 
boyunca orogastrik tüp yoluyla 10 mg/kg/gün dozunda Cilostazol verildi. Yedinci gün 
sonunda tekrar orta hat laparotomosi yapılarak kan örnekleri alındı.  

Grup IV (Diltiazem grubu): Bu gruptaki deneklere orta hat laparotomosini takiben batın 
organları sağ tarafa alınarak sol böbrek arter ve venine küçük atravmatik vasküler klemp 
yerleştirilerek renal iskemi sağlandı. Arter pulsasyonlarının tamamen kesildiğinden emin 
olundu, 60 dakikalık iskemi süresi sonunda klempler açıldı. Renal arter ve vende akımın 
devam ettiğinden emin olunduktan sonra batın tekrar sütüre edilerek kapatıldı. Yedi gün 
boyunca intraperitoneal yolla 5 mg/kg/gün dozunda Diltiazem verildi. Yedinci gün sonunda 
tekrar orta hat laparotomosi yapılarak kan örnekleri alındı.  

Grup V (CsA grubu): Bu gruptaki deneklere orta hat laparotomosini takiben batın organları 
sağ tarafa alınarak sol böbrek arter ve venine küçük atravmatik vasküler klemp yerleştirilerek 
renal iskemi sağlandı. Arter pulsasyonlarının tamamen kesildiğinden emin olundu, 60 
dakikalık iskemi süresi sonunda klempler açıldı. Renal arter ve vende akımın devam 
ettiğinden emin olunduktan sonra batın tekrar sütüre edilerek kapatıldı. Yedi gün boyunca 
intraperitoneal yolla 10 mg/kg/gün dozunda CsA verildi. Yedinci gün sonunda tekrar orta hat 
laparotomosi yapılarak uygulanarak kan örnekleri alındı. 

Grup VI (CsA + Cilostazol grubu): Bu gruptaki deneklere orta hat laparotomosini takiben 
batın organları sağ tarafa alınarak sol böbrek arter ve venine küçük atravmatik vasküler klemp 
yerleştirilerek renal iskemi sağlandı. Arter pulsasyonlarının tamamen kesildiğinden emin 
olundu, 60 dakikalık iskemi süresi sonunda klempler açıldı. Renal arter ve vende akımın 
devam ettiğinden emin olunduktan sonra batın tekrar sütüre edilerek kapatıldı. Yedi gün 
boyunca intraperitoneal yolla 10 mg/kg/gün dozunda CsA ve orogastrik tüp yoluyla 10 
mg/kg/gün dozunda Cilostazol verildi. Yedinci gün sonunda tekrar orta hat laparotomosi 
yapılarak uygulanarak kan örnekleri alındı. 

Grup VII (CsA + Diltiazem grubu): Bu gruptaki deneklere orta hat laparotomosini takiben 
batın organları sağ tarafa alınarak sol böbrek arter ve venine küçük atravmatik vasküler klemp 
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 yerleştirilerek renal iskemi sağlandı. Arter pulsasyonlarının tamamen kesildiğinden emin 
olundu, 60 dakikalık iskemi süresi sonunda klempler açıldı. Renal arter ve vende akımın 
devam ettiğinden emin olunduktan sonra batın tekrar sütüre edilerek kapatıldı. Yedi gün 
boyunca intraperitoneal yolla 10 mg/kg/gün dozunda CsA ve 5 mg/kg/gün dozunda Diltiazem 
verildi. Yedinci gün sonunda tekrar orta hat laparotomosi yapılarak kan örnekleri alındı. 

2.3 Kullanılan İlaçlar 

Çalışmada kullanılan ilaçlar şunlardır: CsA (SANDIMMUN 50 mg/ml ampul, Novartis İlaç 
Sanayi); Cilostazol (PLETAL 100 mg tablet, Abdi İbrahim İlaç Sanayi); Diltiazem 
(DİLTİZEM-L 25 mg ampul, Mustafa Nevzat İlaç Sanayi). 

2.4 Biyokimyasal İnceleme Yöntemleri 

Tüm kan örnekleri, ratlardan alındıktan sonra içerisinde etilen diamin tetra asetat  (EDTA)  
içeren 5 ml vakutainer tüplere konuldu. Plazmanın ayrışması için kan örnekleri 3500 devirde 
10 dk boyunca +4 °C’de santrifüj edildi. Plazma ayrıldıktan sonra eritrosit sedimentinin 
üzerindeki yumuşak tabaka dikkatli bir şekilde ayrıldı. Eritrositler, plazma kalıntılarından 
ayrılmak için % 0,9 NaCl çözeltisi kullanılarak toplam 3 kez yıkandı. Her işlemden sonra 
eritrosit-salin karışımı 3500 devirde 10 dakika boyunca 4 °C’de santrifüj edildi. Biyokimyasal 
çalışmanın parametrelerini ölçmek için, hemolizatlar yıkanmış hücrelerden hazırlandı. Daha 
sonra kan örneklerinden SOD(Süperoksit dismutaz), CAT(Katalaz), MDA(Malondialdehit) ve 
plasma örneklerinden ÜRE ve ALT(Aspartat Aminotransferaz)  düzeyleri ölçüldü. 

2.4.1 ÜRE, AST ölçümü: Elde edilen plazma örnekleri kolorimetrik ve kinetik yöntemlerle 
hazır kit kullanılarak (Human, Almanya) spektrofotometrik olarak ölçülüp standart eğri ile 
kıyaslanarak değerlendirildi. 

2.4.2 CAT aktivitesi: Beutler metoduna göre spektrofotometrik olarak 230 nm dalga boyunda 
hidrojen peroksit yoğunluğunun azalması esasına dayanan bir yöntemdir. Ölçüm ortamında 1 
M Tris HCI, 5 mM Na2 EDTA tampon solüsyonu (pH 8.0), 1 M fosfat tampon solüsyonu (pH 
7.0) ve 10 mM H2O2 solüsyonundan bulunmaktaydı. Ölçülen CAT aktivitesi kanda U/ml 
ifade edildi. 

2.4.3 SOD aktivitesi: Fridovich tarafından tanımlanan yöntem kullanılarak ölçüldü. Bu 
yönteme göre SOD oksidatif enerji üretimi sırasında oluşan toksik süperoksit radikallerinin 
H2O2 ve moleküler oksijene dismutasyonunu hızlandırır. Buna göre ksantin ve ksantin 
oksidaz kullanılarak oluşturulan süperoksit radikallerinin p-iodonitrotetrazolium moru ile 
reaksiyona girerek oluşturduğu kırmızı renkli formazon boyasının 505 nm’de vermiş olduğu 
optik dansitenin spektrofotometrik okunması esasına dayanmaktadır. Ölçüm ortamında 0,01 
M fosfat tamponu (pH:7.0), 3-siklohexilamino–1-propanesulfonik asit (CAPS) tampon 
solusyonu (50 mM CAPS, 0.94 mM EDTA, doygun NaOH) pH 10.2, substrat solüsyonu 
(0.05 mM ksantin, 0.025 mM INT) ve 80 U/L ksantin oksidaz bulumaktadır. SOD aktivitesi 
U/ml olarak tanımlandı. 

2.4.4 MDA ölçümü:  Plazma örneklerinde lipid peroksidasyon düzeyi MDA ölçümü ile 
Ohkawa ve arkadaşlarının metoduna göre yapıldı. Buna göre aerobik şartlarda pH 3,4’de 
tiyobarbütirik asit (TBA) ile örneğin 90–95 °C’de bekletilmesi sonucu oluşan lipit 
peroksidasyonunun ikincil ürünü olan MDA’nın TBA ile pembe renkli karışım oluşturması 
esasına dayanmaktadır. Oluşan renk şiddeti ortamdaki MDA konsantrasyonu ile doğru 
orantılıdır. Sonuç spektrofotometrede 532 nm dalga boyunda okunmak suretiyle 
hesaplanmaktadır. Plazmada sonuçlar U/ml olarak verildi. 
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 2.4.5 Protein ölçümü: Lowry yöntemine göre homojenatların 1/50 dilüe edilmesiyle 
spektrofotometrik olarak çalışıldı. Standart olarak kullanılan bovin serum albuminin seri 
dilüsyonlarından elde edilen standart eğri göz önüne alınarak protein düzeyleri hesaplandı. 

2.5 İstatistik 

Verilerin analizi SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak yapıldı. Veriler 
değerlendirilirken frekans dağılımları, ortalamaları, standart sapmaları, minimum ve 
maksimum değerleri kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uyumu Kolmogorov-Smirnov Z 
testi ile kontrol edildi. Araştırmada, Gruplar Arasında fark olup olmadığını karşılaştırmak 
için, One-Way ANOVA (Varyans Analizi) veya Kruskal Wallis Testi kullanıldı. Çoklu 
karşılaştırılmalarda, gruplar arasında fark bulunduğu durumlarda, farkın hangi gruplar 
arasında olduğunu bulmak için Tukey HSD testi uygulandı. İhtimali (P) =0,05’ten küçük 
olan değerler önemli ve gruplar arasında fark vardır, büyük olan değerler önemsiz ve gruplar 
arasında fark yoktur, şeklinde kabul edildi. 

 

3. BULGULAR 

3.1 MDA Değerleri Üzerine Etkiler 

MDA değerleri incelendiğinde 4,27 nmol/mg protein ile 23.37 nmol/mg protein arasında 
değişen değerler elde edilmiştir (Tablo I). 

Tablo II. Kan MDA’nın gruplar arasında karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruplar arasında; MDA değerleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05). (Tablo I) 

 

 

 

 

MDA Mean SD Min Max Mean Rank P Fark 

Grup K 16,89 4,48 13,02 23,37 34,60 

0,001 

D-S 

D-K 

SD-S 

SD-K 

SH-K 

C-K 

Grup C 10,35 1,37 8,59 11,97 16,67 

Grup SD 9,31 1,03 8,09 10,58 10,80 

Grup D 9,28 1,77 6,20 10,91 12,33 

Grup SH 10,28 2,33 6,85 12,43 17,00 

Grup CS 12,47 6,00 4,25 19,56 22,00 

Grup S 16,09 3,06 11,50 21,39 33,50 

Total 12,24 4,27 4,25 23,37   

K-Kontrol Grubu SD- Siklosporin + Diltiazem  SH- Sham S- Siklosporin 

C- Cilostazol D- Diltiazem CS- Cilostazol + Siklosporin  

  

Tablo I: MDA’ ı  gruplar arası da karşılaştırıl ası 
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Gruplar arasındaki farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için çoklu 
karşılaştırma yapılmış. Grup Diltiazem ile Grup CsA, Grup Diltiazem ile Grup Kontrol, Grup 
CsA-Diltiazem ile Grup CsA, Grup CsA-Diltiazem ile Grup Kontrol, Grup Sham ile Grup 
Kontrol ve Grup Cilostazol ile Grup Kontrol arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olduğu bulunmuştur (p<0,05).  

MDA değerleri yönünden, en düşük Diltiazem grubunda, en yüksek Kontrol grubunda olduğu 
bulunmuştur.(Şekil 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDA 

Alt Setler 

1 2 3 

D Grubu 9,28     

SD Grubu 9,31     

SH Grubu 10,28 10,28   

C Grubu 10,35 10,35   

CS Grubu 12,47 12,47 12,47 

S Grubu   16,09 16,09 

K Grubu     16,89 
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Şekil . MDA’ ı  gruplar arası da karşılaştırıl ası.  

Tablo II. MDA’ ı  çoklu karşılaştırıl ası 
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3.2 SOD Değerleri Üzerine Etkiler  

Tespit edilen SOD değerleri incelendiğinde 67.55 nmol/mg protein ile 199,04 nmol/mg 
protein arasında değişen değerler elde edilmiştir. (Tablo III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruplar arasında; SOD değerleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05).  

Kan SOD 
Alt Setler 

1 2 

SH Grubu 77,90   

K Grubu 78,30   

D Grubu 79,02   

CS Grubu 79,37   

C Grubu 81,38   

SD Grubu 88,30   

S Grubu   130,47 

 

 

SOD Mean SD Min Max Mean Rank P Fark 

Grup K 78,30 6,09 68,09 87,59 15,50 

0,001 

K-S 

C-S 

SD-S 

D-S 

SH-S 

CS-S 

Grup C 81,38 5,38 75,18 91,13 20,75 

Grup SD 88,30 6,18 80,50 96,45 31,57 

Grup D 79,02 5,76 69,68 85,28 16,58 

Grup SH 77,90 3,84 72,16 82,27 14,42 

Grup CS 79,37 7,95 67,55 87,06 18,17 

Grup S 130,47 37,94 89,26 199,04 40,86 

Total 88,57 23,77 67,55 199,04   

 

 Tablo III. SOD’u  Gruplar Arası da Karşılaştırıl ası 

Tablo IV. SOD’u  çoklu karşılaştırıl ası 
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 Gruplar arasındaki farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için çoklu 
karşılaştırma yapılmış, CsA grubu ile diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olduğu bulunmuştur (p<0,05). CsA ile Kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmuştur 
(p<0,05). 

 SOD değerleri yönünden, en düşük Grup Sham, en yüksek Grup CsA olduğu 
bulunmuştur.(Şekil 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Kan CAT Değerleri Üzerine Etkiler  

Tespit edilen CAT değerleri incelendiğinde 23.03 nmol/mg protein ile 87.89 nmol/mg protein 
arasında değişen değerler elde edilmiştir. (Tablo V)           
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 Şekil . SOD’u  Gruplar Arası da Karşılaştırıl ası 

Katalaz Mean SD Min Max Mean Rank P Fark 

Grup K 43,69 11,46 33,45 64,93 18,42 

0,004 

K-CS  

C-CS 

 SD-CS  

D-CS 

Grup C 40,21 13,82 23,03 55,85 16,60 

Grup SD 35,00 8,50 25,77 51,55 10,36 

Grup D 43,45 11,77 25,63 56,13 20,25 

Grup SH 49,68 6,73 42,46 60,85 25,83 

Grup CS 66,70 13,59 45,70 87,89 38,50 

Grup S 49,56 5,89 42,04 56,55 27,06 

Total 46,90 13,42 23,03 87,89   

 

 Tablo V. CAT’ ı  gruplar arası da karşılaştırıl ası 
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 Gruplar arasında; Katalaz değerleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark  

olduğu bulunmuştur (p<0,05). (Tablo V) 

CAT 
Alt Setler 

1 2 

SD Grubu 35,00   

C Grubu 40,21   

D Grubu 43,45   

K Grubu 43,69   

S Grubu 49,56 49,56 

SH Grubu 49,68 49,68 

CS Grubu   66,70 

 

 

Gruplar arasındaki farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için çoklu 
karşılaştırma yapılmıştır. Grup Cilostazol-CsA ile Grup Sham ve Grup CsA arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), Grup Cilostazol-CsA ile diğer 
gruplar (Grup Sham, Grup CsA hariç) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05).  

Katalaz değerleri yönünden, en düşük Grup CsA-Diltiazem, en yüksek Grup Cilostazol-CsA 
olduğu bulunmuştur (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Serum ÜRE Değerleri 

Serum ÜRE değerleri incelendiğinde 55 ile 124 mg/dl arasında değişen değerler saptandı. 
Ortalama ve standart sapma değerleri hesaplandığında en düşük ortalama değerin 61,75±6,20 

Tablo VI. Katalaz’ı  çoklu karşılaştırıl ası 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Grup K Grup C Grup SD Grup D Grup SH Grup CS Grup S

 
Şekil 3. CAT’ın çoklu karşılaştırılması 
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 mg/dl ile Kontrol grubunda olduğu saptandı. Ortalama en büyük değerin ise 98.70 ±13,16 
mg/dl ile CsA grubu olduğu tespit edilmiştir. (Tablo VII) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruplar arasında; ÜRE değerleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05).  

ÜRE 
Alt Setler 

1 2 3 

Grup K 61,75     

Grup SH 72,00 72,00   

Grup CS 72,77 72,77   

Grup D   81,84 81,84 

Grup C   83,43 83,43 

Grup SD     92,50 

Grup S     98,70 

 

 

Gruplar arasındaki farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için çoklu 
karşılaştırma yapılmış. Grup Kontrol ile Grup Diltiazem, Grup Cilostazol, Grup CsA-
Diltiazem ve Grup CsA arasında, Grup Sham ile Grup CsA-Diltiazem ve Grup CsA arasında, 

ÜRE Mean SD Min Max P Fark 

Grup K 1 61,75 6,20 55 75 

0,000 

K-D  

K-C  

K-SD  

K-S  

SH-SD 

SH-S 

CS-SD  

CS-S 

Grup C 2 83,43 10,71 67 100 

Grup SD 3 92,50 13,15 78 111 

Grup D 4 81,84 9,07 70 98 

Grup SH 5 72,00 9,79 62 88 

Grup CS 6 72,77 10,94 59 87 

Grup S 7 98,70 13,16 85 124 

Total 80,49 15,60 55 124 

 

 

 1- Kontrol Grubu 3- Siklosporin + Diltiazem  5- Sham 7- Siklosporin 

2- Cilostazol 4- Diltiazem 6- Cilostazol + Siklosporin   

 

 Tablo VII. ÜRE’ i  gruplar arası da karşılaştırıl ası 

Tablo VIII Üre’nin çoklu karşılaştırılması 
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 Grup Cilostazol-CsA ile Grup CsA-Diltiazem ve Grup CsA arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0,05).  

ÜRE değerleri yönünden, en düşük Grup Kontrol, en yüksek Grup CsA olduğu bulunmuştur 
(Şekil 4). 

 

 

 

3.5 Serum AST Değerleri 

Deney gruplarındaki tüm deneklerin serum AST seviyeleri hesaplandığında 70 -595 U/L 
arasında değişen değerler tespit edilmiştir. (Tablo IX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruplar arasında; AST değerleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05).  

AST 
Alt Setler 

1 2 3 
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Şekil . Üre’ i  gruplar arası da karşılaştırıl ası 

AST Mean SD Min Max P Fark 

Grup K 1 224,00 71,97 133 322 

0,003 

SD-D  

S-D 

Grup C 2 238,88 62,77 168 371 

Grup SD 3 318,29 127,27 168 525 

Grup D 4 103,00 17,20 84 133 

Grup SH 5 253,75 141,87 133 567 

Grup CS 6 141,17 73,20 70 217 

Grup S 7 304,50 174,98 112 595 

Total 227,70 126,00 70 595 

 

 

 1- Kontrol Grubu 3- Siklosporin + Diltiazem  5- Sham 7- Siklosporin 

2- Cilostazol 4- Diltiazem 6- Cilostazol + Siklosporin   

 
 Tablo IX. AST’ i  gruplar arası da karşılaştırıl ası 
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 Grup D 103,00     

Grup CS 141,17 141,17   

Grup K 224,00 224,00 224,00 

Grup C 238,88 238,88 238,88 

Grup SH 253,75 253,75 253,75 

Grup S   304,50 304,50 

Grup SD     318,29 

 

 

Gruplar arasındaki farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için çoklu 
karşılaştırma yapılmış, Diltiazem grubu ile CsA grubu ve Sikloporin-Diltiazem grubu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0,05).  

AST değerleri yönünden, en düşük Grup Diltiazem, en yüksek Grup CsA-Diltiazem olduğu 
bulunmuştur (Şekil 5). 

 

 

 

4. TARTIŞMA 
SDBY artan insidansı ve prevalansı, yüksek maliyet ve kötü klinik sonuçları nedeniyle dünya 
genelinde bir halk sağlığı problemi oluşturmaya devam etmektedir. SDBY’nin en etkin tedavi 
yöntemi renal transplatasyondur.47 Özellikle kalsinörin inhibitörlerinin kullanımı ile birlikte 
transplantasyon alanında önemli gelişmeler elde edilmiştir. Günümüzde bir çok 
transplantasyon merkezinin tedavi protokollerinde kalsinörin inhibitörleri kullanılmaktadır. 
Kalsinörin inhibitörlerinin akut rejeksiyon oranlarını azalttığı kanıtlanmıştır ancak aynı 
zamanda postoperatif dönemde greft fonksiyon gecikmelerine, uzun dönemde ise greft 
kayıplarına neden olabilmektedir.3, 10, 11, 39, 48   
Renal transplantasyonda İ/R hasarı günümüzün en önemli problemlerinden biridir. İ/R 
süresinin uzaması, gecikmiş greft fonksiyonu ve azalmış greft ömrü ile sonuçlanabilir.  
Transplantasyon sonrası İ/R hasarı oluşan böbreğin, kalsinörin inhibitörlerinden CsA’nın 
renal kan akımını azaltarak ve güçlü vazokonstriksiyon etki ile nefrotoksisiteye yol açması 
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 transplantasyonda çözülmesi gereken en önemli sorunlardandır. Dolayısıyla İ/R hasarının 
önlenmesi ve kullanılan CsA’nın oluşabilecek yan etkilerinin engellenilmesine yönelik 
çalışmaların greft yaşam süresine olumlu etkileri olacağı düşünmekteyiz. CsA’nın renal toksik 
etkilerini açıklamak üzere deneysel ve klinik çalışmalarla desteklenen birçok mekanizma öne 
sürülmektedir.9, 23, 49 
Organizmada SOR’lerinin lipitler, proteinler ve DNA üzerindeki etkileri sonucu oluşan 
oksidatif hasara karşı bir takım savunma mekanizmaları geliştirmiştir.  Savunma 
mekanizmalarının yetersiz kalması durumunda moleküler hasar meydana gelir. Serbest 
oksijen radikalleri çok reaktif olmaları nedeni ile direkt olarak ölçülememekte, lipid 
peroksidasyonu sırasında açığa çıkan daha stabil moleküllerin ölçümü yapılmaktadır. Lipid 
peroksidasyonunun göstergesi olarak en sık kullanılan ve doku hasarı konusunda fikir veren 
bu moleküllerden birisi MDA’dır.50 Yapılan çeşitli çalışmalarda CsA’ya bağlı 
nefrotoksisitede lipit peroksidasyonun artması sonucu böbrek fonksiyon kaybının geliştiği 
gösterilmişdir51. 
 Kim ve arkadaşlarının, bir çalışmada Kontrol grubunda plazma MDA düzeyleri (1.89±0.10) 
nmol/mL iken böbrek transplantasyonu yapılmış hastalar üzerinde yaptığı transplantasyon 
hastaların plazma MDA (2.33±0.13) olarak yüksek olarak bulunmuştur (p>0.05)52. Biz de 
çalışmamızda SOR hasarını göstermek ve çalışmada kullanılan ilaçların hasarı azaltmadaki 
etkilerini karşılaştırmak için kanda MDA düzeylerini çalıştık. 
 Çalışmamızda tespit edilen en yüksek MDA değeri Kontrol ve CsA grubunda (16,89±4,48 / 
16,09±3,06) görüldü. En düşük MDA değeri ise Diltiazem grubunda (9,31±1,03) görüldü. 
Diltiazem ile CsA, Diltiazem ile Kontrol, CsA-Diltiazem ile CsA, CsA-Diltiazem ile Kontrol, 
Sham ile Kontrol ve Cilostazol ile Kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olduğu görülmüştür (p<0,05). CsA grubunda ve Kontrol grubunda belirgin derecede 
MDA’nın artmasının İ/R ve CsA’nın nefrotoksisitesine bağlı olabileceği düşüncesindeyiz. 
Diltiazem, Cilostazol, CsA-Diltiazem grubunda MDA değerlerinin belirgin derecede düşük 
olmasının Diltiazem ve Cilostazol’un oluşturduğu etkiye bağlı olabilir. Fakat CsA-Diltiazem, 
Diltiazem ve Cilostazol grubunun, Kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olmasına 
rağmen (p<0,05), Cilostazol ile CsA arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. 
Bu nedenle Cilostazol’un etkinliğinin olmasına rağmen, diltiazemin etkinliğinin daha belirgin 
olduğunu söyleyebiliriz.  
SOR hasarına karşı organizmada en önemli korunma sistemi antioksidan savunma sistemidir. 
Bu sistemin başında enzimatik antioksidan mekanizmalar gelir. Enzimatik endojen 
antioksidan özelliği olan SOD ve CAT organizmayı SOR’lerinin zararlı etkilerine karşı 
koruyucu özellik gösterirler.  SOD, süperoksiti hızlıca hidrojenperoksite katalizler. H2O2 ise 
katalaz ve glutatyon peroksidaz tarafından su ve oksijene indirgenir. Özellikle diğer enzimatik 
radikal temizleyicilerin aktivitelerinde azalmanın söz konusu olduğu klinik durumlarda SOD 
aktivitesinin arttığı çeşitli araştırmacılar tarafından gösterilmiştir. Bu enzimlerin seviyelerinin 
ölçümü serbest radikal aracılı hasar konusunda ve hasarlanmanın engellenmesinde indirek 
bilgi verir.27, 32 
Çalışmamızda antioksidan etki oluşumunu göstermek amacıyla SOD ve CAT düzeylerini 
ölçtük.  Elde ettiğimiz SOD değerleri incelendiğinde beklendiği gibi en düşük değerin Sham 
grubunda (77,90±3,84), en yüksek değerin CsA grubunda (130,47±37,94) olduğu görüldü. 
CsA grubunun ile diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05).  Bu bulgularla SOD tüketiminin Diltiazem ve Cilostazol tarafından 
etkili bir şekilde düşürüldüğü görülmektedir. Bu etkinin CsA nefrotoksisitesini önlemede her 
iki ilacında etkilerinin olabileceğini göstermektedir. 
 Tespit edilen CAT değerleri incelendiğinde en düşük değerin CsA-Diltiazem (35,00±8,50) 
grubunda olduğu görüldü. Cilostazol-CsA ile Sham ve CsA grupları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), Cilostazol-CsA ile Kontrol, Diltiazem, CsA-
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 Diltiazem ve Cilostazol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05). Cilostazol, Diltiazem ve CsA-Diltiazem gruplarının düzeylerinin 
Kontrol grubuna göre düşük olduğu fakat istatiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p<0,05).  
Cilostazol halen Kladikasyo İntermittan tedavisinde, periferik damar hastalıklarında ve 
diyabetik hastalarda kullanılmaktadır41. Cilostazol ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda fokal 
serebral iskemide nöroprotektif etkilerinin olduğu gösterilmiştir41. İzumi ve arkadaşlarının 
yaptığı bir çalışmada cilostazol’un serebral kan akımını arttırdığı gösterilmiştir53. İba ve 
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Cilostazol’un intestinal İ/R hasarına karşı etkili olduğunu 
göstermişlerdir.54 
Çalışmamızda Cilostazol ile Kontrol grubu arasında MDA değerleri yönünden istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0,05). Cilostazol gubunda MDA değeri 
(10,35±1,37) Kontrol grubunda MDA değeri (16,8±4,48) bulunmuştur(p<0,05). Bu sonuca 
göre Cilostazol, MDA değerini anlamlı derecede azaltmıştır. Cilostazol-CsA grubunda MDA 
değeri (12,47±6,00), CsA grubunda MDA değeri (16,09±3,06) olarak bulunmuştur. 
Cilostazol, Cilostazol-CsA grubuna benzer şekilde MDA değerini düşürmesine rağmen 
istatiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. SOD değerlerine incelendiğinde Cilostazol, Sham ve 
Kontrol gruplarına yakın değerler görülmüştür. İstatiksel olarak anlamlı bir yükseliş tespit 
edilmemiştir. Cilostazol-CsA grubu CsA grubuna göre değerlendirildiğinde istatiksel olarak 
anlamlı derecede düşürmüştür(p<0,05).  
Diltiazem,  benzotiazepin türevi bir kalsiyum kanal blokeridir. Angina pektoris, hipertansiyon 
ve supraventriküler aritmilerin tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Arteriyollerde damar 
tonüsü ve periferik damar rezistansı azaltarak vazodilatasyona yol açar ve antihipertansif etki 
gösterir.43 Yapılan çeşitli çalışmalarında transplantasyon sonrası, kalsiyum antagonistlerinin 
renal plazma kan akımında azalma ve GFR da düşmeyi önlediği bildirilmiştir.9 Ayrıca 
yapılan çalışmalar Diltiazem’in transplantasyon sonrası akut böbrek yetmezliği yanı sıra akut 
rejeksiyon ataklarının sıklığını azalttığını göstermiştir.55 Becker ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çaışmada renal İ/R reperfüzyon sonrası Diltiazem’in takrolimus toksisetisini azaltığını 
göstermişlerdir.56 Ural M ve ark., yaptığı çalışmada CsA nefrotoksisitesinde verapamil ve 
vitamin C’nin birlikte kullanılmasının toksistenin önlenmeside etkili olabileceğini 
göstermişlerdir.57. Bizde çalışmamızda Diltiazem’in CsA nefrotoksisitesindeki etkilerini 
araştırdık. Çalışmamızda Diltiazem grubunda MDA değeri CsA grubuna göre istatiksel olarak 
anlamlı derecede düşük bulunmuştur(p<0,05), Diltizem-CsA grubu ile CsA grubu arasında da 
anlamlı derecede düşüktür(p<0,05). SOD değeleri açısından yapılan değerlendirmede CsA 
grubuna göre Diltiazem grubunda belirgin artış görülmüştür(p<0,05). Aynı şekilde Diltizem-
CsA grubunda da CsA grubuna göre belirgin yükselme mevcuttur(p<0,05). Tüm bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde Diltiazem grubunun MDA değerlerinin düşük ve SOD değerlerinin 
istatiksel olarak yüksek olması Diltiazem’in İ/R hasarı sonrası ortaya çıkan SOR’ lerini 
antioksidan özelliğinin etkisiyle ortadan kaldırdığı ve bu sayede CsA toksitesini önlemde 
etkili olabileceği düşündürmektedir. 
Çalışmamızda ratlardan alınan kan örneklerinde ÜRE ve AST seviyelerini araştırdık. ÜRE 
böbrek fonksiyonlarının göstergesi olduğundan AST ise böbrek İ/R hasarının ve CsA’ nın 
sistemik etkilerini inceleyebilmek amacıyla çalışıldı. Çalışmamızdaki AST değerleri 
incelendiğinde, en düşük AST değerlerinin Diltiazem grubunda olduğu görüldü (p<0,05). 
Diltiazem grubunun CsA grubuna ve CsA-Diltiazem grubuna göre belirgin düşük olması 
Diltiazem’in tek başına etkili bir şekilde İ/R hasarının sistemik etkileri azaltığını 
söyleyebiliriz.  
Serum ÜRE değerleri incelendiğinde 55 ile 124 mg/dl arasında değişen değerler saptandı. 
Ortalama en büyük değerin 98.70 ±13,16 mg/dl ile CsA grubu olduğu tespit edilmiştir. ÜRE 
değerleri incelendiğinde CsA içeren gruplarda anlamlı derecede yüksek olduğu 
görülmektedir. Bunun CsA’nın nefrotoksik etkisinden kaynaklandığı söylenebilir. CsA-
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 Diltiazem ve CsA-Cilostazol gruplarında ÜRE değerlerinin CsA gruplarından düşük olması 
Diltiazem ve Cilostazol’un olumlu etkilerinden kaynaklanabilir. 
 5. SONUÇ 
Organ transplantasyonu sonrası rejeksiyonun önlenebilmesi için immünsupresif kullanılması 
zorunludur. Çalışmamızda CsA verilen ratlarda SOD ve CAT seviyelerinde artma ve MDA 
seviyesinde artış tespit edilmiştir. 
 Çalışmamızın sonunda CsA verilen ratlarda CAT ve SOD seviyelerinde anlamlı azalma ve 
MDA seviyelerinde anlamlı artış tespit edilirken tedaviye Cilostazol ve Diltiazem ilavesi ile 
bu artışlarda belirgin azalma tespit edildi. Bir kalsiyum kanal blokeri olan Diltiazem ve 
Cilastazol CsA’nın glomeruler SOR üretimi ve lipid peroksidasyonu üzerindeki etkisini 
azaltarak nefrotoksik etkilerini geri döndürebilir ve kronik CsA nefrotoksisitesini önlemede 
alternatif bir tedavi olabilir. Diltiazem ile Cilostazol arsında tercih yapmak gerekirse 
çalışmamızdaki sonuçların ışığında Diltiazem özellikle hipertansif hastalarda iyi bir alternatif 
olmayı sürdürecek gibi görünmektedir. Ancak daha çok hayvan ve insan çalışmalarıyla 
ilaçların en yüksek antioksidan etkiyi gösterdiği ilaç dozunun tespitine ve farklı 
kombinasyonları sonrası etkilerinin tespitine ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Bireyler yaşamı tehdit eden bir hastalık ya da sağlık durumlarında ortaya çıkan ani ve ciddi 
değişiklikler nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatmaktadır.Yoğun bakım ünitesindeki hastalar 
tanıdık yüzlerden uzak olma, hareket kısıtlılığı, uyku bozukluğu, aşırı ve alışık olmadıkları 
gürültü, alışık olmadıkları teknoloji gibi nedenlerle yaygın olarak ölüm korkusu ya da 
yetersizlik korkusu yaşayabilmektedirler(Tel,β00λ).Hastaların ve hastalıkların nitelikleri, 
tedavi yöntemleri, fiziksel görünümü ve emosyonel çevresi açısından hastanenin diğer 
alanlarından farklıdır(Çınar Yücel,β011).Yoğun bakımda yatan hastalar sıklıkla kendi 
ölümlülükleri ile yüz yüze gelmekte, fiziksel ve duygusal uyum güçlükleri, anksiyete, 
depresyon ve organik bozukluk, özellikle deliryum gibi psikiyatrik sorunlar 
yaşamaktadır(Tel,β00λ).Deliryum ani başlayan, genel olarak bilişsel işlevlerin bozulması, 
bilinç durumunda değişiklik, dikkat bozuklukları, artmış ya da azalmış psikomotor aktivite ve 
uyku-uyanıklık döngüsünün düzensizliği ile karakterize, geçici organik mental sendromdur. 
Deliryum bir hastalık değil, belirli belirtilerin kümeleşerek oluşturduğu ve çeşitli nedenlere 
bağlı olarak gelişen bir sendromdur. Genellikle geçici, geri dönebilir bir beyin işlev bozukluğu 
olarak tanımlanır ve klinik olarak birçok nöropsikiyatrik anormallikle beraber görünür. Klinik 
olarak en önemli belirtiler azalmış dikkat süresi ve artıp azalan 
konfüzyondur(Polatdemir,β014).Yoğun bakım hastalarının %40-80’inde deliryum 
bildirilmiştir. Deliryum yoğun bakım ünitesine yattıktan sonra ortalama ikinci veya üçüncü 
günde başlamakta, 60 gün kadar sürebilse de ortalama üç-dört günde sona 
ermektedir(Akıncı,Şahin,β005).Deliryum ciddi sonuçlara neden olan bir sendrom olup 
mortalite ve morbidite oranlarını artırdığı ve hastanede kalış süresini uzattığı çalışma sonuçları 
ile gösterilmiştir(Ünal Bilge,Kaya,Özalp Şenel,Ünver,Erişkin,β015).Sosyal izolasyon, duysal 
uyaran eksikliği ve tanıdık olmayan bir ortamda bulunmanın deliryumu tetiklediği 
bilinmektedir. Bu nedenle özellikle hastane ortamında kritik hastaların bir üniteden diğerine 
nakledilmesi ya da evden hastaneye nakledilmesinin deliryum açısından risk oluşturacağı 
akıldan çıkarılmamalıdır(Bölüktaş,β015). Hastanede gelişen deliryum taburculuk sonrasında da 
bireyin sağlığını etkilemekteν hastanede deliryum gelişen hastalarda taburculuk sonrası 
dönemde mortalite, fonksiyonel yetmezlik ve kurum bakımına muhtaç olma, kognitif bozulma 
ve taburculuk sonrası demans gelişimi daha fazla olmaktadır (Bölüktaş,β015). Hastaya β4 saat 
bakım veren meslek grubu olarak , deliryumun erken tanılanmasında hemşire önemli roldedir 
(Karadaş,Özdemir,β01λ).Hastanın hastanedeki çevresi sessizν çevresini, çevresindeki objeleri 
yanlış algılamasına yol açmayacak şekilde aydınlatılmış ve özellikle geceleri yeterli şekilde 
aydınlatılmış olmalıdır (Bölüktaş,β015).Yeniden oryantasyon, çevresel uyaranların azaltılması, 
erken ve sık mobilizasyon, hidrasyon ve uyku hijyeninin sağlanması deliryumu önlemek ve 
yönetmek için yapılabilecek temel farmakolojik olmayan girişimler arasındadır 
(Karadaş,Özdemir,β01λ). Yapılan çalışmaların sonuçları, deliryum risk faktörleri kaliteli bakım 
süreçleri ile entegre edilerek modifiye edildiğinde, hastaların yaklaşık 1/γ’ünde deliryumun 
önlenebileceğini göstermektedir(Bölüktaş,β015). 
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Anahtar kelimeler: Deliryum, Hemşire,Yoğun Bakım  

IMPORTANCE OF DETERMINING DELIRIUM IN INTENSIVE CARE PATIENTS  

 

ABSTRACT:  Individuals are hospitalized in intensive care units due to life threatening 
diseases or sudden and severe changes in their health. Patients in intensive care units may 
experience fear of death or fear of insufficiency due to reasons such as being away from familiar 
faces, limitations of mobility, excessive and unfamiliar noise and the use of unfamiliar 
technological devices (Tel,2009). It is different from the rest of the hospital with regard to the 
characteristics of the patients and the diseases, physical appearance and emotional state (Çınar 
Yücel,β011). Patients in intensive care units frequently come face to face with their mortality 
and experience issues such as physical and emotional adaptation difficulties, anxiety, 
depression and organic disorder and psychiatric issues especially such as delirium (Tel,2009). 
Delirium is a sudden temporary organic mental syndrome that is characterized by irregularities 
in the sleep-waking cycle, disorders in cognitive functions, and changes in the state of 
consciousness, attention disorders and increased or decreased psychomotor activity. Delirium 
is not a disease but a syndrome that develops due to the clustering of certain symptoms as a 
result of various reasons. It is generally defined as a temporary, reversible brain function 
disorder and accompanies many clinical neuropsychiatric anomalies. The most important 
clinical findings are reduced attention time and sporadic confusion (Polatdemir,2014). Delirium 
has been reported in about 40-80 % of intensive care patients. Delirium starts on average during 
the second or third day after being hospitalized in in the intensive care unit and continues on 
average for three-four days even though it may last for as long as up to 60 days 
(Akıncı,Şahin,β005). Delirium is a syndrome that can cause significant results and it has been 
observed to increase the rates of mortality and morbidity as well as durations of hospitalization 
(Ünal Bilge,Kaya,Özalp Şenel,Ünver,Erişkin,β015). It is known that social isolation, lack of 
emotional stimulants and being in an unfamiliar environment triggers delirium. Hence, it should 
be kept in mind that transferring critical patients from one unit to another in the hospital 
environment or to the hospital environment from their homes may pose risks related with 
delirium (Bölüktaş,β015). Delirium that develops at the hospital affects the health of the 
individuals after discharge as well and issues such as mortality, functional insufficiency and 
depending on institutional care, cognitive disorder and onset of dementia after discharge are 
observed more frequently in delirium patients after discharge (Bölüktaş,β015). Nurses play an 
important role for the early diagnosis of delirium as a profession providing 24 hours of care to 
the patients (Karadaş,Özdemir,β01λ). The environment of the patient in the hospital should be 
well-lit to avoid confusing the nearby objects and it should be sufficiently lit especially during 
the nights (Bölüktaş,2015). Re-orientation, decrease of environmental stimuli, early and 
frequent mobilization, hydration and sleep hygiene are among the primary non-
pharmacological interventions that can be carried out for preventing and managing delirium 
(Karadaş,Özdemir,β019). The results of the studies carried out indicate that delirium may be 
prevented in about 1/3 of the patients when delirium risk factors are modified by integration 
with quality care processes (Bölüktaş,β015).  

 

Keywords: Delirium, Nurse, Intensive Care  
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GİRİŞ: 
Yoğun bakım üniteleri primer olarak ciddi bir hastalığı olan, yaşamı tehdit altında olan ve 
sürekli yoğun izlem gerektiren veya yaşamı destekleyici tedaviye bağımlı olan hastaların 
yaşamını sürdürmek amacına yönelik hizmet veren birimlerdir(tel,β00λ).Hastaların ve 
hastalıkların nitelikleri, tedavi yöntemleri, fiziksel görünümü ve emosyonel çevresi açısından 
hastanenin diğer alanlarından farklıdır (Çınar Yücel,β011). Yoğun bakım üniteleri fizik ortamı, 
kullanılan teknik donanımı ve işleyiş biçimi nedeniyle hastanenin diğer ünitelerinden farklılık 
gösterir. Yoğun bakım ünitesinde olmak hasta için oldukça travmatik ve ürkütücü bir 
deneyimdir (Tel,β00λ). Yaşamın tehdit altında olması, alışık olunmayan çevre ve kişiler, 
hareket kısıtlılığı, yatağa bağımlı olma, yakınlarını ve ailelerini görememe, araçlara veya yoğun 
bakım ünitesine bağımlılık duygusu, sık tekrarlanan ağrılı girişimler, hastalık, tedavi ve 
uygulamalar hakkında yeterince bilgilendirilmeme gibi faktörler psiko-sosyal sorunların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır (Araç,β01β). Yoğun bakımda yatan hastalar sıklıkla kendi 
ölümlülükleri ile yüz yüze gelmekte, fiziksel ve duygusal uyum güçlükleri, anksiyete, 
depresyon ve organik bozukluk, özellikle deliryum gibi psikiyatrik sorunlar 
yaşamaktadır(Tel,β00λ)  

Deliryum kelimesi Yunanca ‘saçma konuşmak’ anlamına gelen ‘Leros’ kelimesinden ve 
Latince ‘izin dışına çıkma’ anlamındaki ‘delirare’ veya ‘delirare decedere’ kelimelerinden 
köken almaktadır (Güner,Geenen,β007). Deliryumν ani başlayan, gün içinde dalgalanmalar 
gösteren, genel olarak bilişsel işlevlerin bozulması, bilinç durumunda değişiklik, dikkat 
bozuklukları, artmış ya da azalmış psikomotor aktivite ve uyku-uyanıklık döngüsünün 
düzensizliği ile karakterize, geçici organik mental bir sendromdur (Karadaş ,Özdemir,β01λ). 
Genellikle geçici, geri dönebilir bir beyin işlev bozukluğu olarak tanımlanır ve klinik olarak 
birçok nöropsikiyatrik anormallikle beraber görünür. Klinik olarak en önemli belirtiler azalmış 
dikkat süresi ve artıp azalan konfüzyondur (Polatdemir,2014).  Bir-iki gün içinde gelişen bu 
tablo, hastanın prognozunun kötüleşmesine, kısa ve uzun dönemli olumsuz sağlık sonuçlarına 
neden olmaktadır (Karadaş ,Özdemir,β01λ). Deliryum ciddi sonuçlara neden olan bir sendrom 
olup mortalite ve morbidite oranlarını artırdığı ve hastanede kalış süresini uzattığı çalışma 
sonuçları ile gösterilmiştir. Erkek cinsiyet, alkol alışkanlığı, dehidratasyon, çoklu ilaç 
kullanımı, nöroleptik ağrı ve narkotik kullanılması gibi pek çok faktör deliryumu başlatabilir. 
Ağır hastalık durumu, başlangıçta bilişsel işlev bozukluğunun olması ve ileri yaş ise insidansı 
artıran en önemli faktörlerdir (Ünal Bilge,Kaya,Özalp Şenel,Ünver,Erişkin,β015). 

 

DELİRYUM DSM-V  TANI KRİTERLERİ  
A.Dikkat (odaklanma,odaklanmayı sürdürmede bozulma) ve bilinç bozukluğu (oryantasyon 
bozukluğu)  

B. Bu bozukluk kısa süre içinde gelişir. Dikkatte ve bilinçte akut değişim gösterir. 

C. Bilişte ek bir bozukluk (bellek, yönelim ,dil, görsel uzamsal yeterlilik ,algı) 

D. Bu belirtiler (A ve C maddelerinde belirtilen) daha önceden var olan bir nörobilişsel 
bozuklukla daha iyi açılanamaz  ve  koma gibi ileri derecede azalmış uyanıklık düzeyi 
bağlamında ortaya çıkmamaktadır.  

E. Öykü , fizik muayene ya da laboratuar bulgularında başka bir sağlık durumunun , madde 
entoksikasyonu veya yoksunluğun etkilerinden kaynaklandığına ya da çoğul nedensel etkenlere 
bağlı olduğuna dair kanıtlar vardır.  (Gürhan,β016) 
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Çok sayıda epidemiyolojik çalışma ile yaygınlığı ve önemi gösterilmesine karşın, deliryumun 
tanısının yeterli oranda konulamadığı ifade edilmektedir.Deliryumdaki hastaların %64-84’ünün 
fark edilmediği, %γγ-66’sına ise tanı konulamadığı bildirilmiştir (Ünal Bilge,Kaya,Özalp 
Şenel,Ünver,Erişkin,β015). 

Deliryum görülme oranıν toplumdaki bireylerde %1–2, bakımevlerinde kalan bireylerde %60, 
hastanedeki bireylerde %6–56, cerrahi işlem uygulanan hastalarda %15-5γ, yoğun bakımda 
tedavi gören hastalarda %56–87 ve terminal dönem hastalarında ise %8γ oranında olduğu 
belirtilmektedir(Karadaş ,Özdemir,β01λ).Hastanın iyileşme sürecini uzatmakta ve hastanede 
kalış süresini  arttırmaktadır(Uzelli,Akın Korhan, β014) Hatta evlerine giderken bile uzun 
dönem psikolojik etkileri sürebilir(Akıncı ,Şahin,β005).Deliryum gelişen hastalarda daha fazla 
demans, nazokomiyal enfeksiyon geliştiği ve uzun süreli bakıma ihtiyaçlarının arttığı 
görülmüştür(Karadaş,Özdemir,β01λ). Deliryum yoğun bakım ünitesine yattıktan sonra 
ortalama ikinci veya üçüncü gününde başlamakta, 60 gün kadar sürebilse de ortalama üç dört 
günde sona ermektedir.(Akıncı,Şahin,β005) Yoğun bakım hastalarının %40-80’inde deliryum 
bildirilmiştir. Hasta popülasyonunun tipi (yaş, genel durum) ,çalışmanın tipi ve tanı kriterleri 
değişik çalışmalarda farklı oranlar bildirilmesine neden olmaktadır.(Polatdemir,β014) 

Deliryum değerlendirmesi için çeşitli testler ve ölçekler kullanılmaktadır.Konfüzyon 
değerlendirme ölçeği (KDO, CAM-ICU) yoğun bakımda deliryum tanısı için en sık tercih 
edilen ölçeklerdendir. Ely ve ark. tarafından β001 yılında geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlik 
ve güvenirlik çalışması Akıncı ve Şahin tarafından  β005 yılında yapılmıştır.(Ünal 
Bilge,Kaya,Özalp Şenel,Ünver,Erişkin,β015) 

Deliryumun risk faktörleri ve etiyolojisinde oldukça fazla etkenin rolü olabilmektedir. Tablo 
1’de görülen “I WATCH DEATH”ν deliryumla ilişkili birçok etiyolojinin listelenmesini 
sağlayan ve hatırlamayı kolaylaştıran bir kısaltmadır(Karadaş,Özdemir,β01λ).Buna göreν 
deliryum etiyolojisinde enfeksiyonlar (Iμ Infections), yoksunluk durumları (Wμ Withdrawal), 
akut metabolik durumlar (A: Acute metabolic conditions), travma (T: Trauma), santral sinir 
sistemi patolojileri (Cμ Central nervous system’s pathologies), hipoksi (Hμ Hypoxia), eksiklikler 
(Dμ Deficiencies), hormon bezi bozuklukları (Eμ Endocrinopathies), toksinler veya ilaçlar (Tμ 
Toxins) ve ağır metaller (Hμ Heavy metals) yer almaktadır.(Güner,Geenen,β007). 

 

Tablo:1. Deliryum Etyoloji ve Etyolojiye Yönelik Belirtileri  

 ETİYOLOJİ KLİNİKTE KARŞILAŞMA ŞEKLİ 
Infections Enfeksiyonlar  Pnömoni, üriner sistem enfeksiyonu, ensefalit, 

menenjit, sifiliz 
Withdrawal Yoksunluk  Alkol, sedatif-hipnotikler 
Acute Metabolic 
Conditions 

Akut Metabolik 
durumlar   

Asidoz, alkoloz, elektrolit bozuklukları, karaciğer ya da 
böbrek yetmezlikleri 

Trauma Travma  Sıcak çarpması, yanıklar, cerrahi girişimler 
Central nervous 
system’s 
pathologies 

Santral sinir 
sistemi 
patolojileri  

Abse, tümör, kanama, nöbet, inme, vaskülit, normal 
basınçlı hidrosefali 

Hypoxia Hipoksi  
zehirlenmesi 

Hipotansiyon, pulmoner emboli, pulmoner ya da 
kardiyak yetmezlikler,anemi, karbonmonoksit 

Deficiencies Eksiklikler  B12 vitamini, niasin, tiamin 
Endocrinopathies Endokrinopatiler  

 
Hiper veya hipoglisemi, hiper veya hipoadrenalizm, 
hiper veya hipotiroidizm, hiper veya hipoparatiroidizm 
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Acute vascular 
problems 

Akut vasküler 
olaylar  

Hipertansif ensefalopati, şok 

Toxins Toksinler veya 
ilaçlar  

İlaçlar, ilaçların kötüye kullanımı, pestisitler, kimyasal 
çözücüler 

Heavy metals Ağır metaller   Kurşun, manganez, civa 
 

Deliryumun klasik tipinde hiperaktif, hipoaktif ve mikst tip olmak üzere üç deliryum tipi 
tanımlanmıştır.Hiperaktif deliryumda hasta uyarılara aşırı duyarlıdır ve psikomotor aktivitesi 
artmıştır. Düşmelerle sonuçlanabilen ortamdan kaçma çabası, kateterlerin çekilmesi ile kendini 
gösterebilen tıbbi cihazlardan kurtulma çabası, bağırma, çağırma, diğer insanlara saldırma, 
şikayet etme, küfür etme, söylenme gibi seslenmeler hiperaktif deliryumun davranışsal 
örnekleri arasında sayılabilir (Polatdemir,β014).Tüm olguların yaklaşık %γ0’unu oluşturur. 
Hastanede kalma süreleri daha kısa, prognozları daha iyidir(Güner,Geenen,β007) Hipoaktif 
deliryumda ise duyarlılık ve psikomotor aktivite azalmıştır. Hipoaktif deliryum çoğunlukla 
tanınmamakta veya yanlışlıkla sedasyon ya da depresyon olarak tanınmaktadır 
(Polatdemir,2014).Tüm olguların yaklaşık %β4’ünü oluşturur(Güner,Geenen,β007) .Bir hasta 
gün içinde hem hiperaktif hem de hipoaktif olabilir ve bu durum mikst tip olarak da 
adlandırılabilir(Polatdemir,β014).Tüm olguların yaklaşık %46’sını oluşturur 
(Güner,Geenen,β007). Yapılan bir çalışmada yoğun bakımda yatan hastaların %λ4’ünde 
hipoaktif deliryum gözlenirken, %6’sında hiperaktif deliryuma rastlandığı bildirilmiştir 
(Polatdemir,2014). 

 

Deliryum ciddi sonuçlara neden olan bir sendrom olup mortalite ve morbidite oranlarını 
artırdığı ve hastanede kalış süresini uzattığı çalışma sonuçları ile gösterilmiştir (Ünal 
Bilge,Kaya,Özalp Şenel,Ünver,Erişkin,β015). Salluh ve ark.’nın gözden geçirme çalışmasında 
deliryumlu bireylerde deliryumlu olmayanlara göre APACHI II skorunun anlamlı şekilde daha 
yüksek, mortalite riskinin β,1λ kat daha fazla olduğu bulunmuşν deliryumlu bireylerin daha 
uzun süre ventilatöre bağlı kaldıkları ve hastanede kalış süresinin de daha uzun olduğu 
belirlenmiştir(Bölüktaş,β015).İngiltere Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (National 
Institute for Health and Care Excellence- NICE) rehberiν deliryum gelişimi açısından risk 
faktörlerine sahip olan hastaların kabulün ilk β4 saatinde deliryum açısından değerlendirilmesi 
gerektiği  vurgulanmaktadır (Karadaş, Özdemir,β01λ) Yoğun bakımda hastalarla birebir 
iletişimde olan ve onları en yakından gözleyen hemşirelerin deliryumu erken tanıma ve 
deliryumdaki hastalarla iletişim konusunda eğitilmeleri gereklidir (Akıncı, 
Şahin,β005).Dalgalanarak seyreden bu tablonun hemşireler tarafından erken fark edilmesi ve 
sağlık ekibince erken tanılanması ve müdahale edilmesi önemlidir. İngiltere Sağlık ve Klinik 
Mükemmellik Enstitüsü (National Institute for Health and Care Excellence- NICE) rehberi; 
kendisine ve çevresine zarar verme riski taşıyan ve iletişim tekniklerinin yetersiz kaldığı ajite 
hastalarda kısa süreli (bir hafta veya daha az) farmakolojik ajan kullanılmasını önermektedir. 
Bu nedenle deliryum tablosunun önlenmesi ve yönetiminde farmakolojik olmayan girişimlerin 
kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır (Karadaş, Özdemir,β01λ). 

Deliryumun önlenmesinde erken dönemde tanılamanın önemi büyüktür. Yapılan çalışmaların 
sonuçları, deliryum risk faktörleri kaliteli bakım süreçleri ile entegre edilerek modifiye 
edildiğinde, hastaların yaklaşık 1/γ’ünde deliryumun önlenebileceğini 
göstermektedir.(Bölüktaş,β015). Yoğun bakımda hastalarla birebir iletişimde olan ve onları en 
yakından gözleyen hemşirelerin deliryumu erken tanıma ve deliryumdaki hastalarla iletişim 
konusunda eğitilmeleri gereklidir (Akıncı, Şahin,β005). Hastane ortamında kritik hastaların bir 
üniteden diğerine nakledilmesi ya da evden hastaneye nakledilmesinin deliryum açısından risk 
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oluşturacağı akıldan çıkarılmamalıdır(Bölüktaş,β015). Hemşire-hasta iletişimi sayesinde 
deliryumdaki hastaların oryante olmaları deliryumun önlenmesinde ve tedavisinde en önemli 
noktalardan biridir (Uyar,Akın Korhan,β011).Hastanın hastanedeki çevresi sessizν çevresini, 
çevresindeki objeleri yanlış algılamasına yol açmayacak şekilde aydınlatılmış ve özellikle 
geceleri yeterli şekilde aydınlatılmış olmalıdır. Oda ısısının β1,1 Co ile 23,8 Co arasında olması 
uygundur.Uyaran kaynağı olarak hastaya fotoğrafların gösterilmesi, yoğun bakım ünitesinde 
takvimin, televizyonun olması, günün ve saatin sık sık hatırlatılması, gazete okunması ve radyo 
dinletilmesi hem hastanın gevşemesine, hem de hastanın yeni bir çevreye oryantasyonuna 
yardımcı olur (Bölüktaş,β015) Hastanın gereksinimlerinin karşılanması, bakımına katılımının 
sağlanması, hastaya yapılan işlemlerin açıklanmasıν özgüvenin ve özsaygının artmasını, 
anksiyete ve korkusunun azalmasını sağlar(Uzelli,Akın Korhan,β011) Spontan solunum 
çalışmaları, hastanın erken mobilizasyonu, yatak içinde aktif-pasif hareketlerin yaptırılması ve  
uyku hijyeni programları gibi diğer kanıt temelli girişimlerin birlikte uygulanması sinerjik etki 
oluşturur (Bölüktaş, β015).Seamen (1λλ1), hemşirelik bakımında dokunsal temasın sedatif ve 
tranklizan yerine kullanılabileceğini, Dall (1λλγ) ise terapötik dokunmanın ilaç kullanmaksızın 
önemli ölçüde rahatlık sağladığını belirtmektedir(Çınar Yücel ,β011).Hasta yakınlarının yoğun 
bakım ünitesine alınması hastaların oryantasyonunda, dolayısıyla deliryumun önlenmesindeν 
deliryum gelişen hastalarda ise hastaların yeniden oryantasyonunda ve deliryumun 
çözülmesinde önemlidir(Bölüktaş,β015).Yoğun bakım hastalarında müzik terapinin kullanımı 
önemlidir(Uyar,Akın Korhan, β011).Solunumu düzenlemede, kan basıncını ve kalp hızını 
düzenlemede, kas gerilimini azaltmada yararlı olduğunu gösteren bir çok çalışma 
bulunmaktadır. Hoşlandığı bir müzik ya da ziyarete gelemeyen yakının sesi kasetten 
dinletilebilir(Çınar Yücel,β011).Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hasta yakınlarına 
hastalarında deliryum gelişebileceği ve bunun nedenleri anlatılmalıdır(Bölüktaş,β015) 
Hemşire-hasta iletişimi  sayesinde deliryumdaki hastaların oryante olmaları deliryumun 
önlenmesinde ve tedavisinde en önemli noktalardan biridir. Hemşirelerin şefkatli dokunuşları, 
hasta yakınlarının desteği, yoğun bakım hastalarının serviste hatta hastaneden çıktıktan sonra 
bile sosyal olarak desteklenmesi deliryumu önlemede, etkilerini azaltmada ilaçlardan önce 
gelen ve daha önemli faktörlerdir(Akıncı, Şahin,β005). 
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Büşra BOZKURT  
Özel ADN Hastanesi  

 

ÖZET:  
Anksiyete benliğin kendini tehdit altında hissettiği bir gerilim durumu olduğundan hastalık gibi 
belirsiz ve yaşamı tehdit eden durumlarda ortaya çıkan anksiyete normal bir tepkidir. Ancak 
anksiyete düzeyinin artması bireyin fonksiyonlarını etkileyerek fiziksel, bilişsel, davranışsal ve 
duygusal fonksiyonlarda bozulmalara neden olmaktadır.Anksiyete yoğun bakım ünitesinde 
yatan hastalarda çok sık görülen duygusal bir tepkidir.Yoğun bakım ünitesindeki hastaların 
durumunun ciddi olması, ileri teknolojinin kullanılması bireyin ruh sağlığını ciddi düzeyde 
etkileyerek anksiyeteye neden olmaktadır.(Tel,β00λ)Yoğun bakımda tanı ve tedavi amaçlı 
invaziv ve noninvaziv işlemler, uzun süre devam eden hareketsizlik, cerrahi girişimler, mekanik 
ventilasyon, endotrakeal aspirasyon, rehabilitasyon uygulamaları, günlük pansumanlar ve 
pozisyon değişimleri orta düzeyden şiddetliye kadar ağrıya neden 
olmaktadır.(Gündoğan,Bor,Akın Korhan,Demirağ,Erişkin,β016)Şiddetli ağrı aynı zamanda 
uyku bozukluğunun deliryum ve ajitasyonun alevlenmesinin, post travmatik stres 
bozukluğunun en önemli nedenlerinden biridir.(Çelik,β016) Yoğun bakım hastalarında 
anksiyete prevalansının yüksek olduğu, yoğun bakıma kabul edildikten sonra da anksiyetenin 
artarak devam ettiği, hastaların %70-%87’sinde anksiyete görüldüğü 
belirlenmiştir.(Tel,β00λ)Bu nedenle yoğun bakım hastalarında ağrının yönetimi iyileşme 
sürecinin hızlanmasında son derece önemlidir.(Çelik,β016) Yapılan çalışmalarda, yoğun bakım 
ünitesinde ağrı davranışlarından en sık gözlenen davranışın “yüz buruşturma” olduğu 
belirtilmektedir. Bilişsel bozukluğu olan yaşlı hastalarda gözlenen diğer davranış biçimi ise 
“huzursuzluk”tur. Endotrakeal tüpü olan yoğun bakım hastalarının ağrı varlığında yüz 
buruşturma, kaş çatma, hemşirenin kolunu tutma ve ayaklarını/kollarını hareket ettirme gibi 
davranışsal yanıtlarla iletişim kurmaya çalıştıkları bildirilmektedir.(Demir,β01β) Yoğun bakım 
hemşireleri ağrının yönetiminde hastanın klinik durumunu sürekli izlediklerinden ve  

kapsamlı ağrı değerlendirmesi yaptıklarından dolayı ağrı yönetiminde anahtar rol 
üstlenirler.(Çelik,β016) Etkili ağrı yönetiminin sağlanması için kolay uygulanabilen, hastanın 
tedaviye yanıtının değerlendirilmesine olanak sağlayan geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış 
ölçekler kullanılmalı, ağrı tedavisi hastaya göre seçilmeli, yapılan tedavinin etkinliği 
değerlendirilmeli ve sonuçlar kaydedilerek ekip ile paylaşılmalıdır. Ağrı ve neden olduğu 
olumsuzlukların çözümü için yapılan değerlendirmelerde multidisipliner yaklaşım 
gerekmektedir(Sılay,Akyol,β018). Yoğun bakım ünitesinde genellikle fizik bakımın ağırlıklı 
olarak sürdürülmesi hasta ve ailenin psikolojik gereksinimlerinin yeterince tanımlanmaması 
veya karşılanmaması, duygusal sorunların taburculuk sonrası da devam etmesine neden 
olmaktadır. Çözümlenmemiş duygusal sorunlar ise birey ve ailenin sağlığını ve yaşam kalitesini 
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bireyin yoğun bakım ünitesine kabul edilmesi ile birlikte 
aile merkezli bir yaklaşımla birey ve ailenin gereksinimlerinin tanımlanması, duruma 
uyumunun desteklenmesi, ailenin hasta bakım planına katılması ve holistik bakımın sunulması 
gerekmektedir.(Tel,2009) Etkili yöntemler ile ağrının tedavi edilmesiν olumlu hasta 
sonuçlarına, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresinde kısalmaya ve bakım maliyetinde 
azalmaya katkı sağlamaktadır. Bu nedenle multidisipliner yaklaşımla ve klinik uygulama 
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standartları ile etkili ağrı yönetimi ile doğrudan ilişki olup yoğun bakım profesyonellerinin etik 
olarak yükümlülüğüdür.(Çelik,β016)  

Anahtar Kelimeler: Anksiyete , Ağrı, Yoğun Bakım, Psikiyatri Hemşireliği. 

 

IMPORTANCE OF EMOTIONAL DEPRIVATION FOR ANXIETY AND PAIN 
LEVELS IN INTENSIVE CARE PATIENTS 

 

ABSTRACT:  Anxiety that develops when the self faces stressful and life threatening instances 
is a normal reaction. The increase of the level of anxiety affects the functions of the individual 
resulting in deteriorations in physical, cognitive, behavioral and emotional functions. Anxiety 
is a commonly observed emotional reaction in intensive care patients. Severity of the intensive 
care patients and the use of advanced technology trigger the mental health of the individual 
resulting in anxiety (Tel,2009). Invasive and non-invasive operations carried out at the intensive 
care unit for diagnosis and treatment, long times of immobility, surgical interventions, 
mechanical ventilation, endotracheal aspiration, rehabilitation applications, daily medical 
dressings and changes of position may lead to pain at different levels ranging from moderate to 
high (Gündoğan,Bor,Akın Korhan,Demirağ,Erişkin,β016). Severe pain is also among the most 
important reasons for the triggering of sleep disorder, delirium, agitation as well as post-
traumatic stress disorder (Çelik,β016). It has been determined that the anxiety prevalence is 
high in intensive care patients, that anxiety continues to increase after being accepted to 
intensive care unit and that anxiety is observed in 70-87 % of the patients (Tel,2009). Hence, 
pain management is critical for speeding up the recovery period in intensive care patients 
(Çelik,β016). The most frequently observed pain behavior in intensive care units is 
“grimacing”, “uneasiness” is observed in elderly patients with cognitive disorder while 
behavioral responses such as grimacing, frowning, holding the arm of the nurse and moving the 
legs/arms are observed in patients with endotracheal tube (Demir,2012). Intensive care nurses 
play a key role in pain management since they continuously monitor the clinical state of the 
patient and carry out comprehensive pain assessment (Çelik,β016). Scales with proven validity 
and reliability that may be easily applied should be used for ensuring effective pain 
management, pain treatment should be selected according to the patient, the effectiveness of 
the treatment should be evaluated and the results should be recorded and evaluated by the team. 
A multidisciplinary approach is required for the assessments required to overcome the pain and 
related negativities (Sılay,Akyol,β018). Continuation of physical care in intensive care units 
and the inability to sufficiently define or meet the psychological needs of the patient and the 
family results in the continuation of the emotional problems after discharge. Unresolved 
emotional issues have adverse impacts on the health of the individual and the family as well as 
on the quality of life. Hence, it is required to define the requirements of the individual and the 
family, evaluation of their states of adaptation to the situation, ensuring the contribution of the 
family to the patient care plan and presenting holistic care (Tel,2009). Pain treatment via 
effective methods contribute to positive patient results, shortening of the period spent in 
intensive care and the period of hospitalization in addition to decrease in costs of care. Hence, 
it is related by way of a multidisciplinary approach with clinical implementation standards and 
effective pain management and falls under the ethical obligations of intensive care professionals 
(Çelik,β016).  

Keywords: Anxiety, Pain, Intensive Care  
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GİRİŞ: 
Yoğun bakım üniteleri, yaşamı tehdit altında olan bireylere, olabilecek en üst düzeyde yarar 
sağlamak amacıyla kullanılan çok sayıda yaşam kurtarıcı teknolojik araç gereçlerin bulunduğu, 
disiplinler arası bir ekip yaklaşımının zorunlu olduğu bakım merkezleri olarak 
tanımlanmaktadır(Terzi,Kaya,β011).Yoğun bakım hastası ν fizyolojik dengesinde bozulma 
görülen, sağlık durumunda ciddileşme tehdidi taşıyan, çeşitli organ ve sistemlere yönelik 
destekleyici tedavi alması ve düzenli takip edilmesi gereken bireydir(Üzar Özçetin, 
β01γ).Yoğun bakım ünitesinin kapalı bir alan olması, aile ile görüşme imkanının bulunmaması, 
vücut hareketlerinin kısıtlanması, tıbbi cihazlara ve ekipmanlara bağımlı olunması ve karmaşık 
aygıtların kullanılması, genellikle ağrı verici işlemlerin uygulanması, bir takım farklı seslerin 
duyulması, yeterince bilgilendirilmeme gibi nedenler hastaları olumsuz yönde etkilemekte ve 
anksiyete yaşamalarına yol açmaktadır (Bilgin,β017).Bu bireyler, sağlık personeline bağımlılık 
oranının fazlalığı, ziyaretçilerin kısıtlanması, gürültü, ısı, ışık gibi çevresel uyaranların fazlalığı 
ya da azlığı, hayati tehlikesi olan birçok hasta ile aynı ortamı paylaşma gibi nedenlerle diğer 
bölümlerde yatan hastalara oranla daha fazla düzeyde stres yaşamaktadırlar(Üzar 
Özçetin,β01γ).Yoğun bakım üniteleri fizik ortamı, kullanılan teknik donanımı ve işleyiş biçimi 
nedeniyle hastanenin diğer ünitelerinden farklılık gösterir(Tel,β00λ). 

Hastane ortamı ve yaşanan deneyimler hastaları değişik seviyelerde etkileyebilmektedir. Bu 
anlamda stres yaratıcı etkenlerin ve stres düzeylerinin daha fazla olması, yakınlarından ve 
sosyal hayatlarından uzakta olmaları gibi nedenlere bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde yatan 
hastalar duyusal yoksunluk ve duyusal yüklenmeye karşı daha da hassastır(Üzar 
Özçetin,β01γ).Sağlık çalışanları ile yeterli iletişime geçememe, sürekli aynı uyaranlara maruz 
kalma, izole olma gibi nedenlerle duyusal sorunları daha fazla yaşayabilmektedir(Çınar 
Yücel,β011).Yoğun bakımda yatan hastalarda  duyusal yoksunluk, duyusal yüklenme, 
anksiyete, deliryum gibi psikososyal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. (Türkmen ,β017) 

Duyusal yüklenme ve duyusal yoksunluk olarak ikiye ayrılan duyusal problemler; hastaların 
oryantasyon problemleri yaşamalarına, bilinç düzeylerinde değişikliklere, gerçeği 
değerlendirme yetilerinin bozulmasına, uyaranları yanlış algılamalarına ve ajitasyon gibi 
durumlara neden olmaktadır(Uzelli,Korhan,2014). 

DUYUSAL YOKSUNLUK  

Duyusal yoksunluk, kişinin maruz kaldığı uyaranların nitelik ve nicelik olarak fark edilir ve 
ciddi düzeyde azaldığı, uyaranların alınmasının değişikli ğe uğradığı ya da engellendiği bir 
durumdur(Üzar Özçetin,β01γ).Duyu kayıpları, yaşlılık, hasta ziyaretlerinin kısıtlı ya da hiç 
olmaması, hasta ile sağlık çalışanlarının yeterli iletişim kurmaması, tek düze uyaranlar, yabancı 
uyaranlar, uzun süreli hareketsizlik, izolasyon uygulaması, hastanın tek kişilik odada kalması, 
iyi ışıklandırılmamış ortamlar duyusal yoksunluk nedenleri 
arasındadır(Uzelli,Korhan,β014).Bu durumdaν duyusal girdilerin nitelik ve niceliğinin azalması 
sonucu hastalarda kalıcı ya da geçici düzeyde şaşkınlık, kararsızlık, düşünce organizasyonunda 
bozulma, oryantasyon, algı, bellek, uyku ve kavrama bozukluğu gibi sorunlar ortaya 
çıkmaktadır(Üzar Özçetin,β01γ).Kişinin dış dünya ile uyum içinde yaşayabilmesini sağlayan 
ego, bilişsel işlevlerin bozulmasıyla etkileneceği için duyusal yoksunluk tablosunda kişinin 
gerçeği değerlendirme ve normal düşünme yetileri kaybolabilir(Uzelli,Korhan,β014).                                           
.Duyusal yüklenme iseν aynı anda birden fazla uyarana yüksek düzeyde maruz kalınmasına 
bağlı olarak girdilerin nitelik ve niceliğinin artması sonucu ortaya çıkan ajitasyon, irritabilite, 
baş ağrısı, olayları yanlış algılama, oryantasyon problemleri, neden-sonuç bağlantısı 
kuramama, illüzyon, çevredeki olayları değerlendirememe, halüsinasyon, konfüzyon, yoğun 
anksiyete  gibi sorunları kapsamaktadır (Üzar Özçetin ,β01γ) 

ANKSİYETE 
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Yaşamı tehdit eden ya da tehdit şeklinde algılanan, içsel veya dışsal kaynaklı bir tehlike olasılığı 
ya da tehlikeli olarak algılanan bir durum karşısında yaşanan duygu durumudur(Çınar 
Yücel,β011). Anksiyete (kaygı) her bireyin yaşamının belirli bir dönemlerinde yaşadığı, çeşitli 
fizyolojik belirtilerin eşlik ettiği, hoş olmayan sıkıntı, endişe duygusu ve yaşantısı olarak 
tanımlanabilir(Bilgin ,β017).Sıklıkla iç sıkıntısı, huzursuzluk, sinirlilik, solunum güçlüğü, 
boğulma hissi, çarpıntı, kalp atım sayısında artma, göğüs ağrısı, kas gerginliği, terleme, ağız 
kuruluğu, sıcak/soğuk basması, iştahsızlık, diyare, bulantı, kusma, sık idrara çıkma gibi 
belirtiler anksiyetenin göstergeleridir(Çınar Yücel,β011).Anksiyete, kişinin kendini fizyolojik 
veya fiziksel bir tehdit altında hissettiğinde gösterdiği, insan yaşamındaki stresörlere karşı 
verdiği doğal bir tepkidir(Bilgin ,β017).Sevdiklerinden ve aile çevresinden ayrı kalma, yabancı 
ve alışılmadık bir ortamda olma, hareket kısıtlılığı, sözlü iletişim kuramama, ağrılı işlemlerin 
sıklığı, ölüm korkusu, fiziksel hastalığın bir komponenti veya ilaçların yan etkileri gibi psişik 
ya da organik nedenlerle ortaya çıkabilir(Çınar Yücel,β011).Bilinmeyen korkusu ve belirsizlik 
durumu anksiyetenin kaynağını oluşturmakta zamanla artmasına neden 
olmaktadır(Bilgin,β017).Ziyaret saatlerinin sınırlı olduğu yoğun bakım ünitelerinin genellikle 
kapalı ortamlar olması, ünitelere kişisel eşyaların alınmaması, ziyaretin kısıtlı ya da yasak 
olması hastada önemli ölçüde stres ve anksiyeteye neden olabilmektedir (Uzelli ,Korhan β014). 
Ansiyeteyi hisseden birey, sanki kötü bir şey olacakmış gibi nedeni belirsiz bir sıkıntı ve endişe 
duygusu algılar. Bu duygu hafif tedirginlik ve gerginlik duygusundan panik dereceye varan 
şekilde değişik yoğunlukta olabilir(Bilgin,β017).                                                                                                                                                        

Anksiyete genellikle akut ve kısa süreli ağrılarla birlikte yaşanır. Anksiyete ve ağrı arasında 
doğrudan bir ilişki olduğu ve birbirlerinin şiddetini arttırdıkları  bilinmektedir.Genel olarak 
bakıldığında, duygusal bir durum veya kişisel karakteristik olarak anksiyetenin ağrı algısında 
önemli bir rolü olduğu görülmektedir. 

Yüksek seviyede anksiyete deneyimleyen  hastalar ağrıya daha duyarlıdır(Uyar , Korhan ,β014) 

AĞRI 
Latince ceza, işkence, intikam anlamında “poena” sözcüğünden gelen ağrı (pain), tanımı 
oldukça güç bir kavramdır. Subjektif bir algılama olan ağrının çok farklı tanımları yapılmıştır. 
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği (IASP) ağrıyı, var olan veya olası doku hasarına eşlik 
eden ya da bu hasar ile tanımlanabilen, hoşa gitmeyen duyusal ve emosyonel bir deneyim olarak 
tanımlamaktadır(Şahin ,β016).Yoğun bakım hastalarının sık deneyimledikleri ağrıya karşı 
çeşitli davranışsal tepkiler gözlemlenebilir. Bunlar arasında korku, inleme, ağlama, uykusuzluk, 
konfüzyon, öfke, anksiyete, zihinsel ve sözel işlevlerde değişmeler, unutkanlık, kızgınlık 
“psikolojik tepkiler” olarak adlandırılır(Şapulu Alakan ,Ünal,β017)Ağrının yüz buruşturma, 
gözleri kapatma, huzursuzluk, inleme gibi davranışsal, nabız hızı, solunum hızı ve kan 
basıncında yaşanan değişimler gibi fizyolojik göstergeleri mevcuttur. Hastaların ağrıya 
verdikleri konfüzyon, korku, öfke, tedirginlik, anksiyete, sözel işlevlerde değişmeler, 
huzursuzluk gibi tepkiler psikolojik belirtiler olarak tanımlanmaktadır(Uyar , 
Korhan,β011).Yüz, alın buruşturma, gözleri sıkıca kapama, pupillalarda genişleme, başını öne 
doğru eğme, dişlerini sıkma, kasılma, yumruk sıkma, hareketsiz kalma, kol ve bacaklarda 
ekstansiyon ya da fleksiyon, kıvranma, etkilenen bölgeyi ovalama veya tekmeleme gibi 
davranışsal yanıtlar da “motor tepkiler” olarak adlandırılır.Yoğun bakım ünitelerinde “yüz 
buruşturmanın” en çok gözlenen ağrı davranışı olduğu yapılan çalışmalarda 
belirtilmektedir(Şapulu Alakan ,Ünal,β017).Yoğun bakım ünitelerinin başarısı hastaların 
sadece hayatta kalması ile değil, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik olarak maruz kalacakları 
ağrı ve anksiyetenin minimum düzeyde tutulması ile değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, 
yoğun bakım ekibinin amacıν bireyin fizyolojik, psikolojik, emosyonel ve sosyal dengesini en 
iyi duruma getirmek ve yaşamına doğrudan etki eden bireysel bakımı sağlamaktır(Uyar,2011) 
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Yoğun bakım hastaları üzerinde olumsuz etkilere neden olan ağrı, anksiyete, korku gibi 
faktörlerin tedavi sürecine etkilerinin kontrol altına alınabilmesinde hasta ile sürekli birlikte 
olan hemşirelerin, bireylerin verdiği tepkileri bilgi ve deneyimleri ile gözlemlemeleri 
önemlidir(Üzar Özçetin ,β01γ).Girişimsel işlemlerin yoğun olarak uygulandığı, morbidite ve 
mortalite oranlarının yüksek olduğu  yoğun bakım ünitelerinde, hemşirelik bakımı çok büyük 
önem taşımaktadır(Terzi,Kaya,β011).Daha önce sözü edilen bu duyusal sorunların önlenmesiν 
yoğun bakım hastalarının yoğun bakımda kalış sürelerinin azalmasına, tedavi süreci ve 
hastalığa uyumunun artmasına, hastalarda korku, anksiyete, belirsizlik ve yardımsızlık gibi 
duyguların gelişmesinin önlenmesine ve hastaların mevcut hastalıklarına ek olarak psikososyal 
sorunlar yaşamalarının önlenmesine yardımcı olacaktır(Üzar Özçetin,β014)Fiziksel hastalığa 
sahip hastalara ve ailelerine psikososyal bakımda bütüncül yaklaşım esastır. Bakım verdiğimiz 
kişilerin birbirinden farklı ancak biyopsikososyal bir bütün olduğunu kabul ederek girişimleri 
planlamamız ve uygulamamız gerekir(Çınar Yücel,β011) Hastaya yaşamsal destek sağlarken 
aynı zamanda hastanın uyku sorunları, uyaran fazlalığı ya da azlığı, anksiyete gibi bazı 
psikososyal sorunlar yaşamasına da neden olmaktadır. Bu nedenle yoğun bakım hastalarının 
bakımları sırasında biyopsikososyal bir bütünlük içinde ele alınması gereklidir(Üzar Özçetin 
2013). 

Sözü edilen sorunlara karşı dikkatli olunması ve hastaların bu sorunlara maruz kalmasının 
önlenmesinde yoğun bakım hemşirelerinin önemli sorumlulukları vardır. Çünkü yoğun bakım 
hemşireleri; hastaların durumunu sürekli ve dikkatle gözlemleyen, değerlendiren ve 
değerlendirmeleri doğrultusunda hastaların sağlık durumlarını daha iyi seviyeye ulaştırabilmek 
için gerekli bakım aktivitelerini ve diğer girişimleri gerçekleştiren sağlık ekibi üyeleridir(Üzar 
Özçetin,β01γ).Ağrıya yönelik olarakν ağrının yeri ve şiddeti, ağrıyı arttıran/azaltan faktörler 
değerlendirilir. Ağrıya karşı oluşan ajitasyon ve huzursuzluk durumları gözlemlenir. 
Uygulanacak tüm girişimler öncesinde bireye açıklama yapılır. Bireye rahat edebileceği uygun 
pozisyon verilir. Ortamdaki uyaranlar azaltılır, gereksiz gürültü engellenir. Ağrılı invaziv 
girişimlerden önce hekim istemi ile bireye uygun analjezik ilaçlar 
uygulanır(Terzi,Kaya,β011).Yoğun bakım hemşirelerinin hastayla sözel iletişimi sürdürmeleri, 
hastaya dokunmaları, hasta gereksinimlerinin ve tepkilerinin farkında olmaları ve ortamın 
fiziksel koşullarını düzenlemeleri gibi duyusal gereksinimlere uygun yaklaşımları 
benimsemeleri; hastanın üniteye uyumu, anksiyetesinin azaltılması ve iyileşme sürecinin 
hızlanmasında oldukça önemlidir(Üzar Özçetin, β01γ). 

Bu çerçevede temelde bilinmesi ve uygulanması gerekenleriνTerapötik ortamın sağlanması, 
özel iletişim tekniklerinin bilinmesi ,psikoterapötik müdahaleler olarak ele 
alabiliriz(Uzelli,Korhan,β014). Terapötik dokunmanın yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda 
anksiyete ve ağrı düzeyini azalttığı, kan şekeri, kan basıncı ve kalp ritmini düzenlediği, 
gevşemeyi hızlandırdığı, immün sistemi harekete geçirdiği ayrıca sedatif ilaç gereksinimini 
azalttığı belirtilmektedir(Turan,β015).Yoğun bakım hastalarında müzik terapiν ağrı ve 
anksiyeteyi azaltıp, gevşemeyi sağlaması, hastanın konforunu arttırması, yan etkisinin ve 
riskinin olmaması, kolay uygulanabilir olması, bakım maliyetinin düşük olması özelliklerine 
sahip olduğu için hasta bakımına dahil edilmelidir(Uyar ,Korhan,2011). 

Hastaya ve ailesine bütüncül bakım verilmesinde yoğun bakım hemşirelerinin psikososyal 
bakım ile ilgili bilgilerinin beceriye dönüştürülmesi ve uygulanmasıν hastanın duyusal girdilere 
uyumunu, tedavi ve bakım sürecini, iyilik halini, hastalığın seyrini, tedaviye cevabını ve 
morbiditeyi olumlu yönde etkileyerek hemşirelik bakımının kalitesinin de arttırılmasına katkı 
sağlayacaktır. Bu bağlamda, yoğun bakım hastalarında duyusal girdi sorunlarına yönelik kanıta 
dayalı araştırmalar yoluyla etkinliği kanıtlanmış hemşirelik girşimlerinin hasta bakımında 
kullanımı sağlanmalı ve bu konuda hemşireler desteklenmelidir (Uzelli ,Korhan β011). 
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ÖZET 

Pestisitler çok farklı tarımsal amaçlar için yaygın kullanıma sahip bileşiklerdir.  Pestisit üretim 
tesislerinde, kazanların yıkanması sonrası önemli miktarda atıksu oluşmaktadır. Konvansiyonel 
atıksu arıtım yöntemleri pek çok pestisitin arıtımında etkili değildir. Persülfat tek başına etkili 
bir oksidant değildir, ancak çeşitli yöntemlerle aktivasyonu sonucu oldukça reaktif sülfat 
radikallerinin (SO4·-) oluşumu gerçekleşir. Aktivasyon yöntemleri olarak ısı, metal iyonları 
(Mn+), ultrasonik sistem (US) ve ultraviyole ışıması (UV) sayılabilir.  

Bu çalışmada, yüksek toplam organik karbon içeriğine sahip pestisit atık suyunun heterojen 
katalizör CoFe2O4 ve persülfat kullanılarak ultrasonik destekli oksidasyonu incelendi. 
Heterojen ve manyetik özellikli CoFe2O4 katalizörü sol-jel yöntemi ile sentezlendi ve sonra 600 
°C de kalsine edildi. Kobalt ferrit (CoFe2O4) iyi bilinen bir sert manyetik malzemedir. Ferrit 
spinel yapısı, tetrahedral ve oktahedral denilen açıklıkların katyonlar tarafından işgal edildiği 
kapalı bir oksijen kafesi üzerine kuruludur. Ters spinel yapıda (oktahedral bölgelerde iki değerli 
iyonlar yer alır) tüm Co2+ iyonları kafes yapısının oktahedral bölgelerini kaplar, Fe3+ iyonlarının 
yarısı da aynı bölgeleri işgal eder ve Fe3+ iyonlarının geri kalanı tetrahedral bölgelerde yer alır.  

Katalizörün karakterizasyonu FTIR, XRD ve SEM-EDS analizleri ile gerçekleştirildi. Cevap 
yüzey yöntemi ve Box-Behnken dizayn (BBD) kullanılarak pestisit atıksu giderimine seyreltme 
oranı (x1, 0-2:1, wastewater/water, v/v), katalizör miktarı (x2, 0,5-2,0 g/L), persülfat derişimi (x3, 

100-200 mM), ve zamanın (x4, 3-5 saat) etkisi incelendi. Cevap yüzey metodolojisi, istatistiksel 
ve matematiksel tekniklerin geliştirme ve optimizasyon işlemleri için birlikte kullanıldığı bir 
yöntem olarak tanımlanmaktadır. BDD, kuadratik model parametrelerinin tahmininde 
kullanılan, tamamlanmamış çoklu faktör tasarımlarından elde edilen bir çeşit dönebilir 
tasarımdır. Sonuçların istatistiksel analizi varyans analizi (ANOVA) temel alınarak 
değerlendirildi. Sonuçlar, modelin ikinci dereceden modele uygun olduğunu gösterdi. 
Mineralizasyon etkinliği için modelin F değeri 38,87 olarak elde edilmiştir. Elde edilen % 0,01 
şans değeri, gürültüden dolayı bu F değerinin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Elde edilen 
modelin F değerinin, tablo F değerinden (F0.05, df, (n- (df + 1)) daha yüksek olması modelin 
uygunluğunun kanıtıdır. Modele uyumun diğer göstergeleri, mineralizasyon verimliliği için 
0,9749 (0,9498) olarak elde edilen yüksek R2 (düzeltilmiş R2) katsayılarıdır. TOC giderim 
yüzdesi için uygun model denklemi aşağıda verilmiştirμ %  � � � =  +6 , +, + , + , + , − , +  ,  − , + , −,66 + , − ,  − , − , + ,6                        
Maksimum Toplam Organik Karbon giderim yüzdesi için en uygun koşullarda % 90.58 olarak 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Pestisit, katalizör, optimizasyon, mineralizasyon 
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TREATMENT OF PESTICIDE WASTEWATER USING 

CoFe2O4/ULTRASONIC/PERSULPHATE OXIDATION METHOD AND 
OPTIMIZATION BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY 

 

ABSTRACT 

Pesticides are widely used compounds for a wide range of agricultural purposes. A significant 
amount of wastewater is produced in the pesticide production facilities after washing the 
cauldrons. Conventional wastewater treatment methods are not effective in the treatment of 
many pesticides. Persulphate alone is not an effective oxidant, but activation of various methods 
results in the formation of highly reactive sulfate radicals (SO4·-). Activation methods include 
heat, metal ions (Mn+), ultrasonic system (US), and ultraviolet radiation (UV).  

In this study, ultrasonic assisted oxidation of pesticide waste water with high total organic 
carbon content using heterogeneous catalyst CoFe2O4 and persulfate was investigated. CoFe2O4 
catalyst which has heterogeneous and magnetic properties was synthesized by sol-gel method 
and then calcined at 600 °C. Cobalt ferrite (CoFe2O4) is a well-known hard magnetic material. 
The ferrite spinel structure is based on a closed-packed oxygen lattice, in which tetrahedral and 
octahedral interstices are occupied by the cations. In the inverse spinel structure (the divalent 
ions in the octahedral sites) all the Co2+ ions occupy the octahedral sites of lattice structure, half 
of the Fe3+ ions also occupy the same sites and the rest of the Fe3+ ions stay in tetrahedral sites.  

Characterization of the catalyst was performed by FTIR, XRD and SEM-EDS analyzes. The 
effect of dilution ratio (x1, 0-2:1, wastewater/water, v/v), catalyst amount (x2, 0.5-2.0 g/L), 
persulfate concentration (x3,100-300 mM), and time (x4, 3-5 h) on pesticide wastewater removal 
was investigated by the response surface method using Box-Behnken design (BBD). Response 
surface methodology is defined as a method which statistical and mathematical techniques are 
used together for development and optimization processes. BDD is a variety of rotational 
designs from incomplete multi-factor designs, which are used in the estimation of quadratic 
model parameters. The statistical analysis of the results was evaluated based on the analysis of 
variance (ANOVA).  The results showed that the model fit quadratic model. The F value of the 
model for mineralization efficiency was obtained as 38.87. The obtained 0.01 % chance values 
revealed that F-values of this order could occur due to noise in each case. The fact that the F 
value of the obtained model was higher than the tabulated F value (F0.05, df, (n-(df+1)) of the 
table is a proof of the model fit. Other indicators of the model fit were high R2 (adjusted R2) 
coefficients, which were obtained as 0.9749 (0.9498) for mineralization efficiency. The fit 
model equation was shown below for TOC removal percent:  �  % =  +6 . +. + . + . + . − . +  . − . + . −.66 + . − .  − . − . + .6               
The optimal conditions for maximum TOC removal percent are determined as 90.58%. 

Keywords: Pesticide, catalyst, optimization, mineralization  

1.INTRODUCTION 

In recent years, the agricultural industry has been working intensely to increase agricultural 
yield. Pesticides are the primary chemicals used for this purpose. Pesticides are any chemical 
substance or a mixture of substances chemical substance which are used to protect agricultural 
products from all kinds of harmful organisms and plants. However, excessive and 
unconsciously use of pesticides have made these substances as priority pollutants of natural 
water resources and soils. Also, many studies that are shown negative effects of pesticides on 
human and animal health have been published. Due to all these negative effects, the treatment 
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of wastewater containing pesticides is one of the most important issues to be solved (Papazlatani 
et al., 2019; Yabalak et al., 2018; Zhang et al., 2011). 

There are many available conventional methods for the treatment of wastewater polluted with 
harmful compounds like pesticides. The most commonly used methods like activated carbon 
adsorption, chemical oxidation, photochemical oxidation, enzymatic transformation, 
bioremediation may be not effective for the removal of pesticides. Therefore, new technologies 
are needed for the treatment of wastewater containing harmful organic chemicals (Raschitor et 
al., 2019; Yabalak et al., 2018) . 

One of the wastewater treatment methods used in recent years is oxidation with persulfate. 
Persulphate is a powerful oxidant which mostly used in the oxidation process as oxidant. It has 
high solubility, good stability, and high reactivity. Persulphate alone is not an effective oxidant, 
but activation of various methods results in the formation of highly reactive sulfate radicals 
(SO4·-). Activation methods include heat, metal ions (Mn+), ultrasonic system (US), and 
ultraviolet radiation (UV) (Bashir et al., 2017; Vicente et al. 2011). 

Cobalt ferrite (CoFe2O4) is a well-known hard magnetic material. The ferrite spinel structure is 
based on a closed-packed oxygen lattice, in which tetrahedral and octahedral interstices are 
occupied by the cations. In the inverse spinel structure (the divalent ions in the octahedral sites) 
all the Co2+ ions occupy the octahedral sites of lattice structure, half of the Fe3+ ions also occupy 
the same sites and the rest of the Fe3+ ions stay in tetrahedral sites (Senthil et al., 2018; Kefeni 
et al., 2017). 

Many experimental design methods are used to minimize time and economic loss during 
experimental studies. One of the most commonly used methods is The response surface 
methodology (RSM), too. The response surface methodology is an efficient statistical 
experimental modeling method that is used for studying various factors and their synergetic 
effects. RSM has many designs and one of the most important is the Box-Behnken model. Box-
Behnken Design (BBD) is a quadratic RSM design. BBD ensures to determine the system 
performance at each experimental condition and the response function at all intermediate levels. 
In BBD design, each experimental parameter is coded three levels as -1, 0 and +1 (Emgili, et 
al, 2017; Kayan, B. and Gözmen, B., β01βν Shokri et al., 2020) 

In this study, ultrasonic assisted oxidation of pesticide waste water with high total organic 
carbon content using heterogeneous catalyst CoFe2O4 and persulfate was investigated. The 
effect of dilution ratio (x1, 0-2:1, wastewater/water, v/v), catalyst amount (x2, 0.5-2.0 g/L), 
persulfate concentration (x3,100-300 mM), and time (x4, 3-5 h) on pesticide wastewater removal 
was investigated by the response surface method using Box-Behnken design (BBD). 
 
 

2. MATERIAL AND METHOD 

 

2.1. Ultrasonic oxidation experiments 

Before starting the experiments, firstly, the amount of Total Organic Carbon of pesticide 
wastewater was measured. It was determined that the stock solution contained 90959 ppm 
organic carbon. As a result of the preliminary experiments, the effects of the 4 parameters 
shown in Table 1 on the system were investigated. For each experiment shown in Table 1, 100 
mL of pesticide solution was taken and after the required dilution rate, persulfate and catalyst 
(CoFe2O4) were added and oxidation treatments were carried out according to the schedule 
using Bandelin Sonorex ultrasonic bath (35 kHz). All experiments were carried out at 50 °C. 
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At the end of each experiment 40 mL of sample was taken and Total Organic Carbon 
measurements were made. The results obtained are shown in Table 1. 

 

2.2. Total organic carbon analysis 

Total Organic Carbon measurement (TOC) is used to determine organic pollutants (carbons) in 
water. TOC analysis of samples taken after oxidation was performed with Shimadzu TOC 
analyzer. 

 

2.3. Synthesis of CoFe2O4 

CoFe2O4 nanocatalyst was synthesized by Sol-gel method. In the synthesis of CoFe2O4, 
Co(NO3)2.6H2O and Fe(NO3)3.9H2O were mixed in deionized water with a molar ratio of 2:1. 
Citric acid solution was dripped to the homogeneous mixture of metals with a molar ratio of 
1:1. Then, the prepared mixture waited on a magnetic stirrer for 1 hour at 70 ° C. After removing 
some of the solvent, the residue was calcined at 600 ° C for 5 hours. The calcined material was 
washed with distilled water, centrifuged and then dried in the oven for 1 day. Thus, CoFe2O4 
nanocatalyst was prepared. Characterization of the catalyst was performed by FTIR, XRD and 
SEM-EDS analyzes. 

 

3.RESULTS 

3.1. Box-Behnken design of experiments  

Box-Behnken Design was used to determine the simple and interactive effects of the 
experimental variables for the oxidation of pesticide wastewater. Table 1 shows the 
experimental program designed with box –Behnken design. As seen in Table 1, the highest 
TOC removal rate was obtained as 90.58% and the lowest TOC removal rate was obtained as 
21.21%. 

Table 1. Experiments and results of TOC removal percentages. 

Run Dilution F. (x1) 
v/v 

Catalyst (x2) 
g/L 

Persulphate Con. (x3) 
mM 

Time (x4) 
h 

TOC 
Removal 

% 
1 1.00 0.50 200.00 3.00 58.45 
2 0.00 1.25 200.00 5.00 41.2 
3 0.00 0.50 200.00 4.00 28.4 
4 0.00 2.00 200.00 4.00 31.83 
5 1.00 1.25 100.00 3.00 38.6 
6 0.00 1.25 200.00 3.00 35.8 
7 1.00 1.25 100.00 5.00 40.7 
8 0.00 1.25 300.00 4.00 45.23 
9 1.00 1.25 200.00 4.00 74.52 
10 1.00 1.25 300.00 3.00 80.78 
11 1.00 2.00 300.00 4.00 84.11 
12 2.00 1.25 100.00 4.00 46.09 
13 2.00 1.25 200.00 5.00 81.6 
14 1.00 2.00 100.00 4.00 28.55 
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15 0.00 1.25 100.00 4.00 21.21 
16 1.00 2.00 200.00 3.00 63.48 
17 1.00 1.25 200.00 4.00 71.52 
18 2.00 1.25 200.00 3.00 79.07 
19 2.00 0.50 200.00 4.00 77.59 
20 1.00 0.50 200.00 5.00 63.51 
21 1.00 1.25 300.00 5.00 84.57 
22 2.00 2.00 200.00 4.00 77.32 
23 1.00 1.25 200.00 4.00 63.37 
24 1.00 0.50 300.00 4.00 72.43 
25 1.00 1.25 200.00 4.00 68.25 
26 2.00 1.25 300.00 4.00 90.58 
27 1.00 2.00 200.00 5.00 65.89 
28 1.00 0.50 100.00 4.00 29.26 
29 1.00 1.25 200.00 4.00 63.22 

 

 

 

3.2. ANOVA results of experimental model 

It was determined that the model obtained as a result of the experiments conformed to the 
quadratic model. ANOVA results of the quadratic model are shown in Table 2. The data in 
Table 2 can be summarized as follows and all of these data were generated automatically by 
the Design-Expert Software: 

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio. A ratio greater than 4 is desirable. The 
model ratio of 25.067 indicates an adequate signal. This model can be used to navigate the 
design space. The "Pred R-Squared" of 0.8901 is in reasonable agreement with the "Adj R-
Squared" of 0.9498; i.e. the difference is less than 0.2.The Model F-value of 38.87 implies the 
model is significant. There is only a 0.01% chance that an F-value this large could occur due to 
noise.Also, standart deviation of model was determined as 4.64. Bu bilgil 

 

Table 2. ANOVA results of the quadratic model. 

Source Std. 

Dev. 

R-Squared Adjusted 

R-Squared 

Predicted 

R-Squared 

PRESS Adeq Precision F Value 

Quadratic 4.64 0.9749 0.9498 0.8901 1319.97 25.067 38.87 

 

In addition, the conformity between experimental results and predicted results which are 
produced by the model, are shown in Figure 1. Each colored point in the graph represents the 
experiments in Table 1, and the closer these points are to the line seen in the graph, the better 
the agreement between the predicted and actual values. Thus, our obtained results are quite 
appropriate to each other. 
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Figure 1. The actual values versus predicted values of TOC removal rate of pesticide 
wastewater. 

 

3.3. Final equation of experimental model 

The fit model equation was shown below for TOC removal percent: %  � � � =  +6 , + , + , + , + , − , + ,  − , + , − ,66 + , − ,  − , − , +,6                        
This equation can be used to predict the degradation range at different experimental conditions 
which can be theoretical. This equation can also be used to determine the relative effects of 
variables by comparing the coefficients of variables. For example, the x3 (Persulphate Con.)  
independent variable which is 21.11, is the most effective parameter that effects positively the 
percentage of TOC removal. 

 

4. CONCLUSION 

 CoFe2O4 nanocatalyst was successfully synthesized by sol-gel method. wastewater of 
pesticides was successfully degraded with the help of the combined CoFe2O4 / Ultrasonic / 
Persulphate system. The maximum TOC removal rate was obtained as 90.58%. A mathematical 
equation of the oxidation process is derived. ANOVA test results of the quadratic model were 
determined. in particular, the obtained mathematical equation will guide future studies in this 
context. 
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ÖZET 

Bisfenol-A (BPA) bileşiği polimer endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir. 
BPA, üretilen plastik ürünlerin sert ve şeffaf olmasına katkı sağlar. Endokrin yıkıcı 
maddeler sınıfında yer alan bu bileşik, yaygın arıtım yöntemlerine karşı dayanıklıdır ve 
bozunmadan çevreye deşarj edilir. İleri oksidasyon teknikleri, hidroksil radikali (·OH) ve 
sülfat radikali (SO4·-) gibi oksidasyon gücü yüksek kimyasal türlerin oluşumuna dayalı 
yöntemlerdir. Çözelti ortamında oluşan bu radikaller seçici olmaksızın hızla organik 
kirleticiler ile reaksiyona girer. Grafitik karbon nitrür (g-C3N4), altıgen karbon halka 
katmanlarından oluşur ve yapısında triazin ve heptazin grupları içerir.  g-C3N4, yüksek 
termal ve kimyasal stabilite ve toksik olmayan özellikler sergilediğinden, çevresel gelişme 
ve enerji tasarrufu için en umut verici fotokatalizör olarak kabul edilir. Grafitik karbon nitrür 
(g-C3N4) metal içermeyen polimerik yarı iletken olduğu rapor edilmiştir. β.7 eV'lik dar bant 
boşluğu, görünür ışığı doğrudan değişiklik yapmadan absorbe etmesine izin verir. g-C3N4, 
görünür ışık ışıması altında, organik kirletici bozunma ve su ayrışmasından kaynaklanan 
hidrojen üretimi için yüksek fotokatalitik aktivite sergiler. Bu çalışmada, grafitik karbon 
nitrür bazlı katalizörler kullanılarak BPA bileşiğinin sulu çözeltisinin ultrasonik destekli 
fotokatalitik oksidasyonu gerçekleştirildi. BPA giderimi ve mineralizasyonu sırasıyla 
yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve toplam organik karbon (TOC) analizi 
ile takip edildi. g-C3N4 sentezinde kısaca, üre tüp fırın içerisinde argon gazı ortamında 
5C/dak sıcaklık artışı ile ısıtılarak 550C de 2 saat bekletildi. Sentezlenen g-C3N4 üzerine 
ultrasonik hidrotermal yöntem ile CoFe2O4 yüklenerek g-C3N4@CoFe2O4 katalizörü 
hazırlandı. Ayrıca üreden grafitik karbon nitrür sentezi sırasında ortama farklı yüzdelerde 
anataz formülde TiO2 eklenerek g-C3N4@TiO2 katalizörleri elde edildi. BPA'nın ultrasonik 
destekli fotokatalitik oksidasyonu persülfat oksidantı (PS) ve hazırlanan katalizörler 
kullanılarak gerçekleştirildi (UV/US/PS/Katalizör). Tek başına kullanıldığında persülfat, 
ultrasonik sistem, UV ( > γ50 nm) ve katalizörlerin BPA gideriminde etkili olmadıkları 
görüldü. Buna rağmen hazırlanan tüm katalizörler ile UV/US/PS kombine sistemi ile %100 
BPA giderimi sağlandı. Kullanılan katalizörlere bağlı olarak farklı mineralizasyon 
etkinlikleri elde edildi.  Hazırlanan katalizörlerin karakterizasyonları için FTIR, SEM-EDS 
ve XRD analizleri gerçekleştirildi.  
Anahtar Kelimeler : Bisfenol-A, karbon nitrür, fotokataliz, ultrasonik 

 

PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF AQUEOUS SOLUTION OF BISPHENOL- A 
USING GRAPHI TI C CARBON NITRIDE (g-C 3N4) CATALYST 
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ABSTRACT 

Bisphenol-A (BPA) is a compound commonly used in the polymer industry. BPA contributes 
to the hardness and transparency of the plastic products produced. This compound, which is a 
class of endocrine disruptors, is resistant to common treatment methods and is discharged to 
the environment without degradation. Advanced oxidation techniques are based on the 
formation of highly oxidizing chemical species such as hydroxyl radical (·OH) and sulfate 
radical (SO4·-). These radicals, which are formed in solution medium, react with organic 
pollutants rapidly without selective. Graphitic carbon nitride (g-C3N4) is composed of 
hexagonal carbon ring layers and contains triazine and heptazine groups in its structure. g- C3N4 
exhibits high thermal and chemical stability and non-toxicity such that it has been considered 
as the most promising photocatalyst for environmental improvement and energy conservation. 
Graphitic carbon nitride (g-C3N4) is reported metal-free polymeric semiconductor.  Its narrow 
band gap of 2.7 eV permits it to absorb visible light directly without modification. g-C3N4 
exhibits high photocatalytic activity  for organic pollutant degradation and hydrogen generation 
from water splitting, under visible light irradiation. In this study, ultrasonic assisted 
photocatalytic oxidation of aqueous solution of BPA compound was performed by using 
graphitic carbon nitride based catalysts. BPA removal and mineralization were followed by 
high performance liquid chromatography (HPLC) and total organic carbon (TOC) analysis, 
respectively. Briefly, a known amount of urea in acovered crucible was heated to 550 C in a 
muffle furnace at a heating rate of 5 C/min and then retained at 550 C for 2h. The g-
C3N4@CoFe2O4 catalyst was prepared by loading CoFe2O4 onto the synthesized g-C3N4 by 
ultrasonic hydrothermal method. Furthermore, during the synthesis of graphite carbon nitride 
from the urea, g-C3N4@TiO2 catalysts were obtained by adding TiO2 in different percentages 
in the anatase formula. Ultrasonic-assisted photocatalytic oxidation of BPA was performed by 
using persulphate oxidant and prepared catalysts (UV / US / PS / catalyst). When used alone, 
persulphate, ultrasonic system, UV (> 350 nm) and catalysts were found to be ineffective in 
BPA removal. However, 100% BPA removal was achieved with UV / US / PS combined system 
with all prepared catalysts. Different mineralization activities were obtained depending on the 
catalysts used. FTIR, SEM-EDS and XRD analyzes were performed for characterization of 
prepared catalysts.  

 

Keywords: Bisphenol-A, carbon nitride, photocatalysis, ultrasonic 

 

1.INTRODUCTION 
 
Due to the increase in population and technology, chemical types and concentrations in 
wastewaters are increasing. Some of these pollutants are released to the environment without 
being treated since they are resistant to common treatment methods. Bisphenol-A (BPA) is a 
compound commonly used in the polymer industry. BPA contributes to the hardness and 
transparency of the plastic products produced. This compound, which is a class of endocrine 
disruptors. The definition of endocrine disrupting compound is made by the United States 
Environmental Protection Agency (US EPA) as an "external agent that interferes with the 
synthesis, secretion, transport, metabolism, binding action or elimination of natural blood-
derived hormones found in the body and responsible for homeostasis, reproduction and 
developmental processes" (Diamanti-Kandarakis et al., 2009). Bisphenol A (BPA) can be 
passed from the exposed mother to the fetus as well as through canned food, baby food or breast 
milk (Vom Saal et al., 2007). BPA was found in 92.6% of urine samples taken in a study 
conducted by the Centers for Disease Control over 2500 people in the USA (Calafat et al., 
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2008). In that study, BPA concentrations in children and adolescents were higher than in adults. 
Recent studies have demonstrated that food is not the only source of exposure and that the half-
life of BPA in humans is longer than expected (Stahlhut et al, 2009).  

Advanced oxidation techniques (AOTs) include Fenton systems (photo and electro), 
photocatalytic oxidation, wet air oxidation, ozone, sono-catalytic oxidation and their 
combination are increasingly adopted to the destruction of organic pollutants because of high 
efficiency, simplicity, and applicability (Benjwal et.al., 2015). 

Recent studies have shown that heterogeneous semiconductor photocatalysts (etc. TiO2, ZnO) 
will be an alternative in wastewater treatment. When the semiconductors are illuminated with 
a suitable light source, the electron / hole pair is formed when the electron in the valence band 
is excited and passed to the conductivity band. The resulting electron / hole pair oxidizes the 
organic pollutant after a complex series of reactions.  

 

 
Figure 1. The structures of g-C3N4 (Dong et al., 2014). 
 
 

Recently, graphitic carbon nitride (g-C3N4), a polymeric semiconductor material composed of 
mainly C, N and H atoms with a band gap of 2.7 eV (454 nm), has gained great attention in 
photocatalytic applications (Masih et al., 2017).  g- C3N4 has the advantageous features of 
including its low cost, nontoxicity, prominent stability, and effectiveness under both visible and 
ultraviolet light (Huang et al., 2015; Yao et al., 2016; Fagan et al., 2016). 

Among spinel ferrites, cobalt ferrite CoFe2O4 has attracted considerable attention due to their 
large magnetocrystalline anisotropy, high coercivity, moderate saturation magnetization, large 
magnetostrictive coefficient, chemical stability and mechanical hardness (Patil et al., 1990). Co 
Fe2O4 has an inverse spinel structure where oxygen atoms make up an FCC lattice and with one 
half of Fe3+ ions occupied the tetrahedral A sites and the other half, together with Co2+ ions 
located at the octahedral B sites (Pham et al., 2005). It is involved in magnetic, electrochemical 
and photocatalytic applications (Pui et al, 2011). 

In this study, photocatalytic oxidation of bisphenol A was performed using graphitic carbon 
nitride, TiO2, Co Fe2O4, and modified graphitic carbon nitride. 
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2. MATERIAL AND METHOD 

2.1. Preparation of graphitic carbon nitride 

Five grams of urea were placed in a quartz tube furnace in ceramic. It was heated to 550°C at 
5°C / min with argon gas flow and held at this temperature for 2 hours. 

 

2.2. Preparation of modified graphitic carbon nitride structures 

2.2.1. Synthesis of graphitic carbon nitride@TiO2 

Five grams of urea and TiO2 (1.2 and 5%) were placed in the quartz tube furnace in ceramic. It 
was heated to 550°C at 5°C/min with argon gas flow and held at this temperature for β hours. 

 

2.2.2. Synthesis of graphitic carbon nitride @CoFe2O4 

0.16 g of the prepared g-C3N4 was taken and dispersed in 150 mL of water in ultrasonic bath.  

0.3969 g Co(NO3)2·6H2O and 1.106 g Fe(NO3)3·λH2O were dissolved in 10 mL of water to a 
solution of g-C3N4 such that the ratio of g-C3N4: CoFe2O4 was 1: 2. The pH was adjusted to 11 
using 3.5 M NaOH and kept for 5 hours in an ultrasonic bath. 

 

2.3. Photocatalytic oxidation experiments 

Catalyst and persulfate were added to 50 mL of 12.5 mg/L BPA solution. Vis-LED (blue) lamp 
placed 15 cm above the solution was switched on and photocatalytic oxidation processes were 
performed in the ultrasonic bath. Samples were taken at certain times and HPLC and TOC 
analyzes were performed. 

 

2.4. High performance liquid chromatography analysis 

Concentrations of BPA solution were carried out using the C-18 column 45% acetonitrile: 55% 
water mobile phase, Agilent HPLC with a diode array detector at 215 nm at a flow rate of 0.8 
mL / min. 

2.5. Total organic carbon analysis 

TOC analysis of samples taken after oxidation was performed with Shimadzu TOC analyzer. 

 

2.6. Characterization of catalyst 

SEM-EDS (FEI Quanta FEG 650) was used for surface analysis and elemental analysis of 
catalysts. 

 

3.RESULTS 

3.1. SEM-EDS Analysis of catalysts 

In Figure 2, SEM images are given after loading CoFe2O4 and TiO2 with bare form of graphitic 
carbon nitride synthesized from urea. It was observed that TiO2 had a spherical and 
homogeneous distribution while coating the graphitic carbon nitride surface with both. 
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Figure 2. SEM image of (a) g-C3N4 (b) g-C3N4@CoFe2O4 (c) g-C3N4 @TiO2 

On the other hand, EDS analysis shows that loading has occurred (Fig 3). The coefficients 
between the elemental distribution ratios indicate that the coating process is carried out 
regularly. 
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Figure 3. EDS results of (a) g-C3N4 (b) g-C3N4@CoFe2O4 (c) g-C3N4 @TiO2 
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3.2. Photocatalytic oxidation results 

Individually persulfate, UV, US and catalyst were not effective in photocatalytic oxidation of 
aqueous solution of bisphenol A compound. It was determined that photocatalytic oxidation 
(UV/US/PS/Catalyst) provides effective removal efficiency of BPA. 

3.2.1. Effect of persulphate concentration 

The removal of BPA was determined by HPLC by adding persulfate oxidant at different 
concentrations (0-16 mM) (Fig. 4). While no removal was possible in the absence of PS, BPA 
removal was increased due to increased PS concentration. When 16 mM PS was used, BPA 
was completely disrupted in 60 minutes. 

 

Figure 4. Effect of persulphate concentration (BPA0=12,5 mg/L, g-C3N4@CoFe2O40=0,1 
g/L) 

 

 

3.2.2. Effect of TiO2 percent 

During the synthesis of graphitic carbon nitride, TiO2 was added at 1%, 2% and 5%. 
Photocatalytic oxidation of BPA using g-C3N4@TiO2 and bare TiO2 was performed and the 
results are given in Figure 5. The results show that the increase in the amount of TiO2 directly 
affects the time of oxidation. 

314



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 

Figure 5. Effect of TiO2 percent  (BPA0=12,5 mg/L, g-C3N4@TiO20=0,1 g/L, PS0= 16 
mM) 

3.2.2. Mineralization efficiency 

After photocatalytic oxidation, the amount of Total Organic Carbon (TOC) of the solution was 
measured and TOC removal was determined. 

 

Figure 6. TOC removal efficiency (BPA0=12,5 mg/L, catalyst0=0,1 g/L, PS0= 16 mM) 
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4. CONCLUSION 

The synthesis of producing graphitic carbon nitride and TiO2 loaded carbon nitride was carried 
out in the tube furnace. CoFe2O4 loading was then performed in the ultrasonic bath 
hydrothermal. Photocatalytic activity was increased after CoFe2O4 and TiO2 loading to 
graphitic carbon nitride. Oxidation efficiency was not obtained in the absence of persulphate. 
Nearly 100% mineralization was performed especially with TiO2 loaded graphitic carbon 
nitride. 
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ÖZET 

Nano malzemelerin sentezi ve uygulamaları son yıllarda üzerinde durulan en önemli konuların 
başında gelmektedir. Bu alanda özel bir ilgiye sahip olan nano malzemelerin bir türü de 
Manyetik özelliğe sahip nano malzemelerdir. Manyetik nano parçacıklar, manyetik akışkanlar, 
kataliz, biyoteknoloji/biyotıp, manyetik rezonans görüntüleme, veri depolama ve çevresel 
iyileştirme dahil olmak üzere çok çeşitli disiplinlerden araştırmacılar için büyük ilgi 
çekmektedir. 

Çok yönlü özelliklerine bağlı olarak nano-boyutta MFe2O4 materyalleri nanomanyetizma 
çalışmaları için en sık seçilen malzemeler arasındadır. Manyetik nanomalzemeler, bilgi 
depolama, elektronik cihazlar, tıbbi teşhis ve ilaç dağıtım sistemleri gibi birçok önemli 
teknolojik uygulama için büyük potansiyel göstermektedir. Bu manyetik nanopartiküller 
arasında yer alan spinel CoFe2O4 nano parçacıkları suda dağılmaları durumunda toksik 
olmamaları sebebiyle son zamanlarda büyük ilgi çekmektedirler. 

Tüm bu üstün özelliklere sahip yeni manyetik nanokatalizörlerin sentezi ve karakterizasyonu 
önemli bir konudur. Yaptığımız çalışmada bir kaç aşamadan oluşan basamaklar halinde sentez 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak sol-jel yöntemi ile CoFe2O4 sentezlenmiştir. 
Daha sonra TEOS ön bileşiği kullanılarak ultrasonik destekli hidrotermal yöntem ile silisyum 
kaplama işlemi gerçekleştirildi ve CoFe2O4@SiO2 nanokatalizörleri elde edildi.  

Çalışmanın üzerinde odaklandığı önemli noktalardan biri sentezlenen CoFe2O4 taneciklerinin 
üzerine yapılacak olan silisyum oksit kaplama işleminin olabildiğince mükemmel olmasıdır. 
Silisyum oksit tabakasının katalizörün tüm yüzeyini homojen olarak kaplaması en önemli 
noktadır çünkü katalizörün katalitik aktivitesini direkt olarak etkileyecektir. Bu nedenle 
CoFe2O4 katalizörünün silisyum oksit ile kaplanması aşamasında kaplamanın homojenliği 
arttırmak amacıyla ultrasonik yöntem tercih edilmiştir.   

Sentezlenen katalizörün karakterizasyonu için sırasıyla FTIR, SEM-EDS ve XRD analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Sentez aşamasının her bir basamağında alınan FTIR spektrumları 
incelendiğinde yapıya katılan her bir elementin varlığı ortaya çıkan yeni spektrum bandları 
yardımıyla ispatlanmıştır. Sentezlenen CoFe2O4@SiO2 nanokatalizörün elementel dağılımını 
ortaya koymak amacı ile SEM-EDS ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda SEM 
görüntüleri yardımıyla katalizörlerin γ boyutlu yapısında sentez aşaması sırasında her bir 
basamakta ortaya çıkan farklılıklar belirlenmiştir. Bunlara ek olarak sentezlenen 
CoFe2O4@SiO2’ün katalitik aktivitesinde önemli bir role sahip olan kristal tipini ve boyutunu 
belirlemek amacıyla XRD ölçümleri gerçekleştirilmiştir. XRD ölçümlerinden elde edilen 
değerler neticesinde sentezlenen CoFe2O4@SiO2 katalizörünün kristal yapısının kübik olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlar aynı zamanda SEM görüntüleri ile uyum içerisindedir. Tüm bu 
analizlerin yanında elde edilen CoFe2O4@SiO2 nano katalizörün tanecik boyutundaki dağılım 
Zetasizer ile ölçümleri ile ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MAGNETIC NANO CATALYSTS 

 
ABSTRACT 

Synthesis and applications of nanomaterials is one of the most important topics in recent years. 
One type of nanomaterials that have a particular interest in this field are nanomaterials with 
magnetic properties. Magnetic nanoparticles are of great interest to researchers from a wide 
range of disciplines including magnetic fluids, catalysis, biotechnology / biomedicine, magnetic 
resonance imaging, data storage and environmental improvement. 

Due to their versatile properties, nano-size MFe2O4 materials are among the most frequently 
selected materials for nanomagnetism studies. Magnetic nanomaterials show great potential for 
many important technological applications such as information storage, electronic devices, 
medical diagnostics, and drug delivery systems. The spinel CoFe2O4 nanoparticles, which are 
one of these magnetic nanoparticles, have attracted great attention recently due to their non-
toxicity when dispersed in water. 

The synthesis and characterization of new magnetic nanocatalysts having all these superior 
properties is an important issue. In our study, the synthesis process was performed in several 
steps. For this purpose, CoFe2O4 was first synthesized by sol-gel method. Then, silicon coating 
was performed by ultrasonic assisted hydrothermal method using TEOS precursor and 
CoFe2O4@SiO2 nanocatalysts were obtained. 

One of the main focuses of the study is that the silicon oxide coating process on the synthesized 
CoFe2O4 particles is as perfect as possible. It is important that the silicon oxide layer covers the 
entire surface of the catalyst homogeneously because it will directly affect the catalytic activity 
of the catalyst. For this reason, ultrasonic method was preferred in order to increase the 
homogeneity of coating during the coating of CoFe2O4 catalyst with silicon oxide. 

Characterization of the synthesized CoFe2O4@SiO2 nanocatalyst was performed by FTIR, 
SEM-EDS and XRD analyzes, respectively. When the FTIR spectra taken at each step of the 
synthesis were examined, the presence of each element added to the structure was proved with 
the help of new spectrum bands. SEM-EDS measurements were performed to determine the 
elemental distribution of the synthesized CoFe2O4@SiO2 nanocatalyst. At the same time, the 
differences in the three-dimensional structure of the catalysts were determined with the help of 
SEM images in each step during the synthesis phase. In addition, XRD measurements were 
performed in order to determine the crystal type and size which have an important role in the 
catalytic activity of synthesized CoFe2O4@SiO2. As a result of the values obtained from XRD 
measurements, the crystal structure of the synthesized CoFe2O4@SiO2 catalyst was found to be 
cubic. These results are also in agreement with Sem images. Finally, the particle size 
distribution of the obtained CoFe2O4@SiO2 nanocatalyst was measured in detail with Zetasizer. 

Keywords: Nanocatalyst, sol-gel method, characterization 

 

1.INTRODUCTION 
 

Synthesis and applications of nanomaterials is one of the most important topics in recent years. 
One type of nanomaterials that have a particular interest in this field are nanomaterials with 
magnetic properties. Magnetic nanoparticles (MNPs) are used in a wide range like magneto-
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optical devices, magnetic resonance imaging, gene and drug delivery, environmental 
applications, and catalysts. In particular, spinel ferrites which have magnetic character, are very 
important. Spinel ferrites have long been known for their unique electrical and magnetic 
properties and are therefore possible for a variety of industrial applications, from magnetic cores 
and high-frequency devices to clinical and biological applications (Kurtan et al., 2016; Song et 
al., 2004; Laurent et al., 2011). 

Among spinel ferrites, cobalt ferrite,CoFe2O4, nanostructures have received much attention in 
technological applications. CoFe2O4 nanomaterials which are used in magnetic storage, optical 
and electronic devices, have important features such as high saturation magnetization and 
coercivity, chemical stability, mechanical hardness, and high electromagnetic performance. In 
addition, CoFe2O4 nanocomposites are used in sensor, semiconductor photocatalysts, cancer 
treatment and antibacterial studies. CoFe2O4 nanocomposites are n-type semiconductors that 
are highly stable and have small optical band gaps (2.0 eV) making them active under visible 
light treatment. Therefore, the synthesis and characterization of cobalt ferrite magnetic 
nanocomposite are very important for researchers (Senthill et al., 2018; Kalam, et al., 2018). 

There are a lot of techniques such as hydrothermal, coprecipitation, ball milling, micro-
emulsion, sol-gel and electrospinning for the synthesis of Spinel ferrites.The ferrite spinel 
structure is based on a closed-packed oxygen lattice, in which tetrahedral and octahedral 
interstices are occupied by the cations. In the inverse spinel structure (the divalent ions in the 
octahedral sites) all the Co2+ ions occupy the octahedral sites of lattice structure, half of the Fe3+ 
ions also occupy the same sites and the rest of the Fe3+ ions stay in tetrahedral sites (Senthil et 
al., 2018; Kefeni et al., 2017; Kalam, et al., 2018). 

In this study, CoFe2O4 nanomaterials were synthesized using sol-gel method. Then, CoFe2O4 
nanomaterials were coated with silicon by ultrasonic-assisted hydrothermal method. 
CoFe2O4@SiO2 nanocatalysts were obtained. And characterizations of obtained nanomaterials 
were performed using FTIR, XRD, and SEM-EDS. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

 

2.3. Synthesis of CoFe2O4 

CoFe2O4 nanocatalyst was synthesized by Sol-gel method. In the synthesis of CoFe2O4, 
Co(NO3)2.6H2O and Fe(NO3)3.9H2O were mixed in deionized water with a molar ratio of 2:1. 
Citric acid solution was dripped to the homogeneous mixture of metals with a molar ratio of 
1:1. Then, the prepared mixture waited on a magnetic stirrer for 1 hour at 70 ° C. After removing 
some of the solvent, the residue was calcined at 600 ° C for 5 hours. The calcined material was 
washed with distilled water, centrifuged and then dried in the oven for 1 day. Thus, CoFe2O4 
nanocatalyst was prepared. Characterization of the catalyst was performed by FTIR, XRD and 
SEM-EDS analyzes. 

 

 

2.3. Synthesis of CoFe2O4@SiO2 

For synthesis of CoFe2O4@SiO2, 0.5 g of the synthesized CoFe2O4 were homogeneously 
dispersed in a mixture of ethanol (250 ml), and concentrated ammonia solution (12,5 ml, 25 wt 
%), under ultrasonic bath at 80 ◦C. After that, TEOS solution (10.8 ml in 100 ml of ethanol) 
was dripped. During stirring at 80 ◦C for 2 h, the CoFe2O4@SiO2 nanoparticles were obtained. 
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2.1. Characterization of catalysts 

SEM-EDS measurements were performed using scanning electron microscopy (SEM) Zeiss 
Supra 55 field emission. Perkin Elmer Fourier Transform Infrared Spectrometer was used for 
measurement of FTIR. The Xray diffraction (XRD) measurements were performed using 
Rigaku Smartlab XRD with Cu Kα radiation (k=1.541 A°). 

3.RESULTS 

3.1. XRD Analysis of catalysts 

The XRD measurement of the prepared CoFe2O4 is shown in Figure 1. The entire detectable 
peak can be indexed with standard reference data (JCPDS: 22-1086). The reflection peaks were 
clearly sharpened indicating increased crystallinity. The peaks (220) and (311) demonstrate 
spinel phase formation in the metal ferrite nanoparticles. Constant density results show strong 
structure formation of metal ferrite nanoparticles (Joseph et al., 2017). Figure 2 shows that the 
crystal structure is preserved after coating with SiO2. 

 
Figure 1. XRD profile of CoFe2O4 nanoparticles. 

 

321



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 

Figure 2. XRD profile of CoFe2O4@SiO2 nanoparticles. 

 

3.2. SEM-EDS Analysis of catalysts 

 

 
Figure 3. The SEM images of CoFe2O4 nanoparticles 

 

Figure 3 clearly demonstrates the cubic structure of the synthesized x nanoparticles. It can also 
be seen that the particle size shows nearly homogeneous distribution. 
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Figure 4. SEM-EDS of CoFe2O4 and CoFe2O4@SiO2 nanoparticles  

 

Figure 4 gives information about the elemental structure of the obtained nanomaterials. These 
results prove both structure CoFe2O4 and structure CoFe2O4@SiO2. In particular, the ratios 
between the elemental percentages support the structure CoFe2O4 and CoFe2O4@SiO2. 
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Figure 5. FTIR Spectra of CoFe2O4 nanoparticles  

 

 
Figure 6. FTIR Spectra of CoFe2O4@SiO2 nanoparticles  

Figure 5 and Figure 6 shows the FTIR spectrum of bare CoFe2O4 nanoparticles and SiO2 coated 
CoFe2O4 nanoparticles. The FTIR spectra of CoFe2O4 showed transmittance at 538 cm-1 relates 
to Fe-O bond. The transmittance at 459 cm-1 determines in the metal oxide bond (Co-O) in the 
nanoparticles. In Figure 6, the peak observed at 1073cm-1 are assigned to Si-O band (Joseph et 
al., 2017; Görmez et al., β01λ).  

4. CONCLUSION 
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The cubic spinel phase of CoFe2O4 was prepared by sol-gel method. The average size of the 
CoFe2O4 nanoparticles is about 76 nm. SEM results confirm the CoFe2O4 particles formation. 
CoFe2O4 nanoparticles were coated with SiO2 and CoFe2O4@SiO2 nanoparticles were obtained. 

In addition to SEM and XRD results, the Structure of synthesized nanomaterials was supported 
by FTIR measurements. 
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ABSTRACT  

Aim: This study was undertaken to determine the morphometry of airway length, in 
healthyTurkish population aged between 18-60 years. 

Material and Methods: It was a retrospective study. Two hundred (200) subjects (100 
females;100 males) ranging from 18 up to 60 years and having brain Computed Tomography 
in the Radiology Department participated in this study. The Kolmogorov-Smirnov test showed 
normality of distribution of the obtained data in both groups. Statistical analysis was evaluated 
with SPSS 22.00 programme. ANOVA Test were used to determine the relation and 
significance between measurements and, gender and age groups. The p<0.05 value was 
considered as significant. 

Results: The groups were divided into four groups according to age. The overall means and 
standard deviations of the airway length measurement were 77.05±7.01 mm in females; 
whereas, the same measurement was 80.β7±7.1γ mm in males. There was a significance 
difference between gender (p=0.001). Also, the airway length was found as 77.67±7.β7 mm in 
18-γ0 yearsν 77.λ8±7.0λ mm in γ1-40 yearsν 80.8γ±7.λ5 mm in 41-50 yearsν and 7λ.04±5.51 
mm in 51-60 years. The significance difference were no found between age groups (p=0.119).  

Conclusion: These anatomical values provides more important knowledge in clinical practice 
and medicine. Also, airway length show a significant difference according to gender while the 
same parameter is increased till decade 5, this value is decreased again in decade 6.  

Key words: Airway length, reference values, anatomy, gender and age related changes 

 

SAĞLIKLI TÜRK POPULASYONUNDA HAVA YOLU UZUNLUKLARINDAKİ 
DEĞİŞİMLERİN YAŞ VE CİNSİYET İLE İLİŞKİSİ 

ÖZET  
Amaçν 18-60 yaş arası sağlıklı Türk popülasyonunda hava yolu uzunluğunun morfometrisini 
belirlemekti. 
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Gereç ve Yöntemν Bu çalışma, radyoloji bölümüne çeşitli nedenlerle gelen, Bilgisayarlı 
Tomografi (BT) çektiren, yaşları 18-60 arasında değişen β00 kişinin (100 kadın; 100 erkek) 
dahil edildiği retrospektif bir çalışmadır. İstatistiksel analiz SPSS ββ.00 programı ile 
değerlendirildi. Kolmogorov-Smirnov testi ile her iki grupta elde edilen verilerin dağılımının 
normal olduğu bulundu. Ölçümler ve cinsiyet ile yaş grubu arasındaki ilişki ve anlamlılığı 
belirlemek için ANOVA Testi kullanıldı. P <0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.  

Bulgular; Gruplar yaşa göre dörde ayrıldı (18-γ0 yılν γ1-40 yılν 41-50 yılν ve 51-60 yıl). Hava 
yolu uzunluğu ölçümlerinin genel ortalamaları ve standart sapmaları kadınlarda 77,05±7,01 
mm iken, aynı ölçüm erkeklerde 80,β7±7,1γ mm olarak bulundu. Cinsiyetler arasında anlamlı 
fark bulundu (p = 0.001). Ayrıca, 18-γ0 yaş grubunda hava yolu uzunluğu; 77,67±7,β7 mm, 
31-40 yaş grubunda 77,λ8±7,0λ mmν 41-50 yaş grubunda 80,8γ±7,λ5 mm ve 51-60 yaş 
grubunda 7λ,04±5,51 mm olarak bulundu. Yaş grupları arasında anlamlı fark bulunmadı (p = 
0.119). 

Sonuçν Bu anatomik ölçümler, klinik uygulamalarda ve tıp alanında oldukça önemli bir bilgi 
sağlamaktadır. Ayrıca, hava yolu uzunluğu cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterirken, aynı 
parametre dekat 5’e kadar artış göstermiş ancak dekat 6’da tekrar düşüşe geçmiştir.  

Anahtar Sözcüklerν  Anatomi, cinsiyet ve yaşa bağlı değişiklikler. hava yolu uzunluğu, referans 
değerler. 

 

GİRİŞ 

Havayolu uzunluğu, çevresi veya şekli üst solunum yolu hava akışının düzenlemesinde 
önemli rol oynamaktadır. Artmış hava yolu uzunluğunun, dairesel hava yolu şeklinin ve azalmış 
posterior hava yolu boşluğunun sağlıklı kişilerde Obstrüktif Uyku Apne Sendromuna (OUAS) 
yatkınlığı ve prevelansı arttıracağı belirtilmiştir (1). Hava yolu uzunluğu ile ilgili farklı ırklarla, 
farklı yaş gruplarında farklı araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda farklı sonuçlar elde 
edilmiştir. Hava yolu uzunluğu özellikle Uyku Apne Sendromu olan kişilerde daha kısalmış 
olabileceği bildirilirken, bunun altında yatan nedenin ise bu tip vakalarda craniofacial 
bozukluğun ve uyumsuzluğun olması gösterilmektedir (2,3). Aksine, Susarla ve ark.larının 
yapmış oldukları bir çalışmada ise OUAS’lu hastalarda hava yolu uzunluğun fazla; ancak, daha 
dar olduğu belirtilmiştir (4). 

Yapılan çalışmalarda, Dentino ve ark.ları hava yolu uzunluğunun 45,γγ mm den fazla 
olmasının OUAS’una yatkınlığı γγ kez arttırdığı belirtilirken, Susarla ve ark.larının yaptıkları 
bir başka çalışmada hava yolu uzunluğunun erkeklerde 72 mm ve üzeri, kadınlarda 6β mm ve 
üzerinde olmasının OUAS’unu düşündürmesi gerektirdiğini bildirmişlerdir. (1). Ronen ve 
ark.larının yaptıkları bir çalışmada hava yolu uzunluğunun cinsiyet ve puberte öncesi-sonrası 
dönemlerle bağlantılı olabileceği belirtilmiştir. Hava yolu uzunluğu erkeklerde kadınlara göre 
daha uzun olduğu vurgulanmıştır (5). 

Bu çalışmada, yaşları 18-60 arasında değişen hastalarda hava yolu uzunluğunun 
morfometrik analizinin yapılması, cinsiyet ve yaş gruplarına göre farklılık olup olmadığının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamıza, β015 Haziran ayından β01λ Ekim ayına kadarlık zaman diliminde Adana 
Medline Hastanesi’ne çeşitli nedenlerle başvuran ve Radyoloji bölümünde BT çekilen yaşları 
18-60 arasında değişen 100 Kadın ve 100 erkek, toplam 200 hasta dahil edildi. Bütün ölçümler 

327



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

aynı koşullarda ve aynı araştırmacılar tarafından yapıldı. Ölçümler γ kez tekrar edilmiş ve 
ortalaması alındı. 

Havayolu uzunluğu: Columella ile nasopharynx arasındaki mesafe olarak ölçüldü. 
Ölçümler, 18-γ0 yaş (dekat 2-3), 31-40 yaş (dekat 4), 41-50 yaş (dekat 5) ve 51-60 yaş (dekat 
6) gruplarına ayrılarak da değerlendirildi. 

Kolmogorov-Smirnov testi ile her iki grupta da elde edilen verilerin dağılımının normal 
olduğu bulundu. İstatistiksel analiz SPSS ββ.00 programı ile değerlendirildi. Ölçümlerin 
cinsiyet ve yaş grubu ile ilişkisi ve anlamlılığını belirlemek için ANOVA Testi kullanıldı. P 
<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. 

 

BULGULAR 

Hava yolu uzunluğu ölçümlerinin genel ortalamaları ve standart sapmaları kadınlarda 
ve erkeklerde sırasıyla 77,05±7,01 mm ve 80,β7±7,1γ mm olarak ölçülmüştür (Tablo 1). 
Cinsiyetler arasında anlamlı fark bulunmadı (p = 0,001). Ayrıca 18-γ0 yaş grubunda hava yolu 
uzunluğuν 77,67±7,β7 mm, γ1-40 yaş grubunda 77,λ8±7,0λ mmν 41-50 yaş grubunda 
80,8γ±7,λ5 mm ve 51-60 yaş grubunda 7λ,04±5,51 mm olarak bulundu (Tablo 2). Yaş grupları 
arasında anlamlı fark bulunmadı (p = 0,119). 

Tablo  1. Hava yolu uzunluğunun cinsiyetlere göre dağılımı 

 

 

 

 

 

Tablo  2. Havayolu uzunluğunun yaş gruplarına göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

Yaş gruplarına göre, hava yolu uzunluğu en düşük 18-γ0 yaş grupları arasında 
bulunurken, en yüksek değerine 41-50 yaş arasında ulaştı. Ayrıca, hava yolu uzunluğu 51-60 
yaşına kadar yaşla doğrultulu artarken, 51-60 yaştan itibaren tekrar azalma gösterdi. Ancak, bu 
azalma diğer β dekattaki skorunun üzerinde seyretti. 

Cinsiyet Hava yolu uzunluğu 

Kadın 77,05±7,01  

Erkek 80,β7±7,13   

P 0,001 

Cinsiyet Dekat 2-3 

(18-30 yıl) 

Dekat 4 

(31-40 yıl) 

Dekat 5 

(41-50 yıl) 

Dekat 5 

(51-60 yıl) 

Erkek  

Kadın 

(β00 kişi) 

77,67±7,27 77,λ8±7,09 80,8γ±7,95 7λ,04±5,51 

p 0,119 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Hava yolu uzunluğu ile ilgili sağlıklı yetişkinlerde yapılan çalışmalar oldukça az olup 
özellikle obstrüktüf uyku apne sendromu (OUAS) ile ilişkilerine bakılmıştır. Seto ve ark.larının 
Obstüktüf Uyku Apne Sendromu olan hastalarla yaptıkları bir çalışmada, havayolu uzunluğu 
(spina nasalis anterior ile spina nasalis posterior arası mesafe) parametresi 51,11 mm, kontrol 
grubunda ise 54,85 mm olarak bulunmuş, hava yolunun kontrol grubuna göre daha az olmasının 
obstrüktüf uyku apne sendromu ile ilişkili craniofacial anormallik olabileceğini bildirilmiştir. 
Ayrıca, aynı çalışmada maxillar daralma ya da havayolu uzunluğunun azalmasının Obstrüktif 
Uyku Apne Sendromu’nda yaygın görüldüğü ve OUAS patolojisinde önemli rol oynadığı 
belirtilmiştir (2).  Aksu ve ark.larının 101 kuru kemik kafatası ile yaptıkları bir çalışmada hava 
yolu uzunluğu (spina nasalis anterior ile spina nasalis posterior arası mesafe) 49.01 mm olarak 
bulunmuştur (3). Aksine, Susarla ve ark.larının 76 OUAS’lu ve γ6 sağlıklı erkek hastada lateral 
sefalogram kullanarak yaptıkları bir çalışmada, hava yolu uzunluğunun (posterior palatum’a 
teğet horizontal bir düzlem ile os hyoideum superior’ a teğet horizontal düzlem arasındaki 
mesafe) obstrüktüf uyku apne sendromlu hastalarda daha uzun ama daha dar olduğu 
bildirilmişlerdir. Aynı çalışmada, hava yolu uzunluğunun erkeklerde 72 cm ve üzeri, kadınlarda 
ise 6β’cm ve üzeri olmasının OUAS’ı düşündürmesi gerektiği bildirilmiştir. Aynı çalışmada 
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu görülen hastalarda havayolu uzunluğu 74.3 (52,7 cm - 90,5 
cm) cm iken OUAS olmayan kişilerde aynı parametre 63,5 cm (49,9 cm-77,3 cm) olarak 
ölçülmüştür (4). 

Dentino ve ark.larının yaşları ortalaması 10.γ yıl olan, β4 Obstrüktif Uyku Apne 
Sendromuna sahip hasta ve β6 sağlıklı kişilerle lateral sefalogram kullanarak yaptıkları bir 
çalışmada, hava yolu uzunluğunun (palatum durum’un posterior seviyesinde horizontal düzlem 
ile os hyoideum en anterosuperior seviyesinde horizontal düzlem arasında hava yolu uzun 
ekseni boyunca arasındaki mesafe) kontrol grubunda (39,5 cm) hasta grubuna göre (4λ,γ4 cm) 
daha daha kısa olduğu bildirilmektedir. Yapılan araştırmalarda hava yolu uzunluk ortalamasının 
45,γγ mm den daha fazla olmasının OUAS’una yatkınlığı γγ kez daha arttırdığı belirtilmiştir 
(1).  

Hava yolu uzunluğu ile ilgili sağlıklı yetişkinlerde yapılan çalışmalar oldukça az olup 
özellikle Obstrüktüf Uyku Apne Sendromu ile ilişkilerine bakılmıştır. Dolayısıyla sağlıklı 
popülasyona ait bulgular bu anlamda değer kazanmaktadır. Çalışma verileri 
değerlendirildiğinde hava yolu uzunluğu parametresi farklı ölçüm metodlarının kullanılması 
(BT, lateral sefalogram, kuru kemik vs.), referans noktalarının kısmen farklı olması, farklı etnik 
gruplarla çalışılması, farklı yaş gruplarının çalışmalarda yer alması, genetik faktörler gibi 
veriler sonucu etkilemekte olduğu düşünülmüştür. Yaptığımız bu çalışmanın toplumumuza ait 
verilerin oluşturulmasına ve referans değerler olarak ortaya konmasına katkı sağlayacağını 
düşünmekteyiz. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler Türk popülasyonuna ait havayolu 
uzunluğuna yönelik anatomik varyasyonların bilinmesine ve çeşitli hastalıklarda ve değişik yaş 
gruplarında havayolu uzunluğunun değerlendirilmesini sağlayarak patalojik durumların erken 
teşhis edilmesine ışık tutacaktır.  
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ÖZET 

Pişirilmemiş tuğla gibi olan kerpiç’te samanın toprağa katkı olarak katılıp suyla yoğrulduktan 
sonra kalıplanıp güneşte kurutulması ile üretilen yapı malzemesidir. Kerpiç basit yöntemlerle 
üretilebilmektedir. Basit yöntemlerle üretilebilmesi maliyeti de düşürmektedir. Doğal 
malzemelerden üretimi gerçekleştirilen kerpiç doğaya zararlı madde içermemektedir. Isı 
yalıtımı özelliği de oldukça iyidir. Suya karşı dayanımının zayıf olması ise kerpicin en büyük 
dezavantajdır. Bu çalışmada Malatya’da tuğla üretimi yapan bir tuğla fabrikasında tuğla 
üretiminde kullanılan killi toprak ile boyları 6 mm ve 1β mm olan kırpılmış cam elyaf  
kullanılmıştır. Killi toprağa ağırlıkça % 0(katkısız), % 0,5 , % 1 ve % 1,5 oranlarında 
kırpılmış cam elyaf katılarak pişmemiş harman tuğla üretimi yapılmıştır. Üretilen bu 
örneklerin basınç dayanımlarına, hacimsel değişimlere ve birim hacim ağırlıkları 
hesaplanmıştır.  Hesaplamalar sonucu kullanılan katkı miktarı % 0,5 ve % 1’ lik katkılarda 
numunelerin basınç dayanımlarının arttığı görülmüştür. % 1,5 katkılı numunelerinin basınç 
dayanımlarının ise % 1 katkılı numunelerin basınç dayanımlarından düşük olduğu 
görülmüştür. Kırpılmış cam elyaf miktarının sabit fakat boyunun artması ise basınç 
dayanımını arttırmıştır. Katkı oranının artması ile hacim kaybı ve birim hacim ağırlık 
azalmıştır. Kırpılmış cam elyafı miktarının sabit fakat boyunun artması ile hacim kaybının ve 
birim hacim ağırlığın azaldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:  Kırpılmış Cam Elyaf, Killi Toprak, Tuğla 

 

 

INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE BRILLIANT 
SOIL AND FIBER ADDED COOKED BRICK OF MALATYA 

 

ABSTRACT 

It is a building material produced by adobe as unbaked bricks, molded and dried in the sun 
after straw is added to the soil and kneaded with water. The adobe can be produced by simple 
methods. It can be produced by simple methods and it reduces the cost. The adobe produced 
from natural materials does not contain any harmful substances to nature. Thermal insulation 
property is also quite good. The weakness of water resistance is the biggest disadvantage of 
adobe. In this study, clay soil used in the production of bricks and clipped glass fibers of 6 
mm and 12 mm length were used in a brick factory producing bricks in Malatya. Uncooked 
blend bricks were produced by adding 0% (without additives), 0.5%, 1% and 1.5% clipped 
glass fiber to the clay soil. The compressive strength, volumetric changes and unit volume 
weights of these samples were calculated. As a result of the calculations, it was seen that the 
compressive strength of the samples increased with 0.5% and 1% additives. It was found that 
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 the compressive strengths of the samples with 1.5% additives were lower than the 
compressive strengths of the samples with 1% additives. The amount of sheared glass fibers 
was constant but the increase in length increased the compressive strength. Volume loss and 
unit volume weight decreased with increasing additive ratio. It was observed that the amount 
of sheared glass fibers was constant but the volume loss and unit volume weight decreased 
with increasing length. 

Keywords: Clipped Glass Fiber, Clay Soil, Brick 

 

1.GİRİŞ 

Farklı yapı malzemeleri içerisinde yapılarda geçmiş zamanlardan beri kullanılan pişmiş 
toprak malzemeleri günümüzde de önemini yitirmemiştir. Pişirilmiş toprak malzemeler 
ekonomik, kolay elde edilmesi ve yapıda kullanımının kolay olması sebebiyle özellikle 
tarımsal yapılarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tuğla bu malzemelerin en başında 
gelmektedir. Uygun toprağın bulunduğu her yerde tuğla kolaylıkla üretilebilmektedir. Tuğla, 
taş ve betona göre daha az birim hacim ağırlığa sahiptir. Tuğlaların ısı yalıtımı daha fazla, 
standart boyutları sayesinde kullanımının kolay olması ve ince tutulan duvar kalınlığı ile 
yapının yararlı alanının artmasını sağlar (Şişman vd β006). 

Pişirilmemiş tuğla gibi olan kerpiç ise samanın toprağa katkı olarak katılıp suyla yoğrulduktan 
sonra kalıplanıp güneşte kurutulması ile üretilen yapı malzemesidir. Kerpiç basit yöntemlerle 
üretilebilmektedir. Basit yöntemlerle üretilebilmesi maliyeti de düşürmektedir. Doğal 
malzemelerden üretimi gerçekleştirilen kerpiç doğaya zararlı madde içermemektedir. Isı 
yalıtımı özelliği de oldukça iyidir. Suya karşı dayanımının zayıf olması ise kerpicin en büyük 
dezavantajdır.  

Dünya’da üretimi yapılan ilk yapı malzemesi tuğladır. Tuğla üretimine elverişli olan topraklar 
kumlu kil olarak isimlendirilebilirler. Tarih öncesi devirlerden beri Nil Vadisi ve 
Mezopotamya gibi yapı taşı olmayan alüvyon ovalarda tuğla yapı malzemesi olarak önem 
kazanmıştır(Anonymous, 2019). Fırat-Dicle havzasından elde edilen M.Ö 6000 yıllarına ait 
yapı kalıntılarından tarihte ilk kez güneşte kurutulmuş tuğlaların kullanıldığı tespit edilmiştir 
(Şahin β00λ). 

Ülkemizde insanlar kullanacağı kiremit ve tuğlanın daha çok kırmızı renkte olmasını tercih 
etmektedirler. Örneğin hammadde içerisinde fazla miktarda kireç varsa tuğlanın rengi açılır 
ve sarı renkte olan bir kiremit teknik özellikleri yönünden çok iyi olsa bile piyasada tercih 
edilmemektedir (Anonymous, 2019). 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Deneysel çalışmada kullanılan malzemeler 

Yapılan çalışmada Malatya ilinde üretim yapmakta olan tuğla fabrikasında üretimde 
kullanılan killi toprak ile 6 mm ve 1β mm uzunluğundaki  kırpılmış cam elyaf kullanılmıştır. 
Killi toprak su aldığında şişmekte su kaybedince büzülmektedir. Bundan dolayı kırpılmış cam 
elyafın bu şişme ve büzülme esnasında killi toprak ile hareket ederek numunelerde çatlak 
oluşumuna sebep olmayacağından dolayı katkı maddesi olarak tercih edilmiştir. 

2.2.Deneysel çalışma 

Malatya ilinde üretim yapmakta olan tuğla Fabrikasında üretimde kullanılan killi toprak 
alınarak içerisine 6 mm ve 1β mm uzunluğundaki  kırpılmış cam elyaflar ağırlıkça  ayrı ayrı 
%0(katkısız), %0,5, %1, %1,5 oranlarında karışım suyu ile beraber katılarak karışımlar 
hazırlanmıştır. Karışım içerisinde kalan hava kabarcıkları giderilmek için karışım hava 

332



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 almayacak şekilde torbalara konularak β4 saat  beklemeye bırakılmıştır. Poşetlerdeki 
karışımlar bir kenarı 5 cm olan küp kalıplara yerleştirilerek β4 saat laboratuar da 
bekletilmiştir. β4 saat sonunda kalıplardaki numuneler çıkarılarak etüv’de β4 saat boyunca 
105±5ᵒC derecede kurutulmuştur. Kurutulmuş numunelerin hacim kayıpları, birim hacim 
ağırlıkları ve basınç dayanımları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada üretilen karışımlar ve 
açıklamaları çizelge β.1’de verilmiştir. 

Çizelge β.1. Deney örneklerinin açıklaması 

Karışım Tipi Karışımların Açıklaması 
A karışımı  %0(katkısız) katkılı karışım  
B karışımı  6 mm boyundaki %0,5 kırpılmış cam elyaf katkılı karışım  
C karışımı 6 mm boyundaki %1 kırpılmış cam elyaf katkılı karışım  
D karışımı  6 mm boyundaki %1,5 kırpılmış cam elyaf katkılı karışım  
E karışımı  1β mm boyundaki %0,5 kırpılmış cam elyaf katkılı karışım  
F karışımı  1β mm boyundaki %1 kırpılmış cam elyaf katkılı karışım  
G karışımı  1β mm boyundaki %1,5 kırpılmış cam elyaf katkılı karışım  
3.ARAŞTIRMA BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1.Kırpılmış cam elyaf katkılı numunelerin hacim kayıpları 

Kırpılmış cam elyaf katkılı olarak üretilen pişirilmemiş numunelerin hacim kayıpları katkısız 

olarak üretilen numunelerin hacim kaybından daha düşük olduğu çizelge γ.1’de 

görülmektedir. 6 mm boyundaki kırpılmış cam elyaf ile %0,5 ,%1 ve %1,5 katkılı olarak 

üretilen numunelerin hacim kayıpları katkısız olarak üretilen numunelerin hacim kaybından 

%11,75, %β0,68, %β6,8λ daha düşük hacim kaybı görülmüştür. Yüzde kayıplar ile oluşan 

hacim kayıpları βγ14γ.5γ, β080β.66, 1λ174.68 mm3 olarak bulunmuştur. 1β mm boyundaki 

kırpılmış cam elyaf ile %0,5 ,%1 ve %1,5 katkılı olarak üretilen numunelerin ise hacim 

kayıpları katkısız olarak üretilen numunelerin hacim kaybından %1β.ββ, %β6,41, %γ1,4γ 

daha düşük hacim kaybı görülmüştür. Yüzde kayıplar ile oluşan hacim kayıpları 23021.95, 

19300.32, 17930.91 mm3 olarak bulunmuştur. 

Çizelge γ.1. Kırpılmış cam elyaf katkılı numunelerin hacim kayıpları 

Numune Tipi Ortalama Hacim Kaybı (mm3) 
A 26225.99 
B 23143.53 
C 20802.66 
D 19174.68 
E 23021.95 
F 19300.32 
G 17930.91 
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 Esmeray ve Atıs (β01λ) yaptıkları çalışmada, lağım çamuru, fırın cürufu ve uçucu külün, kil 

tuğla üretiminde kullanımını araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, sevk çamuru miktarı 

arttıkça kuruma küçülmesinin azaldığını görülmüştür. 

Türkmen vd. (β017) yaptıkları çalışmada, alçı ve Elazığ ferrokrom cürufu ile üretilmiş 

fırınlanmamış toprak tuğlaların mekanik ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. Yapılan 

inceleme sonucunda, alçı ve kireç birlikte kullanımının, diğer numunelere kıyasla büzülme 

değerlerinde önemli bir azalmaya yol açtığı görülmüştür. Benzer olarak, Elazığ ferrokrom 

cürufunun eklenmesi büzülme değerlerinde düşüşe katkı sağladığı gözlenmiştir. 

Dengiz (β00λ) çalışmasında tuğla üretiminde Değirmisaz kömür üstü atıklarının 

kullanılabilirliğini araştırmıştır. Araştırma sonucunda kile ilave edilen dekapaj atıkları ile 

üretilen numunelerde kuru küçülme, pişme küçülmesi ve toplam küçülme değerlerinde 

azalmalar tespit edilmiştir. 

 

Şekil γ.1. Kırpılmış cam elyaf katkılı numunelerin hacim kayıpları  

Kırpılmış cam elyaf katkısı ile üretimi gerçekleştirilen pişirilmemiş numunelerin hacim 
kayıplarının katkısız olarak üretilen numunelerin hacim kayıplarından daha düşük olduğu ve 6 
mm ve 1β mm boyundaki kırpılmış cam elyaf katkısı ile üretimi gerçekleştirilen pişirilmemiş 
numunelerde lif katkı oranının ve boyunun artmasıyla hacim kaybının azaldığı Şekil γ.1’ de 
görülmektedir. Bu azalmanın liflerin numuneler içerisindeki boşlukları doldurarak büzülmeyi 
azaltmasından dolayı olduğu düşünülmektedir 

 

 

3.2.Kırpılmış cam elyaf katkılı numunelerin birim hacim ağırlıkları 
Çizelge γ.β’ de kırpılmış cam elyaf katkılı olarak üretilen pişirilmemiş numunelerin birim 
hacim ağırlıkları katkısız olarak üretilen numunelerin birim hacim ağırlıklarından daha düşük 
olduğu görülmüştür. 6 mm boyundaki kırpılmış cam elyaf ile %0,5 ,%1 ve %1,5 katkılı olarak 
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 üretilen numunelerin birim hacim ağırlıkları katkısız olarak üretilen numunelerin birim hacim 
ağırlıklarından %1.8γ, %γ.66, %4.β7 daha düşük olduğu görülmüştür. Görülen bu düşük 
değerler ise 1.61, 1.58, 1.57 g/cm3 olarak bulunmuştur. 1β mm boyundaki kırpılmış cam elyaf 
ile %0,5 ,%1 ve %1,5 katkılı olarak üretilen numunelerin ise birim hacim ağırlıkları katkısız 
olarak üretilen numunelerin birim hacim ağırlıklarından %1β.ββ, %β6,41, %γ1,4γ daha düşük 
olduğu görülmüştür. Görülen birim hacim ağırlıkları ise 1.6, 1.55, 1.5γ g/cm3 olarak 
bulunmuştur. 

Çizelge γ.β. Kırpılmış cam elyaf katkılı numunelerin birim hacim ağırlıkları  

Numune Tipi Birim Hacim Ağırlık (g/cm3) 

A 1.64 

B 1.61 

C 1.58 

D 1.57 

E 1.6 

F 1.55 

G 1.53 

 

Binici vd. (β010) çalışmalarında kerpiç yapıların, avantajları ve dezantajları ile  depreme 
dayanıksız olup olmadıklarını araştırmışlardır. Yapılan çalışma sonucunda kerpiçlerin birim 
ağırlıklarının, pomza oranı arttıkça, azaldığı görülmüştür. 

Demir (β006), işlenmiş atık çay ile inşaat tuğla üretimi üzerine bir araştırma yapmıştır. 
Çalışma sonucunda katkı miktarı artıkça, yoğunluğun azaldığı görülmüştür. 

 

Şekil γ.β. Kırpılmış cam elyaf katkılı numunelerin birim hacim ağırlıkları  
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 Şekil γ.β’ ye göre 6 mm veya 1β mm boyundaki kırpılmış cam elyaf katkısıyla pişirilmemiş 
şekilde üretilen numunelerin birim hacim ağırlıkları katkısız olarak üretilen numunelerin 
birim hacim ağırlığından düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca 6 mm veya 1β mm boyundaki 
kırpılmış cam elyaf katkısı ile üretilen pişirilmemiş numunelerin lif katkı oranının ve boyunun 
artmasıyla da birim hacim ağırlığının azaldığı görülmüştür. Hacim kaybı azalan numunelerde 
toplam hacim artmaktadır. Toplam hacmin artmasıyla da birim hacim ağırlığın azalması 
gerçekleşmektedir. 

3.3.Kırpılmış cam elyaf katkılı numunelerin basınç dayanımları 
Kırpılmış cam elyaf katkılı olarak üretilen pişirilmemiş numunelerin basınç dayanımları 
katkısız olarak üretilen numunelerin basınç dayanımlarından daha yüksek olduğu çizelge 
γ.γ’de görülmektedir. 6 mm boyundaki kırpılmış cam elyaf ile %0,5 ,%1 ve %1,5 katkılı 
olarak üretilen numunelerin basınç dayanımları katkısız olarak üretilen numunelerin basınç 
dayanımlarından %λ.λ, %γ7.81, %β0.14 daha yüksek olarak görülmüştür. Görülen basınç 
dayanımları γ.11, γ.λ, γ.4 MP olarak bulunmuştur. 1β mm boyundaki kırpılmış cam elyaf ile 
%0,5 ,%1 ve %1,5 katkılı olarak üretilen numunelerin ise basınç dayanımları katkısız olarak 
üretilen numunelerin basınç dayanımlarından %16.β5, %4γ.11, %βγ.67 daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Görülen bu basınç dayanımları ise γ.βλ, 4.05, γ.5 MPa olarak bulunmuştur. 

 

 

Çizelge γ.γ. Kırpılmış cam elyaf katkılı numunelerin basınç dayanımları 

Numune Adı Ortalama Basınç Dayanımı (MPa) 

A 2.83 

B 3.11 

C 3.9 

D 3.4 

E 3.29 

F 4.05 

G 3.5 

 

Demir (β006) işlenmiş atık çay ile inşaat tuğla üretimi üzerine bir araştırma yapmıştır. 
Çalışma sonucunda katkı miktarı artıkça, basınç dayanımının arttığı görülmüştür. 

Gül (β011) yaptığı çalışmada, cam lifi ve hava sürükleyici katkı kullanılarak kerpiç 
özelliklerini iyileştirmeye çalışmıştır. Çalışma sonucunda basınç dayanım değerinin, cam lifi 
ve hava sürükleyici katkı oranının artması ile arttığı görülmüştür. 

Sürül (β015) yüksek fırın cürufu ve uçucu külün tuğla üretiminde katkı olarak kullanılmasını 
araştırmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, tuğla örneklerinde basınç mukavemeti değerleri, 
pişirme sıcaklığının artması ve yüksek fırın cürufu katkı oranın artması ile artış göstermiş, 
uçucu kül katkı oranının artışı ile azalma göstermiştir. 
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 Şahin (β00λ) çalışmasında borik asit katkılı tuğla üretimini araştırmıştır. Yapılan araştırma 
sonucunda, borik asit katkı miktarının artması ile basınç dayanımının arttığı görülmüştür. 

 

Şekil γ.γ. Kırpılmış cam elyaf katkılı numunelerin basınç dayanımları 

6 mm veya 1β mm boyundaki kırpılmış cam elyaf katkısı ile üretilen pişirilmemiş 
numunelerin basınç dayanımlarının katkısız olarak üretilen numunelerin basınç 
dayanımlarından daha yüksek olduğu Şekil γ.γ’de görülmektedir. Ayrıca kırpılmış cam elyaf 
katkısı ile üretilen pişirilmemiş numunelerin katkı boyunun artması ile basınç dayanımının 
arttığı görülmüştür. Bu artışı kırpılmış cam elyaf ve killi toprak arasında oluşan 
kenetlenmeden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak katkı oranı % 1’den %1,5’e 
yükseltildiğinde basınç dayanımının azaldığı görülmüştür. Bu azalmaya katkının karışım 
içerisinde homojen olarak yayılımının sağlanmamasından olduğu düşünülmektedir. %1,5 
katkılı karışımda kırpılmış cam elyafın karışım içerisinde homojen olarak yayılımının 
sağlanması ile basınç dayanımında artış sağlanacağı düşünülmektedir. 

4.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Elde edilen sonuçlar doğrultusundaν 

 Karışımdaki kırpılmış cam elyaf miktarı ve boyu arttıkça numunelerin hacim kaybının 
azaldığı görülmüştür.   Karışımdaki kırpılmış cam elyaf miktarı ve boyu arttıkça numunelerin birim hacim 
ağırlıklarının azaldığı görülmüştür.   Kırpılmış cam elyafın boyunun artması ile numunelerin basınç dayanımının arttırdığı 
görülmüştür.  Numunelere uygulanan basınç dayanım testlerine göre, karışımdaki kırpılmış cam 
elyaf miktarının %1’e kadar artması ile basınç dayanımı artmış fakat %1,5 katkılı 
numunelerde basınç dayanımlarında düşüş görülmüştür. Bu düşüşün %1,5 katkılı 
karışımda kırpılmış cam elyafın, karışım içerisinde homojen olarak yayılımının 
sağlanamamasından dolayı olduğu düşünülmektedir. %1,5 katkılı karışım içerisinde 
kırpılmış cam elyafın yayılımının sağlanması durumunda basınç dayanımında artış 
olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Hububat bugün dünya çapında günlük tüketilmektedir, çünkü sağlık yararları ve insan sağlığı 
üzerindeki olumlu etkileri vardır. Bilimsel olarak (Triticum aestivum) olarak bilinen buğday, 
insan gıdası veya hayvancılık olarak kullanılan en popüler tahıllardan biridir. Lezzette tadı 
uzun olan, besin değeri yüksek ve buğdayın fonksiyonel özellikleri sağlık bozukluklarını 
azaltabilir. Buğday, tıpkı ekmek, erişte, makarna ve unlu mamuller gibi aynı anda tüketilen 
bazı ülkelerde aynı zamanda buğday durumundan kuskus gibi geleneksel ürünler üretirken, 
bulgur da bu popüler ürünlerden biridir. Bulgur genellikle (Triticum durum) buğday türünden 
üretilir ve yüksek besin değeri ile birlikte ekonomik bir değere sahiptir ve kolay hazırlanır. 
Bulgur üretimi, şu anda hayati öneme sahip rolün yanı sıra yaygındır, çünkü insan ihtiyacının 
tamamlanması, değerli olabilecek önemli miktarda yan ürün vardır. Bu çalışmanın amacı, 
özellikle proteinlerden şirketlerden yan ürün olarak kalan bulgur atıklarındaki besin 
bileşimlerini ortaya çıkarmaktı. Bu çalışmada bulgur atıklarının protein içeriği, kjeldahl 
faktörü olarak kjeldahl 5.7 kullanılarak belirlenmiştir. Atıkta mevcut protein miktarı% β.84 
olarak bulundu. Protein içeriğinin yanı sıra, diğer gıda bileşimleri de soxhlet yöntemiyle yağ 
içeriği gibi belirlenir. Bulgur atığındaki yağ, kül ve nem içeriğinin keşfedilen miktarı 
sırasıyla% 4,58,% 0,λ ve% 1β,1λ idi. Kül içeriği, 550 ° C'de kül fırını kullanılarak, sabit 
ağırlığa ulaşana kadar belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre, protein ve yağ miktarları her 
yönden yeniden kullanılmaya isteklidir. Bu çalışmaya dayanarak, bulgur atığında bulunan% 
β.7β'lik protein miktarının, biyolojik olarak aktif peptitler ve antioksidan peptitler gibi daha 
pratik deneyler için uygulanmaya değer olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimelerμ buğday, bulgur atığı, protein, protein ekstraksiyonu. 

 

EXTRACTION OF PROTEIN FROM BULGUR WASTE 

ABSTRACT 

Cereals are consumed daily worldwide nowadays because of it is health benefits and their 
positive affect on humans health. Wheat scientifically known as (Triticum aestivum) is one of 
the most popular cereals that has being used as a human food or animal livestock. A long with 
the palatable taste as well high nutritional value and functional properties of wheat may 
decrease the health disorders. Wheat consumed just like bread, noodles, pasta and baked foods 
simultaneously in some other countries used to make traditional products from wheat durum 
like couscous while bulgur is one of those popular products. Bulgur is generally constructed 
from (Triticum durum) wheat types alongside with the high nutritional value has an 
economical value and prepare easily.  Manufacturing bulgur is widespread currently beside 
the crucial role as the completion of the human necessity there is a substantial amount of 
byproducts that may be valuable. The aim of this study was to uncover the food compositions 
in the waste of bulgur that remains as a byproduct from companies specially protein. In this 
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study the protein content of bulgur waste determined by use of kjeldahl 5.7 as a kjeldahl 
factor. The available amount of protein in the waste was found to be 2.84 %. Besides the 
protein content, other food compositions also determined such as fat content by soxhlet 
method. The amount discovered of the fat, ash and moisture content in the bulgur waste were 
4.58 %, 0.9 % and 12.19 %, respectively. The ash content was determined by using muffle 
furnace at 550°C up to constant weight was reached. According to the results, the protein and 
fat amounts are desire to be reused in all aspects. Based on this study, it can be stated that the 
amount of protein, as 2.72 %, available in the bulgur waste is worthy for apply for more 
practical experiments such as a biologically active peptides and antioxidant peptides. 

Keywords:  wheat, bulgur waste, protein, protein extraction. 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

Cereal grains are primary and essential in human diets around the world since olden times. 
They have been used by human as a main source of energy, as well as contributed to the 
livestock feed. As the world’s population increased the human requirements raises, therefore 
cereals Implanted in the world widely. Cereals are utilizing in many forms the most common 
forms of cereals are rice (Oryza sativa), wheat (Triticum aestivum), barley (Hordeum vulgare) 
and oat (Avena sativa), even though wheat and rice take a great part in all energies consumed 
by a human (Awika, 2011). The components in cereals like proteins, carbohydrate, lipids and 
minerals render it to utilize as a vital product for human feeding and the byproducts be an 
animal feedstock. Cereal production by industries prevalent universally to meets the human 
nutritional needs, besides economic importance. The cereal grains are a fundamental part of a 
balanced diet due to the vital groups of major nutrients (Truswell, 2002). In many countries 
recommends to increase consumption of whole cereal grains (Mckeown et al., 
2013).consumption of cereals has an effect on improvements of metabolic syndrome and a 
group of metabolic diseases in namely obesity, hypertension type two diabetes and 
dyslipidemia (Rebello et al., 2014). Cereals can be serving in a lot of different meals 
depending on the cereal type or variety cultures according to the area. In the same time may 
serve as other products such as bread, pasta and noodles.  

Wheat one of the common types of edible cereal seeds after rice between the cereal species. 
Cereal has arisen in Southwest Asia especially in the river valley Tigris and Euphrates (Smith 
and Wayne, 1995). Wheat has many different products according to the amount of wheat that 
used and the production processes. Longevity, pleasant flavor and gluten-forming attributes of 
wheat products such as pasta, noodles, bread and many other products make wheat an 
attractive species among the other types of cereals (Nelson, 1985). Wheat provides a health 
benefits to human health because of the component that wheat contains such as carbohydrate, 
protein, lipid, minerals and vitamins. In the overweight rats especially zucker rats exhibited 
that wheat bran consumption decrease the level of plasminogen activator inhibitor-1 levels to 
the levels observed in the lean rats (Belobrajdic et al., 2011). These studies explained the 
antioxidant capacity of wheat bran that has an ability to reduce oxidative stress. In many 
wheat species confirmed the antioxidant effect that found by several studies (Benedetti et al., 
2012). 

Bulgur produced from wheat particularly from Triticum durum variety beside the desirable 
taste bulgur has health benefits. Bulgur is like rice in the generation of gelatinization from the 
starch content, besides the rapidity in cooking it is a ready or semi-ready to eat product 
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(Bayram, 2000). It has an extended range of ages in Middle Eastern and Turkish history with 
wide traditional recipes that serve main and side dish options (Quaglia, 1988). Especially in 
traditional Turkish diet bulgur has significant visibility. Commercial techniques to 
manufacturing bulgur in turkey are completed in two main methods which are Gaziantep or 
Karaman methods. The steps in the order in Gaziantep production type are cleaning, cooking, 
drying, debranning, cracking, and milling (Babadogan, 2010). In the same time, the initial 
steps of cleaning and cooking are similar in both methods major different in this two methods 
of bulgur production are in the Karaman technique involve tempering of cooked and 
subsequently dried wheat, which is followed by de-branning, re-drying and milling steps 
(Turksoy et al., 2009). The populace has been interested in consuming bulgur not only for the 
energy or the appetite taste also availability of many benefits that affect human health. Duo to 
the healthy nutrients bulgur is widely accepted such as a dietary fiber, minerals, B vitamins, 
unsaturated fatty acids and folate (Kent and Evers, 1994; Bayram, 2007). 

The bulgur production currently in Turkey predicted to be one million tons per year in other 
words consumption attainment is about 15 kg per person (Anon, 2006, 2009). Bulgur 
production generates a quantity of waste especially in the milling processes, besides the main 
product. The highest levels of bulgur waste are treated like animal livestock. The amount of 
bulgur that consumes by human compares to the production is specified. Wheat germ is the 
most nutritious part in the wheat kernel and it is a foremost by-product of the industries 
(Haridas et al., 1980). Wheat germ is a rich provenance of protein, minerals, dietary fiber and 
vitamin B groups (Amado, 1992; Arrigoni, 1992). In the same time contains the low-cost 
functional components which stated as the phytochemicals such as flavonoids, sterols, 
glutathione and octacosanols (Sullivanand, 1937; Pietrzak and Collins, 1996; Ai-Hooti et al., 
2002). The second substantial component generates in the milling processes like a by-product 
from the industries is wheat bran. Wheat bran is a rich source of fiber, B vitamin groups, 
minerals and bioactive peptides which have a positive effect on health (Preuckler et al., 2014). 
Wheat-bran based bio refinery: composition of wheat bran and strategies of functionalization. 
Dietary proteins in foods have long been studied to demonstrate the bioactive peptides to 
display the health benefits including diabetes, inflammation, chronic diseases, obesity and 
prevention against cancer (Udenigwe and Aluko, 2012). 

The proteins name means basic material according to Mulder and Berzelius they suggested the 
protein appellation in 1838 (Tracey, 1967). Protein considers as a source of essential amino 
acids and energy besides the functionality for health benefits (Sloan, 2014). Cereal and wheat 
proteins announced as edible seeds in the grass family Gramineae (Bender and Bender, 1999; 
McKevith, 2004). Wheat protein can be partitioned into metabolic and storage proteins 
(Shewry, 2003). Wheat metabolic protein nouns as non-gluten proteins consist of globulin, 
albumin and amphiphilic proteins in the other hand wheat storage proteins or gluten proteins 
has an effect on rheological properties (Dubreil et al., 1998). Availability of proline and 
glutamine amino acids makes the storage proteins to be announced as prolamins. Generally, in 
cereal grains the protein content is between 10% to 15% range of dry grain, storage proteins 
show the greatest availability of the whole protein percentage (Shewry and Halford, 2002). 
Several studies showed that protein has many health benefits and has a vital role in diet 
towards obesity problems. Diet rich in whole grains, unsaturated fats and proteins provide 
better weight handling and lower the chronic disease's effect (Vincent-Baudry et al., 2005; 
Dixit et al., 2011).  

Diverse methods are accessible to separate protein from other food components such as acidic 
or alkali separation as a result of protein solubility. Plant tissues contain four simple types of 
protein albumins, prolamins, globulins and glutelins whereas each protein type differs in their 
characteristic and provide diverse solubility to protein. PH and ionic strength are the most 
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effective factors on protein solubility, functional and conformation characteristics 
(Thawornchinsombut and Park, 2005).To extract protein solvents are used such as water, 
alkaline, alcohol, very dilute acid neutral saline solutions (Osborne, 1924). Cereal bran 
specifically rice used to extract protein by alkaline solutions (Gupta et al., 2008; Paraman et 
al., 2008; Hyun-Jun et al., 2009; Yadav et al., 2011; Zhang et al., 2012; Han et al., 2015). 
Because of food proteins at the alkaline pH has maximum solubility (Damodaran, 1996). 
Subsequently to complete the protein extraction sample need to be centrifuged to rapture the 
cell wall leaving the protein in supernatant solution (Voet and Voet, 2003).  Non-
mechanically or mechanically must cell walls of foods break down (Geciova et al., 2002). 
Overall, the aim of this study was to extract the highest amount of protein inside the waste of 
bulgur in the same time to provide a chance to reuse by-products that remains from food 
industries. 

 

2. MATERIALS AND METHODOLOGY 

 

2.1. Materials 

Bulgur waste samples obtained from a company in Gaziantep, Turkey. Sulfuric acid, 
potassium sulfate and hydrochloric acid used in Kjeldahl to determine protein. Hexane 
utilized to detect fat content. 

2.2. Methods 

Protein determination: Kjehldhal method and a conversion factor of 5.7 were used to quantify 
the protein amount in the waste. The sample digested by sulfuric acid for 40 minutes in 400oC 
at the same time potassium sulfate added to increase the boiling point of sulfuric acid. 
Distillation of the digested sample was done by some alkali compounds like sodium 
hydroxide to release ammonia in gas form. The distillation step completed by adding an acid 
compound such as boric acid or sulfuric acid to concentrate the ammonia gas and produce 
solvated ammonium ions. Nitrogen content determined through titration of solvated ammonia 
with hydrochloric acid. 

Ash content: Ash content determined by muffle furnace the sample kept inside special 
crucibles in 550oC for five hours till the constant weight obtained. The difference in weight 
that strayed from the waste of bulgur sample the ash content was determined. 

Moisture content: Moisture detected by applying temperature to the waste of bulgur sample 
was defined. In the oven, 105oC was used to get constant weight. Lost weight explained the 
amount of moisture that the sample maintained. 

Fat content: Soxhlet processes utilized to detect the fat content that the waste of bulgur holds 
inside. Hexane used to extract the whole fat by semi-auto machine.  

Extraction of protein: The available protein extracted in the waste of bulgur by an alkali 
extraction by means of sodium hydroxide (1:10 w/v) 0.1% used. The sample and the buffer 
stirred for two hours in room temperature later on the sample centrifuged at 10000 rpm for 
twenty minutes in room temperature. The sample solution collected and freeze-dried for three 
hours until the concentrated protein sample collected. 

 

3. RESULT AND DISCUSSION  
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Ash content was 0.9% in the whole waste of bulgur. Moisture content in the same sample of 
bulgur waste was 12.19 %. Fat content detected by Soxhlet the result shoed 4.58% of lipid in 
the waste of the bulgur that contains germ and bran of the wheat. Parallel with the 
development of countries and increasing population in the world development of industries 
increased especially food industries to complete human necessity. Cereal production is one of 
the top productions in the world. In the same time there are tons of wastes in the production 
processes. The bulgur production currently in Turkey predicted to be one million tons per year 
in other words consumption attainment is about 15 kg per person (Anon, 2006; 2009). Waste 
material contains benefit components which has an ability to reuse. According to the Kjeldahl 
method that used in this study the protein content in the waste of bulgur was 2.84% this result 
determined by using 5.7 as determination factor. Illustrate that the amount of protein in the 
bulgur waste has capability to extract. According to the agricultural traditions and area of the 
cereal production some significant difference may appear in the components availability. 
Extraction of highest amount of the available protein content was the aim of the project. 

Extraction of the waste of bulgur done by an alkali solvent then freeze-dried to get a 
concentrated protein. The amount of protein in the concentrated protein detected again by 
Kjeldahl method was 2.72% it showed a good result according to the amount that available 
inside the waste of bulgur.  Alkaline extraction by sodium hydroxide gained the highest 
protein content while, water extraction did not show any significant results because of the 
high level of hydrophobic amino acids. In the same time the acidic extraction results was not 
appreciable finding.  Based on the results that demonstrated in this study the protein content 
or by-product discarded during processing has an appreciable amount of nutrients may 
recover to decrease the environmental pollution and may provide as another protein source for 
human nutrition. 

This work illustrated that alkali solvents to extract protein from the waste of bulgur could 
have effective results. Protein and lipids in the waste of bulgur can separate with high purity 
from the waste and reuse them in future projects. The amount of protein that available in the 
waste is desire to apply for more specific experiments for example biological active peptides 
and antioxidant activity.  
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KARAÇALI (PALİURUS SPİNA CHRİSTİ) FARKLI ÇÖZGEN VE 

EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİYLE HAZIRLANMIŞ EKSTRELERİNDE LC-
MS/MS İLE FENOLİK BİLEŞİK MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAKIM  

 Harran Üniversitesi  

ÖZET 

Tıbbi bitkilerin ve bu bitkilere ait fenoliklerin ve uçucu yağların saf ve özellikle ana etken 
maddelerinin elde edilip değerlendirilmesi hem bilimsel hem de ekonomik yönden oldukça 
önemlidir. Bu çalışmada, halk arasında antidiyareik, diüretik ve romatizmaya karşı kullanılan 
Paliurus spina-christi (PSC) bitkisi incelenmiştir. Çalışmada ekstraksiyon yöntemleri ve 
çözgen farklılığının, PSC' de fenolik bileşen karakterizasyonuna etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Fenolik asitler genellikle bitkilerde serbest, esterleşmiş veya glikosile edilmiş 
formda bulunur. Asidik ve alkali hidroliz, fenoliklerin bitkilerden izole edilmesinde kullanılır 
ve fenoliklerin ekstraksiyon sırasındaki stabilitesi için önemlidir. Farklı çözücüler kullanılarak 
yapılan fenolik bileşik karakterizasyonunda farklı sonuçlara elde edilebilmektedir.  

Fenolik bileşiklerin karakterizasyonu içinν Harran Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuvarları' nda, β5 fenolik bileşiklik bir metot geliştirilmiş ve PSC için kullanılmıştır. 
Ekstraksiyon yöntemi olarakν infüzyon ve hidrolizasyon metodu, çözgen olarakν metanol, su 
ve etanol/su (1/1) olmak üzere 4 farklı çözücü kullanılmıştır. PSC'de β1 fenolik bileşenin var 
olduğu tespit edilmiştir. PSC’nin major fenolik bileşiklerininν Kateşin Hidrat, Kuersetin, 
Vanilik asit ve 4-Hidroksi sinamik asit olduğu sonucuna varılmıştır. PSC fenolik içeriğinin, 
çeşitlilik ve miktar açısından zengin olduğu görülmüştür. Uyguladığımız yönteme göreν genel 
olarak en iyi çözgeninν metanol ve en ideal ekstraksiyon yönteminin iseν hidrolizasyon olduğu 
görülmüştür.  

Sonuç olarak farklı ekstraksiyon işlemi ve farklı çözgen kullanımının PSC’de fitokimyasal 
içerik üzerine oldukça önemli etkilerinin olduğu anlaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kudüs Dikeni, Fitokimyasal analiz, Fenolik, LC-MS/MS, Kateşin 

 

COMPARISON OF QUANTITIES OF LC-MS / MS AND PHENOLIC COMPOUNDS 
IN JERUSALEM THORN ( PALIURUS SPINA CHRISTI) EXTRACTS PREPARED 

BY DIFFERENT SOLVENT AND EXTRACTION METHODS 

ABSTRACT 

It is very important to obtain and evaluate the pure and especially the main active substances 
of the phenolics of medicinal plants, both scientifically and economically. In this study, 
Paliurus spina-christi (PSC) plant, which is used against antidiarrheic, diuretic and 
rheumatism among the people, was investigated. The aim of this study was to investigate the 
effect of extraction method and solvent difference on phenolic component characterization in 
PSC. Phenolic acids; generally present in plants in free, esterified or glycosylated form. 
Acidic and alkali hydrolysis is used to isolate phenolics from plants and is important for the 
stability of phenolics during extraction. In the characterization of phenolic compounds made 
using different solvents, different results can be obtained. 
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 For characterization of phenolic compounds; At Harran University Central Research 
Laboratories, a method of 25 phenolic compounds was developed and used for PSC. As 
extraction method; infusion and hydrolization method, as solvent; methanol, water and 
ethanol / water (1/1). There were 21 phenolic compounds in PSC. Major phenolic compounds 
of PSC; Catechin Hydrate, Quercetin, Vanylic acid and 4-Hydroxy cinnamic acid. The 
phenolic content of PSC was found to be rich in variety and quantity. According to our 
method; generally the best solvent; methanol and the most ideal extraction method; 
hydrolization. 

As a result, it was found that different extraction process and different solvent use had 
significant effects on phytochemical content in PSC. 

Keywords: Jerusalem Thorn, Phytochemical analysis, Phenolic, LC-MS / MS, Catechin 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Son zamanlarda hastalıkların tedavisinde doğal bitkilerin kullanımı önem kazanmaktadır (Işık 
ve ark., 2015). Tıbbi bitkilerin ve bu bitkilere ait fenoliklerin ve uçucu yağların saf ve 
özellikle ana etken maddelerinin elde edilip değerlendirilmesi hem bilimsel hem de ekonomik 
yönden oldukça önemlidir (Demir, Işık, Gülçin, & Beydemir, β017). Sağlık açısından birçok 
özelliği bulunan Paliurus spina-christi üzerinde uzun yıllardan beri birçok araştırma yapılmış 
ve hala yapılmaktadır (Ejaz ve ark., 2003). Bitkilerin yetiştikleri bölgedeki çevresel şartlar, 
tarımsal faktörler gibi dış etkenler ve genetik faktörler gibi iç etkenler bitkilerin kimyasal 
içerikleri üzerinde oldukça etkilidir (Aydın ve Köçkar, β008). Ayrıca bitkilerden elde edilen 
özütlerin fitokimyasal içeriğindeν ekstraksiyon yöntemi ve kullanılan çözgenler oldukça 
etkilidir (Çetintaş ve ark., β01β; Ramluckan ve ark., 2014). 

Paliurus spina-christi Mill. (Rhamnaceae) bitkisi halk arasında antidiyareik, diüretik ve 
romatizmaya karşı kullanılmaktadır (Marles & Farnsworth, 1995). Ayrıca bitkinin samara 
tipli meyveleri böbrek taşlarına, göğüs ve göz enfeksiyonlarına karşı antienflamatuar olarak, 
yaprakları ise haricen çıban enflamasyonlarında kullanılmaktadır (Baytop.T, 1984) Brantner 
& Males, 1990). Rhamnaceae familyasının bir üyesi olan bitkinin bilinen beş türü mevcuttur. 
Türkiye florasında, bu beş türden sadece P. spina-christi Mill bulunmaktadır. Paliurus spina-
christi Mill. (karaçalı) bitkisi, Asya ve Akdeniz bölgesinde çok bilinen bir bitkidir. Güney 
Avrupa, Kırım, Kafkasya, Batı Suriye, Kuzey-Güney-Batı İran ve Kuzey Irak’ta yaygın 
olarak bulunur. Türkiye’de hemen hemen bütün Anadolu’da yetişen zikzak dallı, iki-üç metre 
yüksekliğinde dikenli bir çalı şeklinde görülür. Yapraklar ovat, stipulalar diken şeklinde, 
çiçekler sarı, meyveler daire şeklindeν yassı, kanatlı, üç tohumlu ve kurudur. Biyolojik olarak 
aktif olduğu bilinen Paliurus spina-christi Mill.’nin olgun meyveleri üzerinde yapmış 
olduğumuz literatür çalışmaları sonucunda bitkinin polifenolik maddelerce zengin olduğu 
görülmüştür. 

Bu çalışmada, Paliurus spina christi’nin su (infüzyon), su (dekoksiyon), metanol ve HCl ile 
hidroliz edilmiş ekstrelerininν LC-MS/MS teknikleri ile fenolik bileşenlerin karakterizasyonu 
yapılmıştır. Ekstraksiyon yöntemi olarak hidrolizasyonun tercih edilmesinin nedeni daha fazla 
fenolik bileşik tanımlayabilmektir. Çünkü bitkilerdeki fenolik bileşikler çoğunlukla 
karbonhidrat, protein ve diğer organik bileşiklerle bağ yapmış halde bulunurlar, hidrolizasyon 
işlemi sırasında bu bağlar, sıcaklık ve HCI asit etkisiyle parçalanır ve saf fenolik bileşikler 
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 elde edilir. Bu çalışmada da bu hipotez Karaçalı Paliurus spina christi kullanılarak 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Bitkilerin Toplanması ve Ekstraktların Hazırlanması  
Paliurus spina-christi Mill. bitki sinin meyveleri, Ağustos β016'da Türkiye'de Adıyaman'daki 
Gündoğdu Köyü'ndeki (γ7 ° 57 '55.0βλ6' 'Kuzey ve γ8 ° 5γ' 5γ.γγβ8 '' Doğu) Güzelyurt 
Tepesinden toplandı. Harran Üniversitesi Herbaryumunda 5λλβ referans numarası ile tespit 
edildi ve kaydedildi. Ekstraksiyon işlemi içinν Solvent/ bitki oranı 1/10 olacak şekilde cam 
kaplarda ayarlandı, ağzı kapatılarak β4 saat çalkalayıcıda karıştırıldı. Öz, kırmızı renkte elde 
edildi. Çözücü evoaporatörde kurutuldu. Kurutulmuş malzeme Whatman'dan süzüldü ve 48 
saat boyunca buzdolabında + 4⁰ C'de tutuldu. Daha sonra, kuru ekstrakttan elde edilen bu 
malzemeler, bu malzemeler gerekli çözücünün miktarı ile çözüldükten sonra istenen 
konsantrasyonu elde etmek için kullanıldı. 

 

2.2. Ekstraksiyon Yöntemleri 
2.2.1. İnfüzyon 

Ekstraksiyon işlemi LC-MS/MS çalışmaları içinν su ve metanol çözücüleri kullanıldı. 
Blendırda iyice öğütülen bitki üzerine (Paliurus spina-christi/çözücü oranı 1/10 olacak 
şekilde) çözücü ilave edilip ağzı kapalı olarak β4 saat çalkalayıcıda karıştırıldı. Kırmızımsı 
renkte ekstreler elde edildi. Ekstreler süzme işlemine tabi tutulup, evaporatör ve liyofilizatör 
kullanılarak çözücüleri uzaklaştırıldı. 10 g kurutulmuş Paliurus spina-christi'den 1.5-2.5 g 
aralığında kuru ekstreler elde edildi. Evaporatör ve liyofilizatörde çözücüleri uzaklaştırılarak 
elde edilen kuru maddenin hava ile fazla temasına izin verilmeden +4⁰ C de buzdolabında, 
analiz zamanına kadar muhafaza edildi.   

 

2.2.2. Hidrolizasyon 

Bu yöntemde Hertog ve arkadaşlarının (1992) kullandığı metot, Paliurus spina-christi için 
uyarlanmıştır. Paliurus spina-christi örnekleri havanda iyice parçalandıktan sonra 10 g 
tartılmıştır. 40 mL % 6β,5 metanol ve 10 mL 6 M HCl eklenmiştir (%50 metanol içinde 1,β M 
HCl). Ağzı kapalı olarak su banyosunda 80 derecede β saat bekletilmiştir. Biraz bekleyip 
örnek soğuduktan sonra Whatman Noμ4 filtre kağıdından süzülüp 0.45 m lik filtreden 
geçirilmiştir. Süzüntünün β0 L’si LC-MS/MS cihazına enjekte edilmiştir. 

 

2.3. Fenolik Bileşiklerin LC-MS / MS ile Tayini  

Bu kapsamda Paliurus spina-christi su ekstrelerinde biyoaktif bileşen analizi, LC-MS/MS ile 
analizi yapılmıştır. β5'lik yöntemin geliştirildiği LC-MS/MS analizi; Harran Üniversitesi 
Merkezi Araştırma Laboratuvarından hizmve arkımı şeklinde yapılmıştır.  

LC-MS/MS ile fenolik bileşiklerin analizi, ikili MS cihazı bağlanmış bir Nexera modeli 
Shimadzu HPLC kullanılarak yapıldı. Sıvı kromatografisi LC-30AD ikili pompa, DGU-
β0AγR degazör, KTO-10AS vp kolon fırını ve SIL-γ0AC otomatik örnekleyici ile 
donatılmıştır. Kromatografik ayırma, C18 ters-faz analitik kolonu Inertsil ODS-4 (150 mm × 
4.6 mm, γ m) ile gerçekleştirildi. Kolon sıcaklığı 40◦C'de sabit tutuldu. Elüsyon gradienti 
mobil faz A (su, 5mM amonyum format ve % 0.1 formik asit) ve mobil faz B (metanol, 5mM 

348



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 amonyum format ve % 0.1 formik asit) ile oluşturuldu. Gradient programı B çözücüsünün 
aşağıdaki değerlerine göre t (dk) uygulanmıştır. B %μ (0.40), (β0.λ0), (βγ.λλ, λ0), (β4.40), 
(βλ.40). Çözücü akışhızı 0.5 mL/dk olarak uygulandı ve enjeksiyon hacmi 4 L olarak 
ayarlandı. MS tespiti Shimadzu LC-MS 8040 modeli üçlü, dört kutuplu ve hem pozitif hem 
negatif iyonizasyon modlarında ESI kaynak işletimi ile donatılmış kütle spektrometresi 
kullanılarak yapıldı. LC-MS/MS verileri Lab Solutions yazılımı (Shimadzu, Kyoto, Japonya) 
ile elde edilerek hesaplamalar yapıldı. Çoklu reaksiyon takip işlemi (MRM) modu analizi 
ölçmek için kullanıldı. Deneyde her bir bileşik analizi için üç kez uygulama yapıldı. Birinci 
kantitatif sonuçlar için ikinci ve üçüncü analizler ise teyit için yapıldı. Optimum ESI 
parametreleriν γ50°C ara yüz sıcaklığı, β50°C DL sıcaklığı, 400°C ısı bloğu sıcaklığı, γL/dak. 
Nebullizer gaz akışı ve 15 L/dak. kurutucu gaz akışı olarak belirlendi (Köksal ve ark., β017). 

 

3. BULGULAR 

Yaptığımız çalışma sonucu olarak, Tablo 1'de de görüldüğü üzere PSC'de 21 fenolik bileşenin 
var olduğu tespit edilmiştir. PSC’nin major fenolik bileşiklerininν Kateşin Hidrat, Kuersetin, 
Vanilik asit ve 4-Hidroksi sinamik asit olduğu sonucuna varılmıştır. PSC fenolik içeriğinin, 
çeşitlilik ve miktar açısından zengin olduğu görülmüştür. Uyguladığımız yönteme göreν genel 
olarak en iyi çözgeninν metanol ve en ideal ekstraksiyon yönteminin iseν hidrolizasyon olduğu 
görülmüştür. Metanol ekstresinde toplam 16 çeşit fenolik bileşen bulunmuştur. Bunların 
toplam ağırlığıν β4γ0γλ,λ ppb eşdeğerindedir. Dekoksiyon ekstresinde toplam 1β çeşit fenolik 
bileşen bulunmuştur. Bunların toplam ağırlığıν λ40γ,γ ppb eşdeğerindedir.  Su (infüzyon) 
ekstresinde toplam 18 çeşit fenolik bileşen bulunmuştur. Bunların toplam ağırlığıν 56λ6γ,4 
ppb eşdeğerindedir. Hidroliz ekstresinde toplam 18 çeşit fenolik bileşen bulunmuştur. 
Bunların toplam ağırlığıν 450β0,7 ppb eşdeğerindedir.  

 

 

Tablo 1. Paliurus spina christi’nin su (infüzyon), su (dekoksiyon), metanol ve HCl ile 

hidroliz edilmiş ekstrelerinin LC-MS/MS analizi karşılaştırmalı sonuçları 
 

 
Metanol (ppb) Dekoksiyon (ppb) Su (ppb) Hidroliz (ppb) 

1 Kuersetin  2145.364 1754.910 180.649 32004,330 

2 Asetohidroksamik Asit  N.D. N.D. N.D. N,D, 

3 Kateşin Hidrat  233858.59 5088.787 35283.31 7775,736 

4 Vanilik Asit  1021.277 1180.501 12898.192 1037,056 

5 Resveratrol  1078.258 16.683 117.016 55,506 

6 Fumarik Asit  735.599 300.247 1458.994 284,303 

7 Gallik Asit  49.677 158.346 88.505 80,787 

8 
Kafeik Asit  190.943 83.947 401.036 127,325 

9 Floridzin Dihidrat  20.976 N.D. N.D. N,D, 

10 Oleropin  13.061 N.D. 13.040 N,D, 

349



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 11 4-Hidroksisinamik Asit  1957.917 616.137 3859.856 496,293 

12 Elagik Asit  N.D. N.D. 138.306 1941,255 

13 Mirisetin  9.155 N.D. 43.029 292,299 

14 Protokateşik Asit  N.D. N.D. N.D. N,D, 

15 Silimarin  13.176 12.995 26.548 171,914 

16 2-Hidroksi 

1.4Naftakinon  

N.D. N.D. N.D. 

2,413 

17 Bütein  N.D. N.D. N.D. N,D, 

18 Naringenin  2.362 0.626 1.483 2,141 

19 Luteolin  N.D. N.D. 6.020 N,D, 

20 Kemferol  N.D. N.D. N.D. 233,903 

21 Kurkumin  1.065 N.D. 1.053 1,658 

22 Timokinon  N.D. N.D. N.D. N,D, 

23 Alizarin  N.D. N.D. 91.146 20,165 

24 4-Hidroksibenzoik Asit  1915.698 184.453 1221.701 476,120 

25 Salisilik Asit  26.738 5.662 1133.487 17,497 

 

 

4. TARTIŞMA 

Fenolikleri ekstrakte etmek için en yaygın kullanılan teknikler organik veya inorganik olan 
solventler kullanmaktır. Ekstraksiyon süresi, sıcaklık, solvent-numune oranı, numunenin 
tekrarlanan ekstraksiyonlarının sayısı ve ayrıca solvent tipi dahil olmak üzere çeşitli 
parametreler fenoliklerin verimini etkileyebilir. Su, aseton, etil asetat, alkoller (metanol, 
etanol ve propanol) ve bunların karışımları gibi özütleme çözücülerinin seçimi, çıkarılan 
fenoliklerin verimini etkileyeceği literatür verilerinde mevcuttur (Khoddami ve ark., 2013).  

Yaptığımız çalışmada iseν sonuç olarak farklı ekstraksiyon işlemi ve farklı çözgen 
kullanımının PSC’de fitokimyasal içerik üzerine oldukça önemli etkilerinin olduğu 
anlaşılmıştır. Paliurus spina-christi fitokimyasal bileşiklerin aranmasında tek bir çözgen ve 
yöntemin yeterli olamayacağı sonucuna varılmıştır. Halkın bu bitkiyi kullanma şekli olan 
kaynatarak kullanımın, bitki fenolik içeriği üzerine yansımasının negatif yönde olduğu ve 
kaynatma sonrası önemli miktarda fenolik bileşen kaybının söz konusu olduğu görülmüştür. 
Bunun yerine infüzyon yöntemini tercih etmek daha avantajlı bir yaklaşım olabilir. 
Hidrolizasyon yöntemi kullanmak ise analizdeν diğerleri yöntemlerden farklı olarak, iki 
fenolik bileşenin daha keşfedilmesini sağlamıştır. 

Literatür verileride bizim sonuçlarımızı desteklemektedir (Hamuel, 2012; Noda ve ark., 2013; 
Khoddami ve ark., 2013). Fenolik asitler genellikle bitkilerde serbest, esterleşmiş veya 
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 glikosile edilmiş formda bulunur. Asidik ve alkali hidroliz, fenoliklerin bitkilerden izole 
edilmesinde kullanılır ve fenoliklerin ekstrakttaki stabilitesi için önemlidir (Haghi and 
Hatami, 2010; Vichapong ve ark., 2010). Yünlü ve Kır (Yünlü & K ır, 2016) soğan ve 
sarımsak üzerine yapmış oldukları çalışmadaν Üç farklı yöntemle hazırlanan örnekler için en 
iyi ekstraksiyon yönteminin, 1,β M HCl içeren %50 metanol ile 80 °C’de β saat hidrolizasyon 
olduğunu bildirmişlerdir. Prinç, buğday, çavdar ve tritikale de yapılan hidrolizasyon 
çalışmalarında fenolik asitlerin, hidrolize edilmesiyle daha iyi karakterize edildiği 
gösterilmiştir (Weidner, Amarowicz, Karamać, & Da̧browski, 1999).  

Farklı çözücülerde fenolik bileşiklerin karekterizasyonunda farklı sonuçlara neden olmaktadır. 
Çünkü çözücülerin polaritesi birbirinden farklıdır, bu yüzden polaritesi birbirine en yakın 
olanlar (çözünen/çözgen) birbirinde daha iyi çözünür ve buda sonuca etki eder. Genellikle 
metanol en iyi çözücü olarak nitelendirilmektedir. Farklı çözücülerin, Potentilla 
atrosanguinea'nın üst kısımlarından ekstraksiyonunun fenolik bileşenler üzerindeki etkisi 
üzerine yapılan bir araştırmadaν % 50 sulu etanolün, saf veya % 50 sulu metanol ve asetondan 
daha verimli olduğunu göstermişlerdir (Kalia, Sharma, Singh, & Singh, 2008). Bu farklılıklar, 
ilgili bitkilerin fenolik bileşenlerinin özelliklerinden kaynaklanabilir. Optimum ekstraksiyon 
çözücüsünün seçilmesine ek olarak, bitkilerden elde edilen fenoliklerin verimini etkileyen iki 
önemli parametre daha vardırμ zaman ve sıcaklık. Normal olarak, artan zaman ve sıcaklık 
analit çözünürlüğünü arttırırν bununla birlikte, bitki fenolikleri genellikle bozulur veya uzun 
ekstraksiyon süreleri ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle enzimatik oksidasyon gibi istenmeyen 
reaksiyonlara maruz kalır (Khoddami et al., 2013). Bu sorunlarda ekstraksiyon yöntemi olarak 
tek bir teknik ve çözgenle sınırlı kalınmaması ve tekniklerin çeşitlendirilmesi gerektiği 
sonucunu doğurmaktadır. 
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ABSTRACT 

Dissolution behavior of zinc and silver in spent silver oxide button cell powder are 
investigated using biodegradable organic sulfo-acidic derivates. Comparison of different 
organic lixiviants shows that methanesulfonic acid achieves highest leaching recovery than 
other sulfonic acid derivates under the same conditions. Dissolution parameters of silver and 
zinc are optimized via methanesulfonic acid which is effective for leaching treatment of spent 
button cell. Significantly, this applied recycling process demonstrates that the obtained 
metallic silver particles can be evaluated to synthesize antimicrobial materials with 
micro/nanostructures. Additionally, the precipited zinc sulfate hepta hydrate is of a potential 
application as fertilizer for farmers. Overall, the proposed recycling process has a great 
importance for utilization of spent silver oxide button cell batteries. 

 

Keywords: Recycling, Silver Oxide Battery, Waste, Biodegradable, Organic, Acid. 

 

1. INTRODUCTION 

Recently, evaluation of secondary waste has become widespread around the world since the 
primary sources decreases with increasing need of new materials. Moreover, secondary waste 
is to be a way of earning money because of its containing saleable materials such as metals 
and graphite etc. (Yang et. al. 2017; Morcali, 2019). However, this type approach is not 
environment friendly process since when recycling metal and/or metal compounds with pyro-
chemical process a lot of unwanted waste is generated as a byproduct. For this reason, a green 
chemical solution should be investigated or studied new technologies outputs. The 
technological slogan of the century is zero waste which means finding new ways from waste. 
The main purpose of this zero waste is recycling and reuses the waste or finding new areas for 
evaluating. Up to now, the spent batteries are collected by private companies or by 
government. They are transferred to temporary storage for selling or recycling. Unfortunately, 
a few companies are done this recycling in the world. As far as known, a special recycling 
process is applied to achieve economic materials with environmentally friendly from waste 
batteries. The battery recycling industry is especially studied by developing countries since 
high amounts of spent battery occurred from the results of the life activities (Lee et. al., 2013; 
Gernon, 1999). Taking into account the economical outputs of the spent batteries, which are 
one of the important outputs of human life, effective recovery techniques should have been 
investigated.  

In this work, dissolution behavior of zinc and silver in spent silver oxide button cell powder 
are studied using biodegradable organic sulfo-acidic derivates. Dissolution parameters of 
silver and zinc are optimized via methanesulfonic acid which is effective for leaching 
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treatment of spent button cell. Additionally, the precipited zinc sulfate hepta hydrate is of a 
potential application as fertilizer for farmers. As known that zinc sulfate has already used in 
plants grown in the territory of Turkey.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The Maxwell brand spent silver oxide button cell used for the experiments. They were 
provided from the shopping center. The batteries were manually dismantled to obtain battery 
paste. Afterwards, the paste was placed in the desiccators after drying for 24 hours in the oven 
at 110°C to remove free water. The chemical composition was determined by standard 
protocol of AAS and also the results were shown in Table 1. 

Table 1. Chemical Composition of Battery paste. 

Parameter, 
[wt.%]   

Ag(Total)  Zn(Total)  Hg  Pb  Cd  Ni  Others  

75.2  18.3  N/A  N/A  N/A  N/A  0.9  

XRD analysis of the battery paste was carried out to approve the possible phase in the battery 
paste. Figure 1 given the XRD analysis of the battery paste. As understood from figure that 
the major phase in the battery paste was metallic silver, silver oxide, metallic zinc and zinc 
oxide, respectively.  

 

Figure 1. XRD analysis of the silver oxide battery paste. 

A classic leaching reactor in a water bath for constant temperature condition was used. 
Analytical grade chemicals were used in all experimental studies. The whole pH changes 
were measured by pH meter simultaneously.  
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3. RESULT AND DISCUSSION 

The main purpose of this study, recovery of silver oxide button cell from spent battery paste 
using biodegradable sulfonic acid under ambient conditions. In order to understand the effect 
of acid types which are the most preferred sulfonic acids, some experiments carried out. The 
acid concentrations as well as other reaction parameters were kept constant (i.e. reaction 
parameters: room temperature, 1 hour, 400 rpm stirring speed, S/L ratio 10). The obtained 
values were plotted against acid type to recovery percentage and shown in Figure 2.  

 

Figure 2. Effect of different acid types on recovery of zinc and silver. 

An interesting a result was obtained with chlorosulfonic acid since silver dissolution 
percentage was lower than zinc percentage. This result can be explained with solubility 
product constant of silver chloride (Ksp = 1.77 x 10-10). According to the obtained result, a 
small part of the silver oxide was slightly dissolved in HSO3Cl solution when compared with 
others. Due to environmental restriction and economic limits (i.e the price of CH3SO3H is 
cheap than others), methanesulfonic acid was selected for next experiments series to see 
changes of other leaching parameters. 

In this experimental series, the effect of CH3SO3H concentration ranging from 25 to 200 mM 
was investigated while other parameters were kept constant. The highest recovery percentage 
was obtained at room temperature, with 400 rpm stirring speed for an hour. Sold to liquid 
ratio was selected as 10. 
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Figure 3. Effect of different acid concentration on recovering zinc and silver. 

As can be seen in figure, the acid concentration has a positive effect on recovering of zinc and 
silver. Increasing the acid concentration from 25 to 125 mM, the zinc recovery values 
increased from 30% to 99% during the reaction time. Similar result was obtained for silver at 
same conditions but the recovery value was lower than zinc. It can be summarized from the 
results, the acid concentration has positively effected on zinc and silver recovery until 125 
mM. This result matched with a study by Morcali 2019, who leached silver battery paste 
using sulfuric acid. 

After completed the dissolution experiments, remaining solution was treated with sodium 
chloride to separate silver ions in the solution. Subsequently, the precipitated silver chloride 
particles were reacted with metallic zinc for converting metallic silver. The precipitated 
particle was characterized by using X-ray diffractometer.  

 

Figure 4. XRD pattern of the synthesized silver particles. 

The remaining solution was precipitated by evaporating technique to obtain zinc sulfate hepta 
hydrate crystal and characterized using XRD technique. 
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Figure 5. XRD pattern of the precipited zinc sulfate salt. 

 

4. CONCLUSION 

In this study, the dissolution efficiency of spent silver oxide batteries was investigated using 
in the presence of dilute biodegradable sulfonic acids. Three type of sulfonic acid was treated 
and methanesulfonic acid, which is easily accessible acid type, was used in the all 
experiments.  After completing dissolution experiments, the silver ions were separated in the 
mix solution using sodium chloride. Subsequently, silver chloride particles were converted 
metallic silver in the presence of hydrochloric acid. As a result of the experiments, it was 
found that the most suitable leaching lixiviant was methanesulfonic acid at room temperature 
for an hour. This biodegradable acid can be used for different industrial waste for protection 
of the environment. 
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ABSTRACT 

Recycling of lead waste generated from spent lead acid battery smelter has been attempted to 
minimize the environmental pollution. For this purpose, a new green and sustainable chemical 
process was studied with lower energy consumption and higher efficiency for producing lead 
carbonate from spent lead waste powder. This waste was treated by dilute methanesulfonic 
acid, having low toxicity and biodegradable characteristics, media in the presence of 
hydrogen peroxide as catalysis. Some dissolution reaction parameters were investigated for 
the chemical leaching process. Interestingly, it was understood that acid concentration and 
reaction temperature had no influence on the dissolution efficiency but reaction time has a 
positive effect on dissolution percentage. As a result of leaching with methanesulfonic acid + 
hydrogen peroxide, dissolution efficiency of lead was more than 95%. The proposed green 
and sustainable chemical process has a great importance for recycling of secondary lead 
waste. 

Keywords: Lead waste, Recycling, Leaching, Methanesulfonic acid. 

 

1. INTRODUCTION 

The most important topic regarding energy transfer is battery. It is necessary as portable 
energy resources and emerges to be a critical part of many devices. Portable energy resources 
have become widespread around the world since many small devices like watches, cameras 
and mobile phones need lower voltage than in the electricity line. Additionally, lead acid 
batteries in modern world are necessary as portable energy resource and also are an important 
part of cars (Bourson, 1995). Spent lead acid battery is generally recovered by two different 
ways. The most preferred technique is named as pyro-chemical method which contained 
linking high temperature steps. Another is called as hydro-chemical techniques which is 
combination of wet chemical treatment. As mentioned before, pyro-chemical process is 
mostly preferred for industrial applications since lead is occurred as a metal form in all steps. 
After crushing batteries into small pieces, the metal and oxide was melted at high temperature 
with flux material. Other substances and impurities are dissolved in slag as oxide or sulfur 
form (Bratt and Pickering, 1970). These unwanted byproduct is produced when producing or 
refining lead in melting furnace. As a result of this process, the waste which is generated from 
the process should be evaluated by new technological applications. The main purpose of the 
study is recycling and reuses the waste or finding new areas for evaluating. The recovering 
effect of lead from lead refining waste, which will contribute to the elimination of this 
problem, has been demonstrated to the re-use of the lead in industrial application.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The lead refining waste used for the experiments and also it was provided from the secondary 
lead refining company in Turkey. A 500 g waste was weighed. Subsequently, it was sieved 
and dried in the oven at 110°C to remove free water for 6 hours. The sample was dissolved in 
the mixture of HNO3+H2O2 to determine chemical composition. After completed dissolution 
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process, the solution was cooled and filtered with the help of filter paper in order to remove 
un-dissolved material.  Finally, the solution was completed with pure water a 100 mL 
volumetric flaks. The possible metal content in the sample was measured by AAS and the 
results were given in Table 1. 

Table 1. Chemical Composition of lead refining waste. 

Parameters Wt. % 

Pb 76.7 

S 16.4 

Cu 1.2 

Fe 5.14 

Others 0.5 

To analyze possible structure of lead in the waste, XRD technique was used and the peaks 
were matched with XRD database. The major peak was lead sulfur which called as galena in 
the literature. Unfortunately, other minor elements could be not detected.  

 

Figure 1. XRD analysis of the lead refining waste. 

The leaching experiments were carried out under ambient conditions and the reactor was 
heated by a hotplate. All used chemicals were analytical grade and the whole pH changes 
were measured by pH meter, if needed.  

 

3. RESULT AND DISCUSSION 

The goal of this work recovering lead from the lead refining waste uses biodegradable 
methanesulfonic acid, which is easily accessible, generally preferred and defined as a green 
acid. In the first experimental series, the behavior of acid concentration on recovering lead 
from lead refining waste was investigated. During the experimental studies, hydrogen 
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peroxide was used as catalyst, 400 rpm stirring speed and 1/100 solid to liquid ratio and room 
temperature were used. The possible reaction was summarized in equation 1 (Wu et. al. 
2014). 

PbS + 2CH3SO3H = Pb(CH3SO3) 2 + H2S (1) 

As evident from figure 1, lead recovery percentage was increased with increasing acid 
concentration as well as reaction time. This finding is expected result since a possibility of the 
interaction between lead and acid molecules were supported. Additionally, releasing rate of 
H2S gases were increased with increasing leaching time and/or acid concentration. 

  

Figure 2. The behavior of methanesulfonic acid concentration on lead recovery. 

To understand effect of reaction temperature on dilute acid concentration, four different 
reaction temperatures were investigated with changing reaction time. 200 mM 
methanesulfonic acid and 5 mL 10% H2O2 was used and other parameters were kept constant 
like before. As seen in figure 3, reaction temperature had no more effect on recovering lead 
but acceptable changes were recorded for different time. 

 

 

Figure 3. The behavior of reaction temperature on lead recovery. 
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After completed dissolution experiments, lead methanesulfanate compound was decomposed 
using hydrogen peroxide. The possible reaction was summarized with equation 2. 

Pb(CH3SO3) 2 + H2O2 = PbSO4 + 2CH4 + SO2 + 1/2O2  (2) 

The precipated compound was characterized by XRD. As shown in Figure 4A, lead sulfate 
was found from the peaks.   

A B 

  

C D 

  

Figure 4. The conversion of lead different compounds and its characterization plots. 

Subsequently, lead sulfate was reacted with NaCO3, NaHCO3 and K2CO3 at different 
concentration. The plot of regarding conversion was given in Figure 4B. The general reaction 
was given in equation 3 (Lee, 2009). The conversion reaction was carried out at room 
temperature with stirring at 400 rpm for 2 hours. Solid to liquid ratio was selected as 10. 

PbSO4 + X2CO3 = PbCO3 + X2SO4  (3) 

The precipitated lead carbonate was roasted under ambient atmosphere to convert lead oxide. 
The converted lead oxide was characterized using XRD technique. The peaks were given in 
Figure 4D. Furthermore, the conversion reaction was provided in equation 4.  
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PbCO3 + heat   = PbO + CO2   (4) 

4. CONCLUSION 

The evaluation of secondary lead waste is to be an important topic for environmental studies 
as well as industrial application.  Here in, the recovering of lead from lead refining waste was 
studied using methanesulfonic acid in the presence of dilute hydrogen peroxide as catalyst. It 
can be understood that acid concentration and reaction time were effected on recovering lead 
but reaction temperature had not much effected like others. End of the leaching experiments, 
the lead was converted to lead oxide with using some chemical treatment. The results were 
shown that the lead waste, which formed as lead sulfur, can be easily leached with 
methanesulfonic acid at room temperature for around two hours. This applied green chemical 
process can be used for different industrial waste for protection of the environment. 
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ÖZET 
Arıcılık, uygun iklimi, çevre koşulları ve bitki örtüsü olan Türkiye’de ve Dünya’da yoğun 
olarak yapılan önemli tarımsal faaliyetlerden biridir. Geçmişten günümüze toplumumuz 
arıcılığa ve bala çok önem vermiştir, diğer arı ürünlerinin de son yıllarda popüler olması ve 
değerlerinin bilinmesi ile beraber, arıcılık ve arı sağlığı daha bir önemli hale gelmiştir. Hastalık 
etkenleri ve travmatik nedenlerle beraber zehirlenmelerde yoğun arı ölümlerine hatta koloni 
kayıplarına yol açmaktadır. Zehirlenmelerinde başında tarım ilaçlarına (pestisit) bağlı 
toksikasyonlar başı çekmektedir. Çiftçinin tarım ilacını hazırlarken kullanma talimatına 
uymaması ve dozlama hatası, ilaçların rastgele birleştirilmesine bağlı olarak ilacın etkisinin 
güçlenmesi veya etkisinin farklılaşması, gündüz yapılan ilaçlamalar ve bazı arı çiftçisinin 
uyarıları dikkate almaması arılarda toplu ölümlere, hatta koloni kayıplarına neden 
olabilmektedir. Çalışma, Adana ili ve çevresine -ağırlıklı olarak kışlatma dönemi için- gelen 
arıcılara ait bal arılarında yoğun ölümlerin görülmesi üzerine yapıldı. Çalışmada, tarım ilacı 
zehirlenmesi şüphesiyle incelenmek üzere laboratuvara getirilen, β015 yılında 8λ adet, β016 
yılında 10 adet, β017 yılında 57 adet, β018 yılında γβ adet bal arı numunesi (her numune 100 
g/adet) kullanıldı. Bu numuneler, gaz kromotografi (GC) cihazıyla “zehirleme şüpheli 
materyallerde pestisitlerin GC-MS tekniğiyle tarama analiz metodu” ile taranarak karbamatlı 
insektisitler yönünden incelendi. GC-MS cihazında karbaril, karbofuran, metiyokarb, metomil, 
primikarb tanımlanmış karbamatlı insektisitler olmakla beraber, cihaz kütüphanesinden de 
diğer karbamatlı insektisitler yönünden de inceleme yapılmıştır. Toplam 188 adet arı 
numunelerinin incelenmesinde toksikasyona yol açabilecek karbamatlı insektisitler yönünden 
herhangi bir kalıntı tespit edilebilir düzeyde bulunmadı. Bu durum, Adana ili ve çevresinde 
2015-β018 yılları arasında yoğun arı ölümleri nedeniyle toksikasyon şüphesiyle gelen 
numunelerde karbamatlı insektisitlerin arı koloni kayıplarında rol almadığını gösterdi. Arılarda 
koloni kaybıyla görülen yoğun ölümlerin, farklı pestisit türleri ve/veya subakut ve akut 
seyreden hastalıklar nedeniyle olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse de 
arılar için toksisitesi düşük insektisitler tarımsal faaliyetlerde tercih edilmelidir, tarım 
ilaçlamaları akşamüstü/akşam yapılmalı ve tarım çiftçileri ile arıcılar arasında diyalog 
güçlendirilmelidir, ilaçlar talimatlarında belirtilen şekilde kullanılmalıdır. 
 
Anahtar kelimeler:  Arı, karbamat, zehirlenme 
 

THE EFFECT OF CARBAMATE INSECTICITES ON THE DEATH OF HONEY 
BEES 

 
ABSTRACT 
Beekeeping, suitable climate, due to environmental conditions and vegetation in Turkey and in 
the world is one of the major agricultural activities carried out intensively. From past to present, 
our society has given great importance to beekeeping and honey, and with the popularity and 
value of other bee products in recent years, beekeeping and bee health have become more 
important. It causes intense bee death and even colony losses in poisoning due to disease factors 
and traumatic causes. Poisoning due to pesticide (pesticide) is the leading cause of poisoning. 
Failure of the farmer to comply with the instructions for use while preparing the pesticide and 
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 dosing error, strengthening or differentiating the effect of the drug due to random combination 
of drugs, daytime spraying and some bee farmers ignoring warnings may cause mass deaths 
and even colony losses in bees. The study was carried out on the intense deaths of honey bees 
belonging to beekeepers who came to Adana province and its environs for the wintering period. 
In this study, 89 samples in 2015, 10 samples in 2016, 57 samples in 2017, 32 samples in 2018 
(100 g / pcs of each sample) were used. These samples were examined by gas chromatography 
(GC) device with the method of screening analysis of pesticides in suspected poisoning 
materials by GC-MS technique and examined for carbamate insecticides. Carbyl, carbofuran, 
methiocarb, methomyl, primicarb identified carbamate insecticides were identified in GC-MS 
device, but other carbamate insecticides were examined from the device library. No residue was 
found to be detectable in terms of carbamate insecticides which could cause toxicity in total 
188 bee samples examination. This showed that carbamate insecticides did not play a role in 
bee colony losses in samples that were suspected of toxicity due to intensive bee deaths between 
2015-2018 in and around Adana. It should be taken into consideration that intensive deaths 
caused by colony loss in bees may be caused by different pesticide species and/or subacute and 
acute diseases. If possible, insecticides with low toxicity for bees should be preferred for 
agricultural activities, pesticides should be applied in the afternoon/evening, and dialogue 
between agricultural farmers and beekeepers should be strengthened, and medicines should be 
used as specified in the instructions. 
 
Key words: Bee, carbamate, poisoning 
 
1.GİRİŞ 
Bal arıları (Apis Mellifera), hem doğal hem de sentetik kaynaklardan gelen, sürekli değişen bir 
dizi ksenobiyotik grubuna maruz kalır (7). Ülkemizde ve Dünya da yabancı otların olumsuz 
etkilerinden, bitkiler için zararlılardan ve hastalık yapıcı etkenlerden korunmak için pestisit 
kullanımı halen vazgeçilmez unsurlardandır (6). Pestisitlerin çoğu hedef canlılarla beraber 
hedef olmayan canlılar olan insanlar ve diğer canlılar içinde oldukça zehirlidirler. Bu nedenle, 
miktarı ve etkide kalma süresine bağlı olarak insanlar, hayvanlar, akuatik canlılar ve yararlı 
böcekler için de zehirlidir. Kontrollü bir şekilde ve kullanım talimatlarına göre hazırlanmış 
olsalar bile, dikkat edilmesi gereken, az veya çok tehlikeli olabilen maddelerdir (5, 8). 
Pestisitlerin çiçek açmış olan bitkilerin hedef olmayan alanlarına veya yakındaki kır çiçekleri 
veya arı kovanlarına veya polen ve nektarının bulaşması nedeniyle arılar zararlı böcek ilaçlarına 
maruz kalabilir. Maruz kalmanın şüpheli olduğu durumlarda, ölü arı örneklerini analiz etmek 
ve ölüm nedenini ve muhtemel pestisitleri tanımlamak gerekir (1). 
Bu çalışmada amacımız, özellikle kışlatma (Kasım-Nisan ayları arası) döneminin geçirildiği 
Adana İli ve çevresi’nde görülen yoğun arı ölümleri üzerine karbamat insektisitlerin etkisinin 
olup olmadığının incelenmesidir. 
 
2.MATERYAL VE METOT 
Adana İli ve çevresi arıcıların genellikle kışlatma dönemini geçirdiği bir yerdir ve ağırlıklı 
olarak bu dönemde görülen yoğun arı ölümlerine bağlı olarak, Adana Veteriner Kontrol 
Enstitüsü’ne tarım ilacı zehirlenmesi şüphesiyle gönderilen ve sahadan toplanan β015 yılında 
8λ adet, β016 yılında 10 adet, β017 yılında 57 adet, β018 yılında γβ adet olmak üzere toplam 
188 adet arı numunesi incelenmiştir. Her bir adet numune 100 g yeni ölmüş arı veya ölmek 
üzere olan arı içermektedir. Gelen arı numuneleri γ-4 gün içinde analiz edildi ve analiz 
edilinceye kadar da ±4°C’de buzdolabında bekletildi. Analiz metodu olarak “zehirleme şüpheli 
materyallerde pestisitlerin gc-ms tekniğiyle tarama analiz metodu” kullanıldı (β), tarama işlemi 
ise gaz kromatografi (GC) cihazı ve cihaza bağlı dedektörler (GCμ78λ0 GC Systemν MSμ5λ75C 
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 inert MSD with triple-axis dedectorν MSDμ kütle spektrofotometre dedektörüν ECDμ elektron 
yakalama dedektörüν FPDμ alev fotometrik dedektör) ile gerçekleştirildi. 
Çalışma yöntemine göre, numunelerin ekstraksiyonunda her bir arı numunesi parçalayıcıda 
iyice parçalandı, parçalanan numune erlenmayer içinde β5 g olacak şekilde tartıldı, üzerine 75 
ml asetonitril ilave edildi, karıştırıcıda karıştırıldı ve 4 saat bekletildi. Süzgeç kağıdı ve huni 
kullanılarak ayırma hunisine süzüldü. Süzüntünün üzerine sırasıyla 1β5 ml %β’lik tuzlu su ve 
50 ml n-hekzan ialve edilerek faz ayrımına kadar beklenildi, alt faz ayrı bir erlenmayere alındı, 
üst faz içine bir miktar kuru sodyum sülfat konulan huniden geçirilerek 1β0 ml’lik porselen 
kapsüle alındı, erlenmayerdeki alt fazın üzerine 50 ml kloroform ilave edildi ve tekrar ayırma 
hunisine alınarak faz farkı oluşması beklenildi. Oluşan faz farkına bağlı olarak alt faz kuru 
sodyum sülfatlı huniden geçirilerek aynı kapsüle eklendi, kapsül içerisindeki sıvının çeker 
ocakta uçması/buharlaşması beklenildi. Kapsülde kurumuş olan özüt β ml metanol ilave 
edilerek çözdürüldü ve kuru sodyum sülfat ile filtrasyon sağlayan cam pasteur pipetinden 
yüksek basınçta geçirilerek GC cihazı vialine alındı ve analiz için oto-örnekleyiciye 
yerleştirildi. GC cihazı sistemine her örnekten β µl enjekte ederek analiz yapıldı. 
 
3.BULGULAR 
Laboratuvarda bulunan GC cihazına üç dedektör bağlıdır ve bu üç dedektör ile numunedeki 
analitin aynı anda kütle ağırlığı, elektron ve ışık şiddeti ölçümü tanımlamaları yapılmaktadır. 
GC cihazında karbaril, karbofuran, metiyokarb, metomil, primikarb tanımlanmış karbamatlı 
insektisitler olmakla beraber, cihaz kütüphanesinden de diğer karbamatlı insektisitler yönünden 
de inceleme yapılmıştır.  Tablo 1.’de de görüldüğü üzere, toplam 188 adet arı numunesinin 
incelenmesinde toksikasyona yol açabilecek karbamatlı insektisitler yönünden herhangi bir 
kalıntı tespit edilebilir düzeyde bulunmadı. 
 
Tablo 1. Yıllara göre karbamatlı insektisit yönünden incelenen numune sayısı. 

Yıl Aranan Madde 
Grubu 

Analiz edilen 
Numune Sayısı 

Pozitif Numune 
Sayısı 

Tespit Edilen 
Maddeler 

2015 Karbamat 89 - - 

2016 Karbamat 10 - - 

2017 Karbamat 57 - - 

2018 Karbamat 32 - - 

 
4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
Tarım alanlarını hastalıklardan, hastalık yapıcı etkenlerden ve yabani otlardan korumak için, 
ürünlerin sağlıklı ve bol olması gibi nedenlerle kullanılan pestisitler insanlara, hayvanlara, 
akuatik canlılara ve bilhassa da arılarda istenmeyen zehirli etkilere sebep olabilmektedir. 
Pestisitler, bal arılarına bitkilere uygulama sırasında, arıların bitkilere konması sonucu oluşan 
temasıyla veya benzer etken maddeli ilaçların kovan içi sağaltımı ile ulaşır ve bu durum 
kovanlarda ölümlere, arı ürünlerinde kalıntıya sebep olmaktadır.  
Çalışmamızda karbamatlı insektisitlere rastlanmasa da, farklı zamanlarda farklı araştırıcıların 
yaptıkları çalışmalarda karbamatlı insektisitlerinde arı ölümlerinde rol aldığı görülmüştür. 
Kolankaya ve ark. (β00β), Sakarya Akçakoca’daki 7 farklı noktadaki ölmüş arılarda da 
karbamat grubundan karbaril ve karbosulfan bulmuşlardır (λ). Ünal ve ark. (β010), β007 yılında 
Afyonkarahisar’da görülen yoğun arı ölümlerinde, 150 kovanda arıların hepsinin öldüğünü 
tespit etmiş ve alınan örneklerde karbaril maddesine rastlamışlardır (10). Aydın İli’ne bağlı iki 
farklı bölgeden toplanan λ adet arı numunesinde, Coşkun ve ark. (β010), karbaril maddesine 
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 rastlamışlardır (4). Barnett ve ark. (β007), İngiltere’de 1λλ4-β00γ yılları arasında 117 adet 
görülen zehirlenme olayının 4’ünde karbarile, γ8’inde bendiocarba rastlamışlardır (γ).  
Karbamatlı insektisit yönünden herhangi bir madde tespit edilmediği için, bölgede görülen arı 
ölümlerinin bu nedenli olmadığı tespit edilmiştir. Bu yoğun arı ölümlerinin farklı pestisit 
türlerinden kaynaklanabileceği gibi subakut, akut seyreden hastalılardan ileri gelebileceği de 
düşünülmelidir. 
Zehirlenmelerin önüne geçmek için deν toksisitesi düşük tarım ilaçlarının tercih edilmesi, zirai 
ilaçlama yapılacağı bilgisinin arıcıya birkaç gün önceden duyurulması ve arıcının da uyarıları 
dikkate alması, zirai ilaçlamanın akşamüstü/akşam yapılması, zirai ilaç doz ayarı 
prospektüs/kullanım talimatına göre yapılması, zirai ilaçlar rastgele birleştirilerek 
uygulanmaması gibi bazı tedbirlerin zamanında uygulanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Sporν belirli teknikleri ve kuralları içerisinde barındıran fiziksel aktivite temelli bir oyundur. 
İnsanların sahip olduğu özelliklere bağlı olmaksızın her yaş ve cinsiyet için kolaylıkla 
uygulanabilen ve birçok tipi bulunan sportif faaliyetler evrensel bir yapıya sahiptir. Tarihin 
başlangıcından beri insanoğlu ile birlikte gelişen sportif uygulamalarν avlanmak, koşmak, 
yüzmek şeklinde ilkel halinden günümüzün modern spor dallarına uzun bir gelişme süreci 
geçirmiştir. Sporun saf halini oluşturan eğlenme ve rekabet içgüdüsü o günlerden bizlere 
aktarılmış fakat amatör ya da profesyonel sporcuların her geçen gün artan ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda dünyanın en büyük endüstrilerinde birisi olan spor endüstrisinin doğmasına yol 
açmıştır. Spor endüstrisinin sahip olduğu büyüklük ve özel ihtiyaçlar nedeniyle birçok yardımcı 
sektör ile desteklenmektedir ve bu sektörlerden birisi de tekstil sektörüdür. 

Spor dallarının her birisi kendine özgü bir ihtiyaç listesine sahiptir ve listeyi şekillendiren en 
temel konular sporcuların performansının nasıl geliştirileceği ve güvenliğinin nasıl 
sağlanacağıdır. Bu iki temel kaygı günümüzdeki tüm spor uygulamalarına yön veren spor 
biliminin en çok ilgilendiği başlıkları oluşturmaktadır. İnsanın sahip olduğu fiziksel sınırları 
esneten spor bilimi, sporcuların daha iyi olmasını sağlayan her materyale ya da tekniğe ilgi 
duymaktadır. Günlük yaşamda olduğu gibi sportif aktivite anında da kullanılan tekstil ürünleri, 
taşıdığı özellikler ile spor anında etkisi yadsınamaz boyuttadır. Açık havada uygulanan spor 
dalları başta olmak üzere birçok alanda tekstil ürünlerinin güvenlik ve performans açısından 
sporculara katkıları bulunmaktadır. 

β0. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanılmaya başlanan sentetik lifler ile birlikte tekstil 
sektöründe devrimsel değişimler yaşanmıştır. Sınırlı özelliklere sahip klasik hammadde ve 
üretim tekniklerine ait bariyerini kıran tekstil üretimi her alanda yenilikçi ürünler geliştirmeye 
başlamıştır. Bu yenilikçi yapı spor ürünlerine de yansımıştır ve günümüzde de bu etkileşim 
ortaklaşa devam etmektedir. Spor anında fiziksel ve psikolojik konfor, performansa etki eden 
hava direncini kıran aerodinamik dizayn, yaşanabilecek sakatlıkla engelleyici tasarımlar gibi 
binlerce konu başlığında spor tekstilleri üzerine çalışmalar gerçekleşmektedir. Gerçekleştirilen 
bu çalışmada hızlı gelişen spor tekstillerine ait güncel gelişmeler incelenmiştir. Son yıllara ait 
sıklıkla kullanılan materyallere ait değişimler, yeni geliştirilen üretim teknikleri ve kullanım 
alanındaki etkilerine ait bilgiler aktarılmıştır. Her geçen gün değişen spor tekstillerinin son 
yıllardaki teknolojik özeliklerini ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Spor aktiviteleri, sporda performans ve güvenlik, teknik tekstiller, spor 
tekstilleri. 
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CURRENT DEVELOPMENTS IN SPORTS TEXTILES 

ABSTRACT 

Sport is a physical activity based game with specific techniques and rules. Sports activities are 
universal and can be carried out at any age and sex regardless of the social or physical 
characteristics of people. Since the beginning of history, sporting practices have gone through 
a long period of development from the primitive form of hunting, running, swimming to modern 
sports. The instinct of fun and competition, which is the pure form of sports, was transferred to 
us from those days, but the increasing needs and demands of amateur or professional athletes 
led to the formation of the sports industry as one of the largest industries in the world. Due to 
the size and special needs of the sports industry, it is supported by many auxiliary sectors and 
one of these is the textile sector. 

Each branch of sports has its own list of needs and the main issues on the list are how to improve 
the performance and how to ensure the safety. These two main concerns are the main topics of 
interest in the science of sports, which affect current sports activities. Stretching the physical 
boundaries of human beings, sports science is interested in any material or technique that makes 
athletes better. As in daily life, textile products are used at the time of sporting activities and 
the effect of their properties on sports is undeniable. Textile products contribute to the athletes 
in terms of safety and performance in many types of sports, especially in outdoor sports. 

Since the second half of the 20th century, revolutionary changes have been experienced in the 
textile sector with the effect of synthetic fibers. Breaking the barrier of classical raw materials 
and production techniques with limited properties, textile production has started to develop 
innovative products in every field. There are thousands of topics on sports textiles such as 
physical and psychological comfort during sports, aerodynamic design that breaks air resistance 
that affects performance, and disability prevention designs. In this study, current developments 
of sports textiles were examined. Information about the changes in the materials frequently used 
in recent years, the newly developed production techniques and their effects in the field of usage 
are presented. The study has been carried out that reveals the technological features of the sports 
textiles that are changing day by day. 

Key Words: Sports activities, performance and safety in sports, technical textiles, sports textile    

1. INTRODUCTION 

Nowadays, the classical sports branches that were born in 1950s are changing in many ways 
with fast developing technology. Since then, the rules of sports branches based on knowledge, 
sports fields, activity materials and sports equipment have been inadequate due to the changing 
age requirements. Furthermore, with the integration of technology into sports, many new sports 
branches are formed. Incredible increase and change in demand for both classic sports and 
sporting goods of the new generation have led to the formation of today's sports products 
(Devecioğlu and Altıngül, β011). 
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Sports products are basically grouped under three main topics (Chakraborty and Goud, 2013). 

 Sports textiles are wearable textile products that improve the performance characteristics 
of the athlete at the moment of activity. Many products such as sports jerseys, socks, 
gloves, shoes and training clothing are examples of this class. 

 Sports goods are sports products developed for each sports branch based on its own 
characteristics and rules. Volleyball, basketball, soccer balls, hockey, cricket, golf clubs, 
badminton and tennis rackets. 

 Sports accessories are nets, artificial turf, parachute equipment, sleeping bags, tents, 
mountaineering equipment and sail cloths used in the field of sports. 

In addition to the basic needs of athletes such as comfort and protection at the time of activity, 
products are designed considering the performance needs specific to the sports branch. 
(Manshahia and Das, 2014; Uttam, 2013). When designing a sports product belonging to a 
particular sport branch, each detail of the product's material, structural design and production 
technique affects the performance characteristics of the product. In order to be fully aware of 
the effects on the athlete's performance, it is necessary to master the details of the product to be 
developed (Shishoo, 2015). In extreme sports, such as mountaineering, skiing, or motor sports, 
a protection product that users need should show critical performance characteristics that will 
help them survive. The performance characteristics of a product used in the field of athletics 
will be in the form of a good aerodynamic design, preventing the athlete from losing time. Some 
of the basic features, such as thermal comfort, are the abilities that are generally demanded from 
all products because the athlete has complex effects on performance due to both physical and 
psychological effects. (Hayes and Venkatraman, 2016).  

Sports textiles are textile products developed in order to meet the demands of the users in terms 
of performance during sports. The classification of the product range of the sports textile market 
in general is as follows (Hayes and Venkatraman, 2016). 

 
 Outdoor sportswear: Products with performance, fashion and comfort features for 

outdoor sports such as cycling, skiing, mountaineering and sailing. 
 Leisure sportswear: T-shirt, shorts and similar products of all sports except for outdoor 

sports. 
 Team sportswear: Products are used in teams such as football and hockey at the time of 

the competition. 
 

 Athletic sportswear: Performance-enhanced products used in all athletic sports, 
especially running. 

 Fitness sportswear: Products used in indoor sports such as aerobics, fitness, 
bodybuilding. 

 Swimwear: Products used in water sports and swimming activities. 

Until the last twenty years, the lifecycle of a sports textile product was a long process, but 
nowadays there is a declining cycle with other influences, especially changing fashion trends. 

As a result of these interactions, today's sports textiles have a dynamic consumer market and 
are growing at an increasing momentum (Shishoo, 2015). In line with the increasing demand, 
the market shares of sportswear are increasing every year. The market value of sportswear in 
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2018 is 167.7 billion dollars. According to the estimations made in the light of the obtained 
data, the market value in 2026 will reach 248.1 billion dollars with an annual growth rate of 
5.1% (Allied Market Research, 2019). 

2. SHAPE MEMORY MATERIALS (SMM) 

Shape memory materials have the ability to switch between specific shapes with the effect of 
stimuli. These special materials are activated by many stimulating factors such as heat, light, 
magnetic field and ph and change from a certain shape to a permanent shape. They are capable 
of transitioning to amorphous and crystalline forms and they form the ideal material for 
intelligent applications with this programmable structure. SMM are used in many fields 
including sports textiles. The first examples of memory materials are metallic and there are now 
many types of applications, such as poly-hydroxyproline, polysilamine, hydrogel or coating. 
SMM thank to a single or multiple programmable structures with single or multiple step-by-
step effects; they provide different properties both as internal structure and surface to textile 
structure (Thakur, 2017). 

DiapleX® is a polyurethane based shape memory membrane and gives different properties in 
terms of surface structure and porosity according to the heat changes on the surfaces it is coated. 
It exhibits a structure which reduces the heat transfer and waterproof surface with its solid 
molecular structure at low temperatures. As the temperature increases, the molecular chain 
changes (micro-Brownian Motion) and its permeability properties increase (Mitsubishi 
Corporation Fashion Co. Ltd., 2019). In the Sphere React Shirt product of Nike, the structures 
in the form of 10 mm diameter flaps on the fabric are opened with the effect of sweating and 
increase the liquid and heat removal ability (McLoughlin and Sabir, 2017) . A fabric system 
has been developed with MemBrain® polyurethane based membrane structure of Toray 
Industries and Marmot Mountain Works. The molecule chain of the waterproof membrane 
loosens with the increase in temperature and becomes more permeable (Marmot Us, 2019) . 

3. WEARABLE SENSOR APPLİCATİONS 

The new generation products used in sporting applications aim to create the highest 
performance. Particularly in the professional arena there are considerable contributions to the  
difference between the winner and the loser. Every data obtained during and after sports is used 
to make the sports process more efficient. With innovations in textile and sensor technology, 
smart products are developed in a very small size, which can receive data of different qualities 
and do not limit the athlete's feeling of comfort. With the use of conductive fiber, yarn or surface 
structures in sports textiles, smart units are designed and easily added as part of the product. 

The first wearable sensor samples were used in military applications that were quite large in 
size and limited in their capabilities. Although the practice examples in the sport start with 
observing the physical, physiological and performance characteristics of professional athletes, 
there are widespread use examples for amateur users today. Especially in fitness applications, 
smart products are used for purposes such as observing personal activity data and achieving 
development goals. Wearable sensor types commonly used in sports applications; 
accelerometer, gyroscopes, magnetometers, GPS, heart rate sensors, body temperature, 
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pedometers and pressure sensors (Fraser et al., 2011). With the development of flexible, long-
lasting functional power supplies, revolutionary sports textiles such as instant evaluation of 
performance characteristics at the moment of sports, 24-hour observation of every detail of 
sportsman health, and new generation training systems with virtual reality will be developed 
(Hayes and Venkatraman, 2016). 

In examples such as Catapult PLAYR-Smartcoach System (Catapult Sports, 2019.), Adidas 
Micoach Elite (Sporttechie, 2019), Kinexton Player Tracking System (Kinexon, 2019) and 
Athos Training System (Athos, 2019), a portable data collector is placed in sports textiles and 
athletes' performance data are obtained. The Smart Shirt developed by Sensoria in partnership 
with Renault Sport Team was used to obtain the physical data of the pilots such as heart rhythm 
during the race (Geekwire, 2015). The Smart Shoe, developed by Sensoria in partnership with 
Vivabarefoot, uses pressure sensors to capture data at runtime (Vivobarefoot, 2018). 

4. COMFORT ENHANCING APPLICATIONS 

Comfort for the textile product allows the user to be in harmony with the external environment 
in terms of physical, physiological and psychological aspects. In particular, the thermal comfort 
ability of sports textiles affects the performance and health characteristics of athletes. Difficult 
conditions such as heat load during intensive activity in hot environment, decreasing body heat 
in low outdoor temperature, wetness felling due to insufficient moisture management and 
permeability characteristics are often encountered in many sports branches. Therefore, 
undesirable effects such as health risk, poor sport performance, psychological loss of 
concentration and competition anxiety may occur. Especially in parallel with the developments 
in synthetic fibers, the comfort properties of sports textiles have reached another level. The 
comfort effect is increased by both physical properties such as cross-section, fineness and raw 
material and chemical processes such as new generation finishing processes. With the 
applications used in fiber, yarn and fabric format, products can be developed not only for a 
sports branch or a specific user group but also for individual details (Roshan, 2019). 

Expectations from the textile products used in sports textiles can be summarized as the rapid 
removal of water vapor and liquid sweat formed after the activity to the external environment, 
rapid drying and supporting the body's ability to regulate heat. Many improvements have been 
made for these functional properties, particularly in fiber size. Dri-release® fiber developed by 
Optimer can be used as a blend with many other fiber types (Optimer, 2019). Meryl®Cryo, 
Meryl®Nexten and Meryl®Superdry fibers of Nylstar are preferred in various sports products 
with different properties (Nylstar, 2019). Nilit®Heat, Nilit®Aquarious and Nilit®Breeze 
technologies based on polyamide 6.6 from Nilit offer different features for sports products 
(Nilit, 2019). CalculoTM, AerocapsuleTM and DeltapeakTM from Teijin are the other preferred 
fiber types (Teijin Frontier Co. Ltd., 2019). As for yarn, microfiber Dryarn® of Aquafil (Aquafil 
Global, 2019-a) and PrimeflexTM of Toray (Toray Global, 2019) produce effective sports 
products in terms of moisture management. The fabric structures used in sports products are 
designed as layers with different tasks.  Inner layers assume moisture management, thermal 
regulation, while the outer layer acts as controlled air permeability and drying properties. Multi-
layer fabric structures of EntrantTM, DermizaxTM, AirtasticTM and FieldsensorTM of Toray 
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(Toray Global, 2019) and Meryl®Thermofleece fabrics of Nylstar are particularly suitable for 
outdoor applications (Nylstar, 2019). 

5. BIOMIMICRY APPLICATIONS 

Mankind has reached a superior position than other living beings thanks to its ability to 
understand and manage nature. Most of the technologies that we use in our daily lives are based 
on our ability to observe nature. In textile products, applications that mimic the features in 
nature are frequently encountered. From various surface forming techniques to nanofibre 
applications, from hollow fiber production to hexagonal composite technical textile structures, 
the idea of being influenced by its similarity in nature lies at the basis of many known products. 
There are also examples inspired by nature in sports textiles, which should have features such 
as lightness, flexibility, comfort and ease care (Das et al., 2017) . 

C-ChangeTM membrane developed by Schoeller provides similar properties by being affected 
by the pine cone opened and closed by the effect of temperature. The membrane pores opened 
by temperature and humidity and provide more permeable surface formation (Schoeller Textil 
AG, 2019). Surface cleaning effect by removing water in the form of droplets on the lotus leaf 
or duck feathers is also used in sports products. Teijin's Super Microft® fiber technology (Teijin 
Frontier Co. Ltd., 2019), Schoeller's Ecorepel® paraffin coating and Nanosphere® finishing 
process can be used to produce self-cleaning and non-wetting products (Schoeller Textil AG, 
2019). Stomotex® fabric system has been designed with inspiration from water vapor and gas 
removal system of plants.  It consists of a top layer of domes with small holes at its apex and a 
flexible inner layer to support the joints. Stomotex® is a compression garment fabric with good 
permeability properties designed for athletes (Stomatex, 2019). Inspired by the flap system on 
the wings of the dragonfly, Designer Pauline van Dongen developed the Skynfeel® garment 
system for long jumpers. Triangular structures are in closed form at the time of fast running and 
opened during gliding to stand in the air longer (Van Dongen, 2019.). 

6. ECO-FRIENDLY APPLICATIONS 

We are responding to the new demands that arise every day by consuming the natural resources 
on our planet. Especially with the progressive industrial production after the Industrial 
Revolution, the existing resources are constantly decreasing and nature is directly or indirectly 
disappearing. In addition to resource consumption, human-induced pollution harms all living 
things. Like other industrial types, the textile sector has been damaging and damaging nature to 
a great extent. Increasing production amounts of oil-based synthetic fibers occurred in parallel 
with increasing consumption rates after 1950.  Thousands of years have passed for the 
destruction of such fibers in nature and therefore a new waste problem has arisen by human 
beings. The special chemical treatment and washing processes required for these fibers, 
increasing water usage and chemical waste problem have also come up to date in case of extra 
problems Although the tendency towards the use of natural products increases especially due 
to the increase in the awareness of nature pollution, the use of synthetic products in special 
areas such as technical textiles is still necessary. Sports textiles are also dependent on synthetic 
fibers and will continue to meet the needs of amateur or professional athletes. For this reason, 
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companies are going to meet this need by recycling the synthetic fibers. In addition, sports 
clothes are produced by using other vegetable sources instead of petroleum derivatives. 

EcoPET® recycled polyester fiber and EcoCircle® Plant polyester fiber which is produced by 
using 30% vegetable source is offered by Teijin company (Teijin Frontier Co. Ltd., 2019). 
Ecocare® by Nilit ((Nilit, 2019) and EcoNyl® by Aquafil (Aquafil Global, 2019-b) are recycled 
polyamide yarns. Radipol® by RadiciGroup (Radici Group, 2019) and Rennovia® by Rennlon 
(Bio-based News, 2013) are organic-based polyamide fibers. Toray Company produces 
vegetable-derived polyester fiber using sugar cane under the Ecodear® brand (Toray Global, 
2019). Dupont's Sorona® fiber is a type of fiber containing glucose-derived Bio-PDO used in 
sports textiles (Dupont, 2019). Another special recycling area is the polyester fibers from the 
Seaqual® project developed by Ecoalf Fundation, which is produced from PET waste collected 
from seas and oceans (The SEAQUAL Initiative, 2019) 

7. CONCLUSIONS 

As in every sector, especially with the effect of scientific studies and the needs of the sports 
industry, sports textiles are also changing in many respects compared to previous years. 
Especially in the professional arena, sports textiles have a significant contribution to the 
performance difference between the winner and the loser. In recent years, factors such as the 
positive change in living standards in developing countries and the philosophy of healthy living, 
which is one of the trend issues of today, continuously affect the development of sports textiles. 
Nowadays, sports textiles provide users with satisfactory products in terms of functionality, 
comfort and safety with newly developed materials and production technologies. With the 
triggering of technological developments and the demands of athletes, sports textiles, which are 
one of the most innovative fields of textile sector, will continue this title in the future. Especially 
the use of electronic systems, new fiber technologies and nano applications in the next 
generation sports products will increase. 
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Pamuk, insanlığın başlangıcından beri en önemli tekstil elyaflarından biridir. Eğrilmeye karşı 
olan uygunluğu bunun en önemli nedenlerinden biri olarak düşünülebilir. Farklı türlerde pamuk 
lifi bulunmaktadır ve her biri farklı iplikler özellikleri ve ayrıca farklı kumaş ve son kullanım 
ürün özellikleri ile sonuçlanır. Bu liflerin bazıları diğerlerinden daha uzundur, bazılarının 
mukavemet değerleri daha  yükseltir vb. farklılıklar pamuk çeşitleri arasında bulunmaktadır. 

Siro sistemiyle üretilmiş ipliklerin özellikleri pek çok çalışmanın konusu olmuştur. Bu 
çalışmalarda bu iplik türünün ring iplikçiliği gibi klasik yöntemlerle üretilmiş ipliklere nazaran 
daha yüksek mukavemete, daha düşük düzgünsüzlük değerlerine ve daha düşük tüylülük 
değerlerine sahip olduğu ispatlanmıştır.  

Bir ürünün sonuçlarının nasıl olacağını önceden belirlemek için bazı tahminleme metotları 
kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan yapay sinir ağları (ANN) tekstil endüstrisinde 
maliyetleri en aza indirmek ve kaliteyi artırmak için kullanılabilirdir. Hammadde özelliklerinin 
iplik özellikleri üzerindeki etkisinin tahmininesine ilişkin çalışmaların yetersiz olduğu, zira 
ipliğin son kullanım ürünü olmadığı düşünülmektedir. Kullanılan hammaddenin nihai ürüne 
istenen özellikleri sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek, hammadde seçiminde daha etkili 
olacaktır. Ayrıca, kumaşın ağırlığı genellikle kumaş siparişlerinde belirtilmekte ve ona uygun 
üretimler yapılmaktadır. Siparişin sürekliliğini sağlamak için kumaş üretiminde kullanılan 
ipliklerin özellikleri de genellikle kaydedilmektedir. Elde edilen bu veriler sayesinde, kumaş 
üretimi sonlandırılmadan önce sürtünme, mukavemet ve hava geçirgenliği gibi bazı özellikleri 
hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. Bu çalışma, girdi olarak AFIS elyaf özellikleri ve 
kumaşların ağırlığının kullanılmasıyla üretilen interlok örme kumaşların patlama mukavemeti, 
hava geçirgenliği, yüzey sürtünme katsayısı, boncuklanma direnci ve aşınma direncinin 
tahminlenmesini incelemektedir. Sonuçlar, bu yöntemin tekstil üretim sürecine kolayca 
uyarlanabileceğini ve üretici için gerçekten yararlı olabileceğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Lif özellikleri, AFIS, siro iplikleri, kumaş özellikleri, yapay sinir ağları, 
tahminleme 
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PREDICTING PROPERTIES OF INTERLOCK KNITTED FABRICS PRODUCED 
FROM SIRO-SPUN YARNS BY USING FIBER PROPERTIES AND ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORK 

ABSTRACT  

Cotton is one of the most important textile fibers since the beginning of humankind. Its 
availability to be spun is may be the most important feature of the fiber for this. There are 
several types of cotton fibers and each results with different yarn and also different fabric and 
end-use product properties. Some of these fiber are longer than other types, some have higher 
tensile strength and so on. 

The properties of siro-spun yarns were evaluated several times in previous works of other 
researchers. It was proven that this yarn type has higher tensile properties, lower unevenness 
and hairiness than other classical spinning methods like ring spinning.  

In order to evaluate how the results of a product would be, some prediction methods can be 
utilized. One of this methods, artificial neural networks (ANN) can be used in textile industry 
to minimize costs and improve quality. Studies on the prediction of the effect of raw material 
properties on the yarn properties are insufficient, because yarn is not the end-use product. It 
could be more efficient in selection of raw materials to determine whether the raw material used 
can provide the final product with the desired properties. Moreover, weight of the fabric is 
generally indicated in fabric orders. The properties of the yarns used in fabric production are 
also recorded in order to ensure the continuity of the order. With the help of these obtained data, 
it is possible to have an idea about some properties such as friction, strength and air permeability 
before fabric production is finalized. This study deals with prediction of bursting strength, air 
permeability, surface friction coefficient, pilling resistance and abrasion resistance of interlock 
knitted fabrics using AFIS fiber properties and weight of the fabrics as inputs. Results revealed 
that this method can easily be adapted to textile manufacturing process and could be really 
beneficial for the producer.  

Keywords:  Fiber properties, AFIS, siro-spun yarns, fabric properties, ANN, prediction. 

1. INTRODUCTION 

Manufacturers’ main objective is to produce high quality goods with low costs. There are lots 
of parameters effecting the quality of the product. Some of these parameters can be controlled, 
but some cannot. The main objective of the producer is to set these controllable parameters as 
suitable as it can be for good quality. The ability to predict physical and mechanical properties 
of the product to be obtained could allow producer to reorganize production parameters. This 
can reduce error costs and also help in determining the right raw material properties which can 
be fibers, yarns, fabrics and etc. for textile manufacturers. 

There are different available methods for prediction of the end product properties. Artificial 
Neural Network (ANN) is widely preferred by textile specialists for identification, 
classification and prediction (Chattopadhyay and Guha, 2004). It was used for classification of 
animal fibers (She et al., 2002). In terms of predicting yarn properties; hairiness (Ezzatollah et 
al., 2012; Khan et al., β00λν Üreyen and Gürkan, 2008b), tenacity (Pei and Yu, β011ν Üreyen 
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and Gürkan, 2008a; Almetwally, Idrees, and Hebeish, 2014) and breaking elongation 
(Majumdar and Majumdar, 2004) have been investigated using this method. Moreover, 
prediction of fabric properties like bursting strength (Unal, Üreyen, and Mecit, 2012), air 
permeability (Unal, Üreyen, and Mecit, β01βν Çay et al., 2007; Abou-Nassif, 2015), thermal 
resistance (Bhattacharjee and Kothari, 2007) and hand (Yaman, Şenol, and Gurkan, 2011) were 
done using ANN. The common results of all these studies are that ANN method is beneficial 
for especially prediction of product properties.  

Studies on the prediction of the effect of raw material properties on the yarn properties 
are insufficient, because yarn is not the end-use product. It could be more efficient in selection 
of raw materials to determine whether the raw material used can provide the final product with 
the desired properties. Moreover, weight of the fabric is generally indicated in fabric orders. 
The properties of the yarns used in fabric production are also recorded in order to ensure the 
continuity of the order. With the help of these obtained data, it is possible to have an idea about 
some properties such as friction, strength and air permeability before fabric production is 
finalized. In this study, Uster Advanced Fibre Information System (AFIS) properties of fibers 
used as raw materials for yarns with different production parameters were initially produced. 
ANN was applied to predict some fabric properties and fiber properties and fabric parameters 
are used as inputs of the network. 

2. MATERIALS AND METHOD 
 

2.1 Yarn and Fabric Production 

In this study, the main aim was to predict fabric properties from fiber properties and some basic 
fabric parameters using ANN. In order to do this, Ne 30 siro-spun yarns were initially produced 
with β different twist coefficients (αe 4.0 and αe 4.5) and two different strand-spacing (3 mm 
and 9 mm). Productions were carried out in Rieter G 30 ring spinning machine equipped with 
a strand spacer. In these productions, 11 different cotton blends were used. Fiber properties of 
these blends were tested by Uster AFIS. AFIS results of these blends were examined to figure 
out whether their properties differ from each other or not. One-way ANOVA results revealed 
that differences were statistically significant (p=0.00<0.05).  

After yarn productions, interlock fabrics were knitted in Fouquet circular knitting 
machine E18 with 36 system using same machine adjustments for each fabric type. 

2.2 Dataset 

Fabric properties which constitute the objective of this study were bursting strength, air 
permeability, surface friction coefficient, abrasion resistance and pilling resistance. They were 
tested according to standards, and test instruments and standards are given in Table 1.  

 

 

 

 

Table 1.  Test instruments and standards. 
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Fabric properties Test instrument Test standard 

Bursting strength  TMI EC37 EN ISO 13938-1 

Air permeability  Textest FX 3300 EN ISO 9237 

Pilling resistance Martindale abrasion and pilling tester EN ISO 12945-2 

Abrasion resistance  Martindale abrasion and pilling tester EN ISO 12947-3 

Surface friction 
coefficient  

Frictorq - 

 

The statistical values of fiber and fabric properties, which were used as input and output 
parameters of ANN are given in Table 2. Weight was included in the evaluation as input 
variable, since it can be specified instead of yarn fineness and twist values in customer orders 
and it has significant influence on fabric properties. In other words, the fabric weight is 
generally known before production and the work plan is done accordingly.  

Fiber properties used in this study were not randomly selected. The ones which were 
thought to be highly effective on yarn, therefore fabric properties were selected as inputs. 
Thibodeaux et al. indicated in their study that short fiber content was strongly in correlation 
with yarn strength, thick places, thin places and unevenness of the yarns (Thibodeaux et al., 
2008). Another important fiber feature, length has a great effect on yarn properties which also 
effects fabric abrasion and pilling resistance (Beceren and Nergis, 2008; Zhu and Ethridge, 
1997). It was also stated in the literature that nep count, fiber fineness and maturity effects yarn 
properties and consequently fabric properties (Simpson and Murray, 1978; Lawrence, 2003). 
Fibers selected as inputs in our study were selected in light of these information. 
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Table 2. Input and output parameters and their statistical values 

2.3 Artificial Neural Network (ANN) 

Artificial Neural Network (ANN) which was defined by Kasabov as “a biologically inspired 
computational model that consists of processing elements (neurons) and connections between 
them, as well as of training and recall algorithms” (Kasabov, 1996) can be used in different 
applications such as identification, diagnostics, character recognition, robot vision, and 
financial forecasting and etc. (Chattopadhyay and Guha, 2004).  ANN has abilities of learning 
and adaptation and can be defined by four parameters which are; type of neuron, connectionist 
architecture, learning algorithm and recall algorithm (Shanmuganathan, 2016).  

In this study, a three-layer ANN (as illustrated in Figure 1) learned by backpropagation 
is used for prediction of some fabric properties (bursting strength, m kinetic, pilling resistance, 
air permeability, abrasion resistance). Fiber properties (Nep, L, SFC, Fine, Mat ratio which 
were gathered by using Uster AFIS) and weight of fabric are given to the input layer.  

 

 

 

 

 

Figure1. The schematic illustration of the ANN training process 

 

Parameters Minimum  Maximum Mean SD 

Input 
Fiber 

Nep  22 60 38 10.589 

L (mm) 25.2 30.5 27.3 1.699 

SFC  1.8 5.5 3.0 1.025 

Fine (mTex) 181 203 192 8.528 

Mat ratio 0.98 1.05 1.00 0.023 

Fabric Weight (gr/m2) 280.4 393.1 3 0.184 

Output Fabric 

Bursting strength (kPa) 1157 2340 1714 260.451 

m kinetic 0.141 0.355 0 0.0472 

Air permeability (l/m2/s) 683 1280 986 133.089 

Pilling 3 5 4 0.476 

Abrasion  resistance (gr) 3.296 14.196 8 2.729 
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The dataset is divided into 2 subsets for training and testing processes of the ANN. 80 
samples in total, two of the 3 samples with the same yarn characteristics (blend, twist 
coefficient, strand-spacing) is reserved to train and remaining 40 samples to test the network. 
The dataset was normalized for a more effective training process so that inputs and targets had 
zero mean and unity standard deviation.  

Sigmoid activation function was preferred for neurons in the hidden layer. As a result 
of many experiments, the number of hidden neurons and learning rate were determined as 4 and 
0.4 for a network with good predictive performance, respectively. The bias inputs used in the 
hidden and output layers were chosen as 1. Mean Square Error (MSE) computed by Eq. (1) and 
the coefficient of determination (R2) calculated from Eq. (2) are used to measure and compare 
the networks’ performanceμ (Yalçin, Tezel, and Karakuzu, 2015; Nalbant, Gokkaya, and 
Toktaş, 2007):   = ∑ � − ��=  (1) 

� = − ∑ −��=1∑ ��=1    (2) 

where m is the total number of samples, and ti is target (the actual test result) and yi is obtained 
output for ith sample. Same values of parameters were used in all ANN training process. Then 
network outputs were unnormalized and compared with the desired outputs. 

2.4 Experimental Studies 

Since the initial weights of the network are randomly assigned each time, the networks 
developed via MATLAB were run 30 times with 500 epochs to find the best results. The 
bursting strength, m kinetic, pilling resistance, air permeability and abrasion resistance results 
of the best run among 30 runs are shown in Figures 2-6 for train and test data, respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. The training and test results for bursting strength 
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Figure 3. The training and test results for m kinetic 

 

 

Figure 4. The training and test results for air permeability 
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Figure 5. The training and test results for pilling resistance 

 

Figure 6. The training and test results for abrasion resistance 

3. RESULTS 

Standard deviation and mean values of the predicted and actual test results are given in Table 
3. According to mean values of both train and test data, it is possible to say in general that ANN 
can be utilized for predicting fabric properties from fiber properties. 
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Table 3. The statistical results for the outputs of the network 

Parameters MSE Train Dataset Test Dataset 

  Actual test 
results 

Prediction 
results 

R2 Actual test 
results 

Prediction 
results 

R2 

  x̄ σ x̄ σ x̄ σ x̄ σ 

Bursting 
strength 

4.84 1713.7 252.67 1692.2 252.46 0.99 1714.8 278.67 1701.2 274.26 0.96 

Surface 
friction 
coefficient 

19.34 0.296 0.05 0.25 0.0453 0.95 0.2948 0.05 0.25 0.05 0.97 

Air 
permeability 

127.35 966.45 127.36 1016.9 129.412 0.99 1024.5 137.43 1089.3 146.99 0.98 

Pilling 
resistance 

17.98 4.36 0.48 4.35 0.6054 0.99 4.36 0.48 4.31 0.61 0.98 

Abrasion 
resistance 

20.51 8.03 2.75 8.67 2.6789 0.94 7.84 2.72 8.44 2.90 0.89 

x̄: Mean, σ: Standard deviation, 

 

As seen in Table 3, Figures 2 and 3, the properties of bursting strength and pilling resistance of 
fabrics were predicted with high efficiency from fiber properties in terms of their mean, MSE 
and R2 values. Standard deviation values for all fabric properties were in acceptable levels. 

The prediction results of bursting strength and pilling resistance were found to be more 
successful with MSE values of 4.8365 and 17.9826, respectively. The maximum R2 values were 
determined over 0.99 for the outputs of bursting strength and pilling resistance, and the obtained 
R2 values for other outputs were satisfactory when both train and test dataset are taken into 
consideration. Therefore, the selected input parameters are enough to accurately predict the 
properties of interlock knitted fabrics by ANN. 

4. CONCLUSIONS 

This study does not deal with how effective to use ANN method in prediction of the properties 
of end product we will produce. This was repeatedly proven by various researchers in literature. 
However, from the viewpoint of textile manufacturers, previous studies lack the complete 
presentation of the effectiveness of the method. This study takes the gained improvements one 
step further. The prediction of yarn properties by using raw material features as inputs makes it 
possible to reduce costs and/or to increase quality, but predicting fabric properties from fiber 
properties can also improve these advantages. Textile producers may benefit from the data they 
have been collecting for various reasons by using prediction methods. 
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Outputs of this study can be summarized as follows: 

 ANN method was successfully utilized in prediction of bursting strength, air 
permeability, pilling resistance, abrasion resistance and surface friction coefficient of 
interlock fabrics, using some AFIS fiber properties. 
  Bursting strength and surface friction coefficient could be predicted with high 
coefficient of determination values (R2) for train dataset, which were 0.996 and 0.988, 
respectively. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate enhancing the growth and activity of Strepcoccus 
thermophiles, Lactobacillus delbrueckii spp. bulgarious, Lactobacillus acidophilus, 
Bafidobacterium lactis, yeast and mould, and Total aerobic Mesophilic Bacteria (TAMB) as 
function of four different temperatures in Kashar cheese. Effects of temperature like 5°C, 15°C, 
β5°C and γ7°C corresponding to time were studied after packaging of samples for 105 days. 
Microorganism numbers were significantly (p<0.05) increased with storage time corresponding to 
temperature. Compound properties of Kashar Cheese are determined in the Turkish Standard TS-
3272. As indicated by this, the moisture content in old Kashar (developed) ought to be 40%max., 
while it ought to be max. 45% in new kashar (not developed), the salt sum ought to be 7%, the fat 
sum ought to be min. 45% in entire fat Kashar Cheese, min. 30% in fat Kashar Cheese, and min. 
20% in medium-fat Kashar Cheese. The lactic acid bacteria have a preservative impact on foods, 
especially dairy foods. Organic acids, the main antimicrobial compounds produced by lactic acid 
bacteria, generate an atmosphere in the dairy food that heavily inhibits the development of 
pathogenic and spoilage bacteria (Johnson et al. 1990; Byrne and Bishop 1998). At the start of 
maturation, the counts of lactic acid bacteria were greater in traditional cheese samples because 
this cheese was made from raw milk. The total aerobic mesophilic bacteria count ranged from 4.39 
to 6.91 log cfu / g during maturation, whereas yeast and mould from 4.15 to 2.92, also lactic acid 
bacteria increased during the storage period. Storage time had significant effect on microbiological 
level of kashar cheese. The consumers have to check leaflet sheet of kashar cheese especially the 
cheese that products from raw milk is more likely spoilage than industrial one also before 
consumption they have shelf life of it if it stored more than 3 months they have to keep away. 

Keywords: Kashar cheese, Biogenic Amines. 

 

INTRODUCTION 

Kashar cheese a semi-hard Turkish traditional cheese, is one of the most consumed cheeses in 
Turkey (Koca & Metin, 2004). According to Turkish Statistical Institute, total cheese production 
of Turkey was 665580 tonnes in 2015, and semi-hard cheese production was 191206 tones 
(Anonymous, 2005). Similar cheeses are expansively manufactured in Balkan countries and 
known as kashkaval. Due to low pH value and lactic acid concentration   Kashar cheese is very 
delicate with microbial spoiling, due to it has NaCl content in the aqueous phase and low potential. 
For this reason, it has long shelf life compared to other cheeses. Turkish stander as stated, kashar 
cheese is classified two types Fresh and Ripening or Mature. Both of them it is the most consumed 
cheese in Turkey. no morning meal table would be completed without it and it is also commonly 
used in cake dishes ("börek," "cake," and "poğaça") and blended green serving. (Çetinkaya et al, 
β00γν Üçüncü β004). Formation of lipolysis in cheese is due to triglycerides caused to rancidity. 
On other hand, inhibition of enzymes by heating can produce awful smell and unwanted taste. The 
other important issue is the type of microorganisms, isolated from cheese, they are mainly 
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 mesophilic organisms. They come from different sources and contaminate the product during 
production and ripening of cheese. 

These mesophilic microorganisms may come into existence because of the microflora associated 
with the milk used to make cheese or contamination during manufacturing cheese deliberately in 
starter culture. Lactic acid bacteria can tolerate the cheese by producing microbial decarboxylation 
of the amino acids to form biogenic amines by microbial decarboxylation. Also there are some 
other factories that can influence forming of biogenic amines like enzymes, Temperature, pH scale, 
salt and moisture content. The one of the most food bone diseases that causes biogenic amines is 
Histamine. It has been associated with consumption of 100-180mg of histamine. The major 
products of carbohydrate catabolism are organic acids. Homo-fermentative bacteria, like lactic 
acid bacteria, ferment glucose to multiple products such as acetic, formic and propionic acid, 
acetaldehyde, ethanol and carbon dioxide. 

Material and Method 

Kashar cheese samples were produced by Kahkecioğlu factory in Gaziantep city, Turkey. 
Chemical and physical properties of samples, kept at four different temperatures 5°C, 15°C, β5°C 
and γ7°C, were measured to find the suitable storage temperature of kashar cheese that can effects 
shelf life of kashar cheese. The microorganisms like lactic acid bacteria,   Lactobacillus bulgaricus, 
Streptococcus thermophiles, Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis were followed 
by different media with different inoculation techniques. Total aerobic mesophilic bacteria were 
counted by pour plating agar using Plate Account Agar and Potatoes Dextrose Agar were used for 
yeast and mould count. 

Determination of moisture content 

For determination of moisture content of kashar cheese, oven method was used. To investigate the 
moisture content of sampleν about 5grams g of samples were put into oven at 105°C up to constant 
weight reached. Moisture content of cheeses was determined according to AACC, 1995 Approved 
Methods. 

Determination of pH 

For determination of pH of kashar cheese by pH meter was used. To investigate the pH of sample; 
about 10 grams’ g of sample were added 90ml of distilled water also added magnetic sterile and 
mixing the sample within 5 to 10 minutes. pH of sample was found after it stabling the sample by 
pH mater. 

Determination of texture  

The texture of kashar cheese where analyzed kept at four different temperatures 5°C, 15°C, β5°C 
and γ7°C, were measured to find the suitable storage temperature of kashar cheese that can effects 
shelf life of kashar cheese for the hardness, springiness, cohesiveness, chewiness, gumminess and 
resilience. For texture profile analysis (TPA). sample store at 4°c room temperature at least β hours 
so that cuts (γcm × γcm × βcm) before and seized for equilibration to room temperature (˜β0°c). 
TPA tests were performed using a TA×Tβ texture analyzer. Before analysis the TPA tests it is 
preform especially requirement in the system like , pretest speed it have to be 1.00 mm/sec, test 
speed 1.00mm/sec, target mode it will be strain, time 25.00%, duration time 5sec, target type will 
auto force and trigger will be 0.005kg and tare mode will be auto after you choice these 
requirement form settings allow to start your analysis. 
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 Microorganisms and culture conditions 

The determination of bacterial count expressed by as a log Cfu/ml. enumeration of counts bacterial 
in kashar cheese were kept for 5°C,15°C,β5°C and γ7°C corresponding to storage time. All 
samples were diluted third fold of peptone water 0.1% v/v than pour plate and Spread techniques 
to agar will be applying all of the bacterial counts than were incubated. All operations were 
duplicated on petri dishes. Dave and Shah (1998a) reported growth of bacteria using the following 
method of enumeration of L. Acidophilus was completed by spreading to MRS agar with the 
addition of maltose 1% containing adequate dilution inoculation. Then, for 3 days after the 
colonies were counted, petri dishes were incubated at γ7 ° C. 

Streptococcus Thermophilus: S. thermophilus are inoculated suitable dilutes formed by the pour-
plate technique into M-17 agar enriched 1% lactose (M17-lactose) and are incubated anaerobically 
with 5% COβ at γ0°C for 7βhrs.Lactobacillus Bulgarious: For account of L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus, applicable dilutes which are pour-plated into MRS agar enriched with 1% of fructose 
and are incubated with anaerobic of 5% COβ at γ0°C for 7βhrs.  Bifido bacterium lactis: The are 
counted out with MRS broth that is enriched with 1% of Raffinose are inoculated with pour-plated 
technique anaerobically with 5%COβ at γ0°C for 7βhrs.Lactobacillus acidophilus: lactobacillus 
acidophilus are enumerated with MRS agar supplemented with 1% of Maltose which are 
inoculated pour-plate technique for anaerobically 5% CO2 at γ0°C for 7βhrs. 

Total aerobic mesophilic bacteria:  total aerobic mesophilic bacteria were enumerated with plate 
count agar (PCA) in pour-plate technique at γ7°C for 48hrs.Yeast and Mould:  yeast and mould 
was enumerated with potatoes Dextrose Agar by pour-plate technique at γ7°C for 48hrs. 

Statistical analysis 

The statistical analysis was carry out with application IBM SPSS version 22.0 for windows. The 
results analyzed with one-way ANOVA (ANOVA test) and Duncan to multiple range test 
presented value of P<0.05were used to point out significant differences. 

 

Results and discussions. 

Moisture content of kashar cheese was recorded during 105 days of storage kept at four different 
temperatures (5°C ,15°C, β5°C and γ7°C). Their results are shown Table 1.0. The statistical 
analysis was applied to how the temperature and storage time are effecting the moisture content of 
kashar cheese. The ANOVA results shows that increasing the storage time and temperatures 
increased (P<0.05) in the moisture content (Table 1.0). Moisture content of samples stored at 5°C 
for (0, 15, 30 and 45) days were not changed significantly (P>0.05) compared to other storage time 
and other stored temperatures. That means during fresh stage moisture content of kashar cheese is 
further than ripening stage. Due to fresh stage containing very high salt content the moisture 
content slows down. Moisture content was observed that 60,75,90 and 105 Days corresponding to 
15°c,β5°c and γ7°c are significant at (P>0.05). as long as storage time increasing also moisture 
content increasing with it. That means it has rational proportion with time and temperature, also 
as the time temperature increasing salt melting may happen.  
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Table 1.0 effect of time and temperature in moisture content. 

 

Time                           5°C                 15°C                     β5°C                        γ7°C 

 

0 Day            48.50±0.07b       48.50±0.07a          48.45±0.07b            48.45±0.07c 

15 Days        4β.50±γ.5γ         46.00±0.000a        46.00±1.41a              44.λ0±0.57b 

γ0 Days        41.60±1.8λa        46.15±0.0βa         46.00±0.000a           4γ.50±0.70a 

45 Days        4λ.β5±0.γ5b         48.00±0.000a      50.00±0.000c            4λ.00±0.000c 

60 Days       51.50±β.1βb, c      5β.00±β.8βb        5γ.00±0.0000d           5γ.00±1.41d 

75 Days       54.50±0.000c, d     54.40±0.70c        55.00±0.000e             5γ.00±0.000d 

λ0 Days       56.00±0.000d        56.00±0.000c        56.00±0.000e            55.00±0.000e 

105 Days      60.00±0.000e        56.00±0.000c        58.00±0.000f            58.00±0.000f 

 

Determination of pH. 

pH of kashar cheese was recorded during 105 days of storage kept at four different temperatures 
(5°C ,15°C, β5°C and γ7°C). The results are shown Table 4.2 the statistical analysis was applied 
to how the temperature and storage time of the sample are effecting the pH of kashar cheese. The 
ANOVA results shows that increasing the storage time and Temperatures (P>0.05). the results of 
the pH in the table below (Table 4.2). pH of samples stored at 5°C for (0, 15, γ0 and 45) days were 
not changed significantly. pH of the sample was kept (15°C, β5°C,γ7°C) for ripening period 
(60,75,90,105) days are significantly effecting the pH of the sample. Increasing the storage period 
with increasing stored temperature the pH of the sample will decrease. The PH value reported in 
our sample are close to those of (Atasever et al) also similar Öksüztepe that determined the kashar 
cheese which packaging Vacuum is in between pH (5.49). 

 

table 1.1 effect of storage Time and temperature in pH 

pH                                                                              Temperature 

Time                           5°C                        15°C                    25°C                        37°C 

 

0 Day                6.61±0.02f           6.6g±0.02g          6.61±0.02f               6.61g±0.02g 

15 Days         6.54±0.05e          6.44±0.02f            6.51±0.02e                 5.99±0.0000f 

30 Days         6.34±0.01d          6.23±0.035e        6.45±0.05e                  5.82e±0.02e 

45 Days         6.30±0.007d       6.14±0.00d          5.97±0.01d                    5.65±0.02d 

60 Days          6.22±0.02c         5.77±0.00c           5.95±0.03d                   5.57±0.01c 

391



 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 75 Days         6.13±0.02b          5.74±0.007c         5.81±0.0βc                   5.γ5±0.01b 

90 Days         6.08±0.01b        5.33±0.0000b         5.50b±0.07b                 5.33±0.00b 

105 Days      5.92±0.02a          5.29a±0.007a       5.35±0.0000a               5.25±0.00ba 

 

Different letter indicates statistical difference α<0.05 level in each column. Mean± SD 

 

 

 

Microbiological analysis  

Changes in growth of Streptococcus Thermopilus in kashar cheese were recorded after storage 105 
days were kept the all samples within four different temperatures, 5°C ,15°C, β5°C and γ7°C. and 
their results are shown table 1.0. the statistical analysis was applied to how the temperature and 
storage of the sample are effects the growth of S. Thermophilus. The ANOVA results shows that 
increasing the storage time and Temperatures (P>0.05) in the growth of S. Thermophilus (Table 
1.0). Storing time 0,15 γ0 45 Days were kept at 5°C are lower significantly (P>0.05) growth of S. 
Thermophilus compared to other storage time and other stored temperatures. The increase of S. 
thermophilus was observed after storing time 60, 75 ,90, 105 Days Corresponding to temperatures 
at 15°C, β5°C and γ7°C are significantly effecting the growth of S. thermophilus. The highest of 
S. thermophilus was observed by keeping γ7°C at 105 days of storage (table 1.0). As the (Akyüz 
1978) reported that LAB increasing after ripening 30 days also I support that research due to these 
result show us increasing with increasing the storage time.  As (table 1.0) shows us the S. 
Thermophilus for first 30 Days may be constant or slightly changes while at ripening time 
(60,75,90,105) increasing gradually. 

 

Table 1.2 Effect of temperature and Storage time on the growth of S. Thermophilus 

Time                               5°C                 15°C                 25°C                  37°C  

0 Day                   3.52±0.27a         3.52± 0.27a       3.52±0.27a          3.52± 0.27a 

15 Days               4.18±0.83b        4.33±0.14b        3.60±0.000b         4.87±0.01b 

30 Days              4.34±0.59c        4.50±0.29c           4.67±0.002c         5.64±0.01c 

45 Day               4.91±0.21d        4.63±0.11c           4.73±0.07d           5.77±0000d 

60 Days             4.96±0.14d        4.86±0.22d           4.87±0.19e            5.96±0.01e 

75 Days            5.54±0.10e         5.55±0.04e            5.39±0.14f            6.54±0.01f 

90 Days            5.74±0.03F         5.57±0.02e            5.84±0.21g            6.57±0.000f 

105 Days          5.85±0.02F        5.84±0.17f              5.94±0.000h          6.69±0.01g 

 

Different letter indicates statistical difference α<0.05 level in each column. 

392



 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 Determination growth of Lactobacillus delbruekii Spp Burglarious 

growth of Lactobacillus delbruekii Spp Burglarious in kashar cheese were recorded during stored 
105 days were kept four different temperatures, (5°C ,15°C, β5°C ,γ7°C). and their results are 
shown Table 4.4. the statistical analysis was applied to how the temperature and storage of the 
sample are effects the growth of Lactobacillus delbruekii Spp burglarious. The ANOVA results 
shows that increasing the storage time and Temperatures (P<0.05) in the growth of Lactobacillus 
delbruekii Spp burglarious (Table 4.4).  growth Lactobacillus delbruekii Spp Burglarious of 
samples stored at 5°C for (0, 15, γ0 and 45) days were not changed significantly (P<0.05) 
compared to other storage time and other stored temperatures. The increase of Lactobacillus 
delbruekii Spp burglarious was observed during ripening time (60, 75 ,90, 105) Days 
Corresponding to temperatures at (15°C, β5°C,γ7°C) are significantly effecting the growth of 
Lactobacillus delbruekii Spp burglarious. The highest of Lactobacillus delbruekii Spp burglarious 
was observed by keeping γ7°C at 105 days of storage (table 4.4). As the (Akyüz 1λ78ν 

Halkman and Halkman 1991; Soyutemiz et al. 2000) reported that LAB increasing after ripening 
30 days also I support that research due to these result show us increasing with increasing the 
storage time.  As (table 4.4) shows us the Lactobacillus delbruekii Spp burglarious for first 30 
Days may be constant or slightly changes. 

 

Table 1.3 effect of storage time and temperature of growth of Lactobacillus delbruekii Spp 
Burglarious. 

 

 

Time                               5°C                   15°C                        25°C                        37°C 

 

0 Day              γ.04±0.04a       γ.04±0.04a      γ.0481±0.04a        γ.04a±0.04a 

15 Days           4.γ1±0.00b     4.00±0.λβa       4.15±0.04b             4.γ1±0.0βb 

γ0 Days           4.βλ±0.11b     4.γ6±0.00c       5.60±0.068c           4.4β±0.01c 

45 Days           4.65±0.γλc     4.48±0.1γc        5.λ1±0.01d             4.51±0.01d 

60 Days           4.λβ±0.βλc     5.61±0.04d        5.λ8±0.006e            5.64±0.05e 

75 Days           4.λ5±0.00c     5.67±0.04d        6.51±0.01f               5.74±0.0βf 

λ0 Days           5.47d±0.08d    5.λβ±0.0βd       6.54±0.01f               6.λ7±0.0000g 

105 Days         5.45d±0.00d   6.87±0.01e        6.λ8±0.0000g           6.λβ±0.0γh 

 

Different letter indicates statistical difference α<0.05 level in each column. Mean± SD 

 

Determination of Total Aerobic Mesophilic Bacteria 
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 The growth of total aerobic mesophilic bacteria was recorded during 105 days were kept different 
degree of temperatures like, (5°C, 15°C ,β5°C γ7°C). the results are shown Table 1.2. The 
statistical analysis was applied to how the temperature and storage time are effecting the total 
aerobic mesophilic bacteria of kashar cheese. The ANOVA results shows that increasing the 
storage time and temperatures increased (P<0.05) in the total aerobic mesophilic bacteria (Table 
1.2). total aerobic mesophilic bacteria of samples stored at 5°C for (0, 15, γ0 and 45) days were 
not changed significantly (P<0.05) compared to other storage time and other stored temperatures. 

These study observed that storage time (60,75,90,105) days were stored temperatures 
(15°C,β5°C,γ7°C) are significantly effecting the growth of total aerobic mesophilic bacteria. The 
increasing storage time and stored temperature are causes increasing log Cfu/g of total aerobic 
mesophilic bacteria 4.39-6.91 log cfu/ml-1. As other researchers reported that total aerobic 
mesophilic bacteria increase during poor hygiene manufactures in between 7.70-8.47 log cfu/ml-
1, also these results agree with these research reported by Halkman et al and Atamer et al . 

Table 1.4 determination of total aerobic mesophilic bacteria. 

 

TAMB                                                                       Temperature 

Time                              5°C                           15°C                          β5°c                 γ7°C 

0 DAY                      4.γλ±0.1γa             4.γλ±0.1γa         4.γλ±0.1γa              4.γλ±0.1γa 

15 Days                   4.γβ±0.000b          4.4γ±0.45a         4.64±0.66b               4.γ6±0.04a 

γ0 Days                   4.50±0.0βγc           4.6β±0.004b      4.74±0.β7c              4.70± 0.0γb 

45 Days                   4.55±0.γβc, d         4.8β±0.00c         4.8β±0.0γc              4.86±0.0βc 

60 Days                   4.58±0.008d           4.λγ±0.00γd       4.λβ±0.00βd           4.λ1±0.00βc 

75 Days                  4.68±0.008e           4.λ5±0.01d          5.β1±0.01e              5.67±0.0γd 

λ0 Days                 4.7γ±0.007f            5.45±0.01e           5.77±0.04f                5.88±0.00βe 

105 Days               4.74±0.01g             5.71±0.0βf            5.λ1±0.0βg               6.λ1±0.001e 

 

Different letter indicates statistical difference α<0.05 level in each column. Mean± SD 

Determination of yeast and mould  

The growth of yeast and mould was recorded during 105 days were kept different degree of 
temperatures like, (5°C, 15°C ,β5°C γ7°C). the results are shown Table 1.3. The statistical analysis 
was applied to how the temperature and storage time are effecting the yeast and mould of kashar 
cheese. The ANOVA results shows that increasing the storage time with temperatures (P<0.05) in 
the yeast and mould (Table 1.3). yeast and mould of samples stored at 5°C for (0, 15, γ0 and 45) 
days were significantly (P<0.05) compared to other storage time and other stored temperatures. 
Also yeast and mould of samples stored at 15°C for storage period are significantly effecting the 
growth of yeast and mould. These study observed that storage time (60,75,90,105) days were 
stored temperatures (β5°C,γ7°C) aren’t significantly effecting the growth of yeast and mould. 
These research shows during the fresh stage were stored low temperature at 5°C ,15°C the growth 
of yeast and mould increases while gradually starting decrease during ripening time 
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Table 1.5 effect of storage time and temperature the growth of Yeast and mould  

Time                               5°C                     15°C                       β5°C                    γ7°C 

0 Day                  4.15±0.14b          4.15±0.14g             4.15±0.14d                4.15±0.14e 

15 Days              4.4β±0.000γc       4.γ8±0.01f             4.41±0.01e                 4.06±0.01e 

γ0 Days              4.48±0.001c, d     4.4β±0.0βf            4.67±0.01f                  4.γβ±0.0βf 

45 Days             4.5λ±0.000d         4.57±0.01e           4.78±0.00βf                  4.γ6±0.01f 

60 Days             4.β4±0.04b          γ.78±0.00βd          γ.8γ±0.01c                   γ.78±0.01d 

75 Days            4.β4±0.01b           γ.58±0.04c            γ.54±0.01b                   γ.56±0.01c 

λ0 Days            4.16±0.0βb           γ.γ8±0.007b          γ.6β±0.0βb                  γ.γ0±0.0γb 

105 Days         γ.0λ±0.00βa          γ.10±0.004a           β.45±0.01a                 β.λβ±0.0γa 

Different letter indicates statistical difference α<0.05 level in each column. Mean± SD 

 Texture profile Analysis  

For the texture of kashar cheese determined during 105 Days were kept four different temperatures 
(5°C, 15°C, β5°C, γ7°C) for hardness, Cohesiveness, Gumminess and springiness are determined. 
The analysis is worked triplication. the results are shown Table 1.4. The statistical analysis was 
applied to how the temperature and storage time are effecting texture profile of kashar cheese. The 
ANOVA results shows that increasing the storage time with temperatures (P<0.05). The hardness 
of kashar cheese were kept 5°C for (0,15,30,45) days is slightly significantly comparing with other 
storage time and stored temperatures. The hardness of kashar cheese were kept (15°C, β5°C,γ7°C) 
for (60,75,90,105) days are significantly effecting the hardness of kashar cheese. That means 
increasing shelf life(60,75,90,105) of kashar cheese and stored temperature the hardness of kashar 
cheese will be softer than those kept 5°C for (0,15,γ0,45) days. Hardness is the calculation of the 
amount of force to compress the kashar cheese is continuously decreased as the ripening time 
increasing.  These caused by breaking down of αs1-casein in to lower molecular weight peptides 
in kashar cheese and hydration of the protein matrix. Our results confirm to other researchers those 
said the hardness of kashar cheese decreasing with increasing the shelf life (Lawrence et al. 1987; 
Fenelon & Guinee, 2000; Zisu & Shah, 2005). 

Springiness is degree of elasticity of distort the shape of sample after deforming force is remove. 
(Fox et al. 2000). The analysis is worked triplication. the results are shown Table 1.5. The 
statistical analysis was applied to how the temperature and storage time are effecting springiness 
of kashar cheese. The ANOVA results shows that increasing the storage time with temperatures 
(P<0.05). The springiness of kashar cheese were kept 5°C for (0,15,γ0,45) days is slightly 
significantly comparing with other storage time and stored temperatures. The springiness of kashar 
cheese were kept (15°C, β5°C,γ7°C) for (60,75,λ0,105) days are significantly effecting the 
springiness of kashar cheese. springiness is the calculation of the amount of force to compress the 
kashar cheese is continuously decreased as the ripening time increasing. Results of Springiness of 
the sample is similar with those find we found the hardness. Results of springiness of the kashar 
cheese agree with those find by Kahyaoglu et al. (2005) for Gaziantep cheese.  

 

395



 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 Cohesiveness of the kashar cheese is decreasing throughout the storage period and storage 
temperature. the results are shown Table 1.6. The statistical analysis was applied to how the 
temperature and storage time are effecting cohesiveness of kashar cheese. The ANOVA results 
shows that increasing the storage time with temperatures (P<0.05). The cohesiveness of kashar 
cheese were kept (5°C, 15°C, β5°C, γ7°C) for shelf life (0,15,γ0,45,60,75,λ0,λ0,105) days is 
significantly effecting the cohesiveness of the kashar cheese. the higher cohesiveness of sample 
means it has high protein content in the kashar cheese. 

 

 

Table 1.4 effect of storage time and temperature to hardness   

 

Hardness 

 

Time                                      5°C                                15°C                                    25°C                                
37°C 

0 DAY             6204.7671c±288.43     6396.6455f±147.24    6204.7671e±288.43          
6204.7671f±288.43 

15 DAYS         5692.5432b±43.58      5071.4890e±27.267     5790.5242e±19.76           
5391.3173e±72.91 

30 DAYS         5606.1635b±63.94     4510.3360d±422.267   4510.3360d±422.240       
4406.7337d±241.263 

45 DAYS        5316.8461b±100.53      3425.7983c±γ8.1β     γ6β8.4β57c±βγ1.164       
γγ66.885βc±β68.60 

60 DAYS        5455.7122b±397951     3287.5164b, c±430.51   2287.5164b±430.51      
2608.4671b±334.42 

75 DAYS        5340.0656b±233.740    2364.233a±269.71      1497.5671a±124.37       
1444.8744a±193.43 

90 DAYS        4117.8673a±60.05       2417.8010a±347.70       1391.9100a±373.91        
1339.5510a±329.76 

105 DAYS     3953.3787a±200.177    2892.9214b±128.39   1681.2593a±243.92         
1402.2960a±327.37 

 

Different letter indicates statistical difference α<0.05 level in each column. Mean± SD 

Table 1.6 effect of storage time and temperature in the springiness. 

Springiness  

 

Time                    5°C                          15°C                    25°C                               37°C 
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0 DAY            0.92±0.04e         0.92±0.47f             0.09±0.04g                   0.92±0.04e 

15 DAYS        0.84±0.04d       0.86±0.β8e             0.84±0.01f                      0.84±0.00λg 

30 DAYS       0.84±0.007d       0.72±0.01d              0.72±0.01e                    0.73±0.04f 

45 DAYS       0.81±0.01c,d      0.64±0.04c             0.66±0.02d                      0.62±0.008e 

60 DAYS      0.80±0.10b,c,d   0.64±0.04b           0.57±0.01c                       0.51±0.02d 

75 DAYS       0.76±0.11b,c      0.73±0.03d           0 .46±0.04b                      0.45±0.20c 

90 DAYS       0.72±0.006a       0.58±0.01a,b       0.38±0.01a                         0.34±0.27b 

105 DAYS     0.76±0.0βa,b     0.56±0.0γa           0.36±0.03a                        0.26±0.βγa 

 

Different letter indicates statistical difference α<0.05 level in each column. Mean± SD 

Tale 1.7 effect of storage time and temperature in cohesiveness. 

Cohesiveness 

 

Time                       5°C                  15°C                     25°C                      37°C 

 

0 DAY            0.86±0.018e         0.86±0.018d      0.86±0.01c        0.86±0.01c 

15 DAYS        0.74±0.02d            0.74±0.13d        0.77±0.04b       0.63±0.24b 

30 DAYS        0.64±0.009c           0.64±0.1γc         0.7β±0.01b, c    0.6γ±0.βλb 

45 DAYS       0.56±0.14c              0.64±0.15a, b     0.67±0.01a, b    0.63±0.β8 

60 DAYS       0.56±0.23b             0.64±0.08a, b      0.69±0.08a, b     0.62±0.33 

75 Days        0.54±0.3a, b            0.64±0.04a, b       0.64±0.04a, b     0.67±0.008 

90 Days        0.54±0.015b            0.61±0.02a, b       0.67±0.02a, b      0.53±0.1a 

105 Days      0.51±0.01a               0.61±0.04a            0.63±0.04a          0.54±0.3a 

Conclusion 

These study investigates the effect of storage time and stored temperature in kashar cheese. All the 
sample kept four different temperatures (5°C, 15°C, β5°C, γ7°C) during 105 days.  These study 
was focusing effect of the storage time and stored temperature on growth of different 
microorganisms (LAB, yeast and mould, TAMB) and moisture content, pH, and texture. As the 
results shows us the increasing storage time and stored temperature are effecting kashar cheese 
chemically and physically and biologically Also the packaging process is taking part the shelf life 
of kashar cheese. 
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PERİTONİTLİ SIÇANLARDA KARIN DUVARI DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA 
PTFE YAMA, PTFE PLUS YAMA, POLİPROPİLEN YAMA, POLİPROPİLEN 

YAMA + SEPRAFİLM, KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Op. Dr. Hüseyin ALAKUŞ 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

ÖZET 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı sıçan peritonit modelinde oluşturulan karın duvarı defektinin 
Bogota bag ile kapatılmasını takiben, karın duvarı defektinin kalıcı olarak onarımında 
polypropylene (PP) yama, PP yama + seprafilm, PolyTetraFloroEthylene (PTFE) yama ve 
PTFE plus (PTFE+ gümüş karbonat + klorheksidindiasetat) yamanın üç haftalık erken 
dönemdeki etkinliğini araştırmaktır.  

Yöntem: Çalışmada sıçanlar rastgele 4 ayrı gruba dağıtıldıν Grup 1 (nμ 16)μ PP yama grubu, 
Grup 2 (n:16): PP yama + seprafilm grubu, Grup 3 (n:16): PTFE yama grubu, Grup 4 (n:16): 
PTFE plus yama grubu. 5 cm orta hat laparatomi ve cilt-ciltaltı diseksiyonu yapıldı. Karın ön 
duvarında 1,5Xγ cm kas-fasia defekti oluşturuldu. Periton içerisine hazırlanan feçes 
solüsyonundan 1 ml verilerek fekal kontaminasyon sağlandı. Karın ön duvarı izotonik 
torbasından kesilen γ,5Xβ cm parça (Bogota bag) ile kapatılıp γ gün sonra çıkarıldı. Periton 
50 cc izotonik ile yıkandı. Karın duvarı defekti 4 ayrı γ,5Xβ cm protez ile kapatıldı. Cilt 
devamlı sütüre edildi. Takip süresi sonunda sıçanlar intrakardiak injeksiyon ile sakrifiye 
edildi. Mortalite,  adhezyon sayısı ve derecesi, fasya ayrılma kuvveti ve cerrahi alan 
infeksiyonu(CAİ) değerlendirildi.  

Bulgular: Mortalite grup 1’de %6,γ, Grup β’de %50, Grup γ’te %β5 idi ve Grup 4’te 
mortalite gözlenmedi ve anlamlı bulundu(p=00β). Adhezyon sayısı grup 1’de %68,8, grup 
β’de %4γ,8 iken grup γ ve grup 4’te adhezyon gözlenmedi ve istatisitiksel olarak anlamlı 
bulundu(p<0,001). Fasya ayrılma kuvveti grup γ ve grup 4 te yama fasyaya yapışmadığından 
değerlendirilmedi. Grup 1’de fasya ayrılma kuvveti ortalama ββ80,55gr/cm, grup β’de 
β0γ8,57gr/cm saptandı ve aradaki fark anlamlı bulunmadı(p=0,γ8γ). CAİ oranları 
değerlendirildiğinde grup 1’de %68,8, grup β’de %γ7,5, grup γ’te %75 ve grup 4’te %100 
olarak saptandı ve anlamlı bulundu(p=0.00β).  

Sonuç: Kontamine karın duvarı defektlerinin onarımında kalıcı onarım için PP yama 
kullanımının artmış riskine rağmen en uygun protez olduğu fikri ileri sürülebilir. 

Anahtar sözcükler: Abdominal Wall; Peritonitis; Seprafilm; Polypropylenes; 
Polytetrafluoroethylene 

 
COMPARISON OF POLYPROPYLENE PATCH AND POLYPROPYLENE PATCH + 

SEPRAFILM, PTFE PATCH AND PTFE PLUS PATCH IN THE REPAIR OF 
ABDOMINAL WALL DEFECTS IN RATS WITH PERITONITIS  

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to investigate the efficacy of polypropylene (PP) patch, 
PP patch + seprafilm, PolyTetraFluoroEthylene (PTFE) patch and PTFE plus (PTFE+PP) 
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 patch in the early period of three weeks after permanent closure of abdominal wall defect with 

Bogota bag in rat peritonitis model.  

Methods: In the study, rats were randomly divided into 4 groups; Group 1 (n: 16): PP mesh 
group, Group 2 (n: 16): PP mesh + seprafilm group, Group 3 (n: 16): PTFE mesh group, 
Group 4 (n: 16): PTFE plus mesh group. 5 cm midline laparotomy and skin-subcutaneous 
dissection were performed. 1.5X3 cm muscle-fascia defect was created on the anterior 
abdominal Wall. Fecal contamination was achieved by administering 1 ml of fecal solution 
prepared in peritoneum. The front wall of the abdomen was closed with a 3.5x2 cm (Bogota 
bag) cut from an isotonic NaCl bag and removed 3 days later. The peritoneum was washed 
with 50 cc isotonic. The abdominal wall defect was closed with 4 separate 3.5X2 cm 
prostheses. The skin was closed with continuous suture. It was observed daily during the 
follow-up period. At the end of the follow-up period, rats were sacrificed by intracardiac 
injection. Abdominal abscess formation, number of adhesions and grade were evaluated. 

Results: Evisceration and intestinal fistula were not observed in any group during the follow-
up period. Rat weights, mortality, adhesion and adhesion degree, strain rate, wound infection 
rates and comparisons were made between groups. When the wound infection rates in all 
groups were evaluated, it was determined as 68.8% in group 1, 75% in group 2, 100% in 
group 3 and group 4. Wound infection rates between the groups were statistically significant 
(p = 0.022). 

Conclusion: In conclusion; It can be argued that the use of PP mesh for permanent repair in 
the repair of contaminated abdominal wall defects is the most appropriate prosthesis despite 
the increased risk of adhesion. 

Key words: Abdominal wall repair, prosthetic materials, rats peritonitis model, adhesion 

GİRİŞ 

Batın cerrahisi sonrası karın duvarının primer olarak kapatılamaması durumu ile karşılaşmak 
cerrahlar için nadir bir olay değildir. Bu durum sıklıkla genel cerrahi, travma cerrahisi ve 
cerrahi onkoloji sahalarında görülür. Karın duvarının primer olarak kapatılamadığı durumlara 
örnek olarakν travma olgularında resüsitasyona bağlı masif visseral ödem veya karın duvarının 
kaybı, geniş retroperitoneal hematom nedeniyle karın içi basıncının artması, karın duvarının 
neoplazi veya nekrotizan yumuşak doku infeksiyonu nedeniyle eksize edilmesi, abdominal 
kompartman sendromunda karnın yüksek basınç altında kapatılmasının yara nekrozuna veya 
infeksiyonuna neden olması, intraabdominal sepsis sonucu oluşan visseral ve peritoneal ödem 
nedeniyle veya potansiyel tekrarlayan ameliyatlar nedeniyle karnın açık bırakılması 
verilebilir(1-4). Bu durumlara sıklıkla fekal kontaminasyon eşlik etmektedir. Kontamine karın 
duvarı defektlerinin onarımı cerrahlar için hala önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Eğer 
mümkünse onarım için otojen materyaller tercih edilmelidir. Ancak fasyanın yeterli olmadığı 
durumlarda prostetik bir materyal kullanılabilir. Cerrahlar karın duvarının geçici olarak 
kapatılmasında çeşitli materyaller kullanmaktadır.  Bu nedenle açılmış intravenöz solüsyon 
torbaları (Bogota bag), latex, silastik tabakalar, çok değişik tipte yama materyalleriν naylon, 
poliglaktin yama, PP yama, PTFE yama kullanılabilir(1, 5-13). Üzerinde konsensüs oluşmuş 
bir materyal henüz yoktur(14-16). Diğerlerine göre karşılaştırılamayacak derecede ucuz ve el 
altında bulunması nedeniyle Bogota bag sıklıkla tercih edilir. Fakat kalıcı karın duvarı 
defektinin kapatılmasında Bogota bag çıkartıldıktan sonra PTFE yama veya PP yama 
kullanılmaktadır.  
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 Kalıcı protezlerin barsak duvarında erozyona neden olmaması için esnek, katlanabilir, 

inflamatuar cevaba neden olmaması için inert, sıvıların drenajı için delikli, sağlamlığını 
koruyan, karsinojenik olmayan ve infeksiyon varlığında stabil olması gereklidir(3, 13). Bu 
amaçla PP yama en sık kullanılan materyaldir. Güçlü ve inert bir materyal olmakla birlikte 
visseral adhezyonları artırdığı, cilt ve barsaklarda erozyona neden olması gibi dezavantajları 
da iyi bilinmektedir. Daha fazla inflamatuar cevaba neden olarak barsaklarla direkt teması 
durumunda fistül gelişimine neden olur. Bu komplikasyonlar ve PP yamanın çıkartılması 
gerektiğindeki zorluklar yeni ve daha iyi materyallerin araştırılmasına teşvik etmiştir(13, 17).   

PTFE yama çok az doku reaksiyonuna neden olan inert bir maddedir. Daha az adhezyona 
neden olmaktadır. Buna karşın yapısı nedeniyle kontamine ortamda infeksiyona direnci 
zayıftır. Çünkü yara iyileşmesi sürecinde protez içine kapiller dokunun ilerlemesi mümkün 
değildir ve lökosit migrasyonu olamamaktadır(13). PTFE yamanın bahsedilen dezavantajını 
azaltmak üzere geliştirilmiş olan gümüş karbonat ve klorheksidindiasetat içeren PTFE plus 
yama isimli protez, PP yamanın bahsedilen dezavantajını önlemek için geliştirilen ve 
barsaklar ile temasını önleyen Hyaluronik Asit (HA) ve Karboksi Metil Selüloz (CMC) içeren 
membran (seprafilm) bu çalışmada kullanılacaktır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu onayı alındıktan sonra Deney 
Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapıldı. Çalışmada, 64 adet 6-8 haftalık, 
ağırlığı 180-β50 gr arasında, erkek Wistar Albino sıçan kullanıldı. Bütün sıçanlara sıçan yemi ve 
musluk suyu ile serbest beslenme olanağı sağlandı. Laparatomi öncesi bütün sıçanlar 4 saat aç 
bırakıldı. Hayvanlara mümkün olan en az ağrı ve sıkıntı verecek şekilde davranıldı. Sıçanların 
hepsi çalışma sonrası sakrifiye edildi.  

Yöntem: Çalışmada sıçanlar rastgele seçilerek 4 ayrı grup oluşturulduν Grup 1 (nμ 16)μ PP 
yama grubu, Grup 2 (n:16): PP yama + seprafilm grubu, Grup 3 (n:16): PTFE yama grubu, 
Grup 4 (nμ16)μ PTFE plus yama grubu. 4 saat önceden aç bırakılan sıçanlara anestezik madde 
olarak ketamin (γ7,5 mg/kg) ve xylazin (5 mg/kg) intramusküler olarak yapıldı. 5 cm orta hat 
laparatomi ve cilt-ciltaltı diseksiyonu yapıldı. Karın ön duvarında 1,5Xγ cm kas-fasya defekti 
oluşturuldu. Periton içerisine hazırlanan feçes solüsyonundan (1 gr sıçan feçesini 20 ml 
izotonik ile karıştırılarak süspansiyonize edildi) 1 ml verilerek fekal kontaminasyon yapıldı. 
Karın ön duvarı izotonik torbasından kesilen γ,5Xβ cm parça (Bogota bag) ile 4,0 prolen 
devamlı sütür ile kapatıldı. Deri 4,0 prolen devamlı sütür ile kapatıldı. γ gün sonra sıçanlar 
tekrar anestezi sonrası cilt sütürleri alındı. Bogota bag çıkarıldı. Periton 50 cc izotonik ile 
yıkandı. Karın duvarı defekti 4 ayrı γ,5Xβ cm protez ile fasia kenarından 0,5 cm uzaklıktan 
4,0 prolen devamlı sütür ile kapatıldı. Cilt 4,0 prolen devamlı sütür ile kapatıldı. Belirlenen 
takip süresince (evisserasyon ve fistül gelişene kadar, yoksa γ hafta) her gün gözlendi. Takip 
süresi sonunda sıçanlar intrakardiak injeksiyon ile sakrifiye edildi. Mortalite, adhezyon sayı 
ve derecesi (Tablo 1), fasya ayrılma kuvveti ve CAİ gelişimi değerlendirildi. Defekt içeren 
karın duvarı eksize edildi. Karın duvarı ve protez bistüri ile transvers planda 1 cm’lik β kısıma 
ayrıldı. 1 cm enindeki protez-fasia birleşim yeri iki uçtan tespit edilerek sabit arttırılan bir 
kuvvet uygulanarak (1gr/cm) protez-fasia ayrılma kuvveti (gerilme direnci) ölçüldü.  

Tablo 1: Adhezyonların sınıflandırılması 

Grade 0 Adhezyon yok 
Grade 1 Adhezyon künt diseksiyon ile protezden ayrılabiliyor 
Grade 2 Adhezyon dikkatlii keskin diseksiyon ile protezden ayrılabiliyor 
Grade 3 Adhezyonlar dikkati keskin diseksiyon ile protezden ayrılmıyor 
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İstatistiksel değerlendirme 

İstatistiksel değerlendirmeler SPSS (version ββ.0, SPSS, Chicago,IL, USA) programı ile 
yapıldı. Kategorik parametrelerde, çapraz tablolar için Ki-kare veya Fisher’in kesin Ki-kare 
testi, sayısal parametrelerde T testi ve Kruskal-Wallis testi gruplar arası farkın anlamlılığının 
değerlendirilmesinde kullanıldı. Sağ kalım grafikleri Kaplan-Meier metoduna göre yapıldı. 
Sağ kalım grafikleri farkı Log-rank testi ile değerlendirildi. p<0.005 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 

 BULGULAR 

Grupların infeksiyon, adhezyon ve mortalite oranları incelendiğindeν Grup β de infeksiyon 
oranının (%γ7,5) diğer gruplara göre daha düşük olduğu görülmüştür (pμ0,00β). Adhezyon 
oranına baktığımızda ise grup 1 de adhezyon oranının (%68,8) diğer gruplara göre daha fazla 
olduğu saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Mortalite oranı grup β  
(%50) de diğer üç gruba göre daha yüksek olduğu, grup γ (%β5) de diğer iki gruba göre daha 
yüksek olduğu görüldü ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (pμ0,00β)(Tablo β). 

Tablo 2. Grupların CAİ, adhezyon ve mortalite oranları 

 Grup 1 (n=16) Grup 2 (n=16) Grup 3 (n=16) Grup 4 (n=16) 

p* 

CAİ n,(%) 11, (68,8) 6(37,5) 12(75,0) 16(100,0) 0,002 
Adhezyon n,(%) 11, (68,8) 7(43,8) 0(0,0) 0(0,0) <0,001 
Mortalite n,(%) 1,(6,3) 8(50,0) 4(25,0) 0(0,0) 0,002 

*Ki Kare Testi 
Gruplar arasında adhezyon gelişimi arasında ilişki incelendiğindeν adhezyon gelişiminin grup 
1 ve grup β arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05) (Tablo γ). 

Tablo 3. Gruplar arasında adhezyon derecesi arasında ilişki 

 Grup 1 Grup 2 p 
Künt Diseksiyon n, (%) 2 (18,2) 4 (57,1) 

0,087 
Keskin Diseksiyon n, (%) 9 (81,8) 3 (42,9) 
 

CAİ gelişme süresi ve sağ kalım süresi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır. Ortalama CAİ gelişme süresi grup β (10,67±β,β5) de diğer üç gruba göre 
daha fazladır. Grup 4 te ortalama CAİ gelişme süresi (10,06±4,7γ) diğer iki gruba göre daha 
fazladır (pμ0,001). Ortalama sağkalım sürelerine baktığımızdaν grup 4 te ortalama sağkalım 
süresi (β1,00±,00) diğer üç gruba göre daha fazladır. Grup 1 in (β0,γ1±β,75) ise diğer iki 
gruba göre ortalama sağkalım süresi daha fazladır (pμ0,004). Ortalama fasia ayrılma kuvveti 
ile gruplar arasında istatistiksel bir anlamlılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4). 

Tablo 4: Gruplar arası fasya ayrılma kuvveti ve CAİ başlangıç süreleri karşılaştırması 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 p 

Fasia Ayrılma Kuvveti gr/cm ββ80,55±64β,04 β0γ8,57±γ75,λβ 
. 
. 

. 

. 
0,γ8γ¹ 
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Cerrahi alan infeksiyonu, gün 8,γ6±β,54 10,67±β,β5 5,08±β,47 10,06±4,7γ 0,001² 

¹Bağımsız Gruplarda T Testi  
²Kruskall Wallis Testi 

Gruplara göre ortalama sağkalım sürelerine baktığımızdaν gruplar ile ortalama sağkalım süresi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Grup β de ortalama 
sağkalım süresi (11,6β±λ,71) ve medyan değeri (1β,50) diğer üç gruba göre anlamlı olarak 
daha düşüktür (pμ0,001) (Şekil 1). 

Şekil 1: Gruplara göre Kaplan-Meier sağ kalım grafikleri (p = 0.001). 

 

 

TARTIŞMA 

Mortalite 

Sıçanlarda takip süresince gözlenen ölümler intraabdominal sepsise bağlandı. Mortalite 
oranlarına bakıldığında dört grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu 
(p=0.00β). Grup β’de mortalite oranı %50 iken grup 1’de bu oran %6,γ olup bu fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.015). Bu sonuç ile kontamine ortamda prolen yama 
ile seprafilm kullanımının mortaliteyi artırdığı kanısına varıldı. William C Boyd, infeksiyon 
nedeniyle akut karın duvarı kayıplarının onarımında 8 hastada PP yama kullandı fakat 
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 mortalite gözlenmedi(18). Seprafilm’in PP yama ile kullanımının intraabdominal sepsisi 

arttırarak mortalitede artışa sebep olduğu kanısına varıldı. 

Grup γ’te mortalite oranı %β5 iken grup 4’te mortalite gözlenmedi. PTFE plus yama 
kullanımı PTFE yamadan farklı olarak  intraabdominal sepsise bağlı mortaliteyi azalttığı bu 
konuda yeterli kanıt olmamasına karşın ileri sürülebilir. 

Grup 1’de mortalite oranı %6,γ iken grup γ’te bu oran %β5 olarak saptandı ve iki grup 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Brawn ve arkadaşları kontaminasyon 
varlığında karın duvarı defektlerinin onarımında bizim çalışmamıza benzer olarak PP yama ile 
PTFE yamayı karşılaştırmışlar ve bu iki grup arasında mortalite oranları bakımından bir fark 
saptamamışlardı(19). Bleichrodt ve arkadaşları sıçanlarda kontamine karın duvarı defektlerini 
PP yama ve PTFE yama ile onarmışlar ve takip süresi sonunda bu iki grup arasında mortalite 
oranları açısından istatistiksel bir farklılık saptamamışlardı(17). 

Grup 1’de mortalite oranı %6,γ iken grup 4’te mortalite gözlenmedi. Ancak iki grup 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.  PP yama ile PTFE plus yama 
kullanılan sıçanlarda sepsise bağlı mortalite oranı benzer olarak düşük olduğu söylenebilir. 

Grup β’de mortalite oranı %50 iken grup γ’te bu oran %β5 olarak saptandı ve iki grup 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Seprafilm’in PP yama ile kullanımı ve 
PTFE yama kullanımında sepsise bağlı mortalitenin her iki grupta da yüksek olması nedeniyle 
mortalite oranlarının farklı bulunmadığı söylenebilir.Grupβ’de mortalite oranı %50 iken, grup 
4’te mortalite gözlenmedi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.00β). 
PTFE yama veya PTFE plus yamanın seprafilm + PP yama kullanımına oranla daha az 
mortaliteye neden olduğu ileri sürülebilir. 

Adhezyon 

Grup γ ve grup 4’te yamalar karın ön duvarına yapışmadığından bunlarda adhezyon 
değerlendirilemedi. Grup 1’de adhezyon %68,8 iken grup β’de %4γ,8 olarak saptandı. Ancak 
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Seprafilm kullanımının adhezyon riskini iki 
kat azaltıyor gibi gözükse de bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bunun nedeni 
seprafilm kullanılan grupta yüksek mortalite gözlenmesine bağlı olarak adhezyon 
değerlendirilen sıçan sayısının az olması olabilir. Yine yüksek dereceli adhezyon oranı benzer 
şekilde seprafilm grubunda daha az olmasının istatistiksel olarak anlamlı olmaması septik 
mortalite nedeni ile adhezyon değerlendirilen sıçan sayısının az olmasına bağlı olabilir. 
Alimoğlu ve ark.nın yapmış olduğu çalışmada da benzer şekilde seprafilm grubunda 
adhezyon daha az bulunmuştur(20). Yine Beck ve ark yapmış olduğu çalışmada da adhezyon 
oranlarının seprafilm ile %50’ye yakın azaldığını bulmuştur(21). Nohuz ve ark. da yapmış 
olduğu çalışmada seprafilmin PP yamadan daha az adeziv olduğunu bulmuştur(22). Dinsmore 
ve arkadaşları tavşanlarda karın duvarı defekti oluşturup bu defekti PP yama ile kapatmadan 
önce yama ile barsaklar arasına seprafilm yerleştirmişler. Takip süresinin sonunda seprafilm 
yerleştirilen grupta adhezyonların kontrol grubuna göre azlığını istatistiksel olarak anlamlı 
olduğunu ifade etmişlerdi(23). Bizim çalışmamızdan farklı olarak bu çalışma kontamine 
ortamda yapılmamıştır. Wietske ve arkadaşlarının yaptıkları klinik bir çalışmada ise seprafilm 
uygulanımı ile adhezyon insidansının azalmadığı ancak adhezyon şiddetinin azaldığını 
gözlemlemişlerdir(24). Bu iki çalışma ile bizim çalışmamız arasında benzer sonuçlar olduğu 
söylenebilir. Bleichrodt ve arkadaşları sıçanlarda kontamine karın duvarı defektlerini PP yama 
ve PTFE yama ile onarmışlar ve takip süresi sonunda PTFE yama grubunda görülen 
adhezyonların derecesinin PP yama grubuna oranla daha az alduğunu gözlemlemişlerdi(25). 
Bizim çalışmamızda PTFE yamada adhezyon değerlendirilmesi yapılamadığı için bu konuda 
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 yorum yapmak mümkün olamamıştır. Müller-stich ve ark yapmış olduğu çalışmada PP yama 

ve PTFE yama adhezyon için kıyasladıklarında PP yamayı daha adeziv bulmuşlardır(26). 

Fasya ayrılma kuvveti (gerilme direnci) 

Grup 1’de ölçülen gerilme direnci β1λ6±1λγ,6 gr/cm iken, grup β’de ölçülen gerilme direnci 
1λ06±14β,1 gr/cm olarak saptandı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı (p=0.γ8γ). Dinsmore ve ark.nın yaptıkları deneysel çalışmada seprafilm 
kullanımının PP yama ile fasia arasındaki gerilme direncini azaltmadığını 
gözlemlemişlerdi(23). Sonuç olarak seprafilm kullanımı PP yama ile fasia arasında oluşan 
fibrotik reaksiyonu azaltmadığı söylenebilir. Akçakaya ve ark. yaptıkları çalışmada PP yama 
ve PP yama + H-CMC gruplarında gerilme direncini PTFE yama grubundan çok daha yüksek 
olduğunu buldular(27). Bizim çalışmamızda da ortalama değerler baz alındığında grup 1 de 
gerilim direnci yüksek olmasına rağmen istatistiksel fark olmaması örneklem azlığına bağlı 
olabilir. Kayaoğlu ve ark yaptığı çalışmada da PP yama grubunda en yüksek gerilme direnci 
bulunmuştur(28). 

Cerrahi Alan  İnfeksiyonu (CAİ) 

Tüm gruplardaki sıçanlarda CAİ oranları değerlendirildiğinde grup 1’de %68,8, grup β’de 
%γ7,5, grup γ’te %75, ve grup 4’te %100 olarak saptandı. Gruplar arasındaki CAİ oranları 
istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.0ββ). CAİ oranları ikili gruplar halinde 
değerlendirildiğindeν grup 1’de %68,8 iken grup β’de %γ7,5 idi. Bu iki grup arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Grup 1’de CAİ oranı %68,8 iken grup γ’te bu oran 
%75 idi. Ancak bu iki grup arasındaki CAİ oranı farkı istatistiksel olarak yakın anlamlı 
bulundu (p=0.05γ). Grup 1’de CAİ oranı %68,8 iken grup 4’te bu oran %100 idi. Bu iki grup 
arasındaki CAİ oranı farkı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.04γ). Bleichrodt ve 
arkadaşları sıçanlarda kontamine karın duvarı defektlerini PP yama ve PTFE yama ile 
onarmışlar ve takip süresi sonunda PTFE yama grubunda %76,β, PP yama grubunda ise 
%66,7 oranında CAİ gözlediler ve bu iki grup arasında CAİ oranları açısından istatistiksel bir 
farklılık saptamamışlardı(15). PTFE yama ve PTFE plus yama kullanılan sıçanların 
tamamında yamanın yaraya yapışmaması ve tümünde CAİ olması nedeniyle PP yamaya göre 
CAİ farklı bulunmuştur.  

Grup β’de CAİ oranı %γ7,5 iken grup γ’te bu oran %75 idi. Ancak bu iki grup arasındaki CAİ 
oranı farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Grup β ve grup 4 arasındaki CAİ oranı farkı 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Tüm çalışma gruplarında kontamine yarada yama uygulandığından CAİ oranları yüksek 
saptanmıştır. Grup 1 de infeksiyon oranının grup γ ve grup 4’e oranla düşük çıkması grup 1 
de gözlenen yüksek mortaliteye bağlı olabilir. 

PP yamanın avantajı kontamine ortamda bile yaradan ayrılmamakta ve kuvvetli karın duvarı 
desteği sağlamaktadır. Ayrıca sepsise bağlı mortaliteyi artırmamaktadır. Dezavantajı ise 
adhezyonu artırmasıdır. Bu deneyin sonucu ile PP yama ile seprafilm kullanımının adhezyonu 
azaltan eğilim göstermesine rağmen sepsise bağlı mortaliteyi arttırması nedeniyle kontamine 
karın duvarı defeketlerinin onarımında tercih edilmeyebileceği kanısına varılabilir. 

PTFE yamanın avantajı ise adhezyonun hiç olmamasıdır. Bu deneyde PTFE yama yaraya 
yapışmadığından adhezyon ve gerilme direnci değerlendirilememiştir. PTFE yamanın 
kontamine yarada kullanımı yüksek CAİ ve yamanın yaraya yapışmaması gibi problemlerle 
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 birliktelik gösterir. Bu dezavantajları PTFE plus yama kullanarak değerlendirildiğindeν yine 

yüksek CAİ oranı ve yamanın yaraya yapışmaması sorunları aynı şekilde devam etmektedir.    

PTFE yamada sepsise bağlı mortalite %β5 iken PTFE plus yamada mortalite gözlenmedi. Bu 
sonuca göre PTFE yamanın enfekte yaralarda kullanımının dezavantajı olan intraabdominal 
sepsise bağlı mortaliteyi artırması PTFE plus ile ortadan kaldırılabilir görüşü ileri sürülebilir. 
Cevasco ve ark. yapmış olduğu derlemede biyolojik yamalar için nerede nasıl kullanılmalılar 
noktasında konsensüs olmadığını belirtmiştir(29). 

Sonuç olarakν kontamine karın duvarı defektlerinin onarımında kalıcı onarım için PP yama 
kullanımının artmış adhezyon riskine rağmen en uygun protez olduğu fikri ileri sürülebilir. 

PTFE plus yama ise karın duvarına yapışmaması ve PTFE yamadan farklı olarak sepsise bağlı 
mortaliteyi artırmaması nedeniyle kontamine karın duvarı defektlerinin geçici onarımında 
tercih edilebilecek bir protez olduğu ileri sürülebilir.  

 Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 
desteklenmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmadaν sektörel alanlarda yapılan iş değişiklikleri, iş yeri değişiklikleri veya birim 

değişiklikleri kapsamında çalışanların işe uyum sürecinde iş yerinde problemlerin yaşanmaması 

için oryantasyon eğitimlerinin yaygınlaştırılması hakkında literatür araştırması yapılmıştır. 

Çalışmadaki amaç oryantasyon eğitimlerinin kayıt altına alınmasının yanında uygulamalarının 

da yapılması için gerekli düzenlemelerin sağlanması yönündedir. Bu çalışma literatür ve 

mevzuat taraması ile sınırlandırılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında daha sonra 

hazırlanacak olan mevzuata ve verilecek olan uygulamalı eğitimlere öncülük edeceği 

hedeflenmiştir. Ulusal mevzuat kapsamında oryantasyon eğitimlerinde kullanılması gereken 

resmi belgelere bir standardın kazandırılması için bazı önerilerin yanında örnek bir form taslağı 

literatüre kazandırılması hedeflenmiştir. Oryantasyon eğitimi çalışma sahasının büyüklüğüne 

göre Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 11’inci maddesinde olduğu gibi eğitim konuları ve sürelerine bir standardın 

belirlenmesi ve içeriğinin zenginleştirilmesi çalışmanın bir diğer amacıdır. Teorik ve 

uygulamalı eğitimlerin bir arada verilerek kayıt altına alınması için uygun bir mevzuatın 

ivedilikle çıkarılması önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:  İş Sağlığı, İş Güvenliği, Oryantasyon Eğitimi, Çalışanların Eğitimi, İş 

Güvenliğinde Oryantasyon. 

 

A RESEARCH ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICES UNDER 

THE ORIENTATION TRAINING  

 

ABSTRACT 

In this study; In the scope of job changes made in sectoral areas, workplace changes or unit 

changes, a literature search was conducted on the dissemination of orientation trainings in order 

410



 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 

to prevent problems in the workplace during the work adaptation process. The aim of the study 

is to record the orientation trainings as well as to provide the necessary arrangements for the 

implementation. This study is limited to literature and legislation review. Within the scope of 

Occupational Health and Safety, it is aimed to pioneer the legislation to be prepared later and 

the practical trainings to be provided. Within the scope of national legislation, it is aimed to 

introduce a sample form draft to the literature along with some suggestions in order to give a 

standard to the official documents that should be used in orientation trainings. Orientation 

training is another objective of the study to determine a standard for training subjects and 

duration and to enrich the content as in Article 11 of the Regulation on Procedures and 

Principles of Occupational Health and Safety Training of Employees according to the size of 

the study field. It is recommended that a suitable legislation should be issued immediately in 

order to record both theoretical and practical trainings together. 

 

Keywords: Occupational Health, Safety, Orientation Training, Training of employees, 

Orientation in Occupational Safety. 
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1. GİRİŞ 

Fransızca “Orientation” sözcüğünden dilimize geçmiş olan oryantasyon kelimesinin manasıν 

yönlendirme, yön verme, klavuzluk etme, çevre şartlarına uyma veya alıştırma anlamlarına 

gelmektedir. İnsan kaynaklarında yönetimμ Çalışma hayatına yönelik olarak doğru sayıda ve 

kapasitede çalışanın istihdamı için yapılan plandan, işe başlatma/alım sürecineν eğitimden, iş 

sağlığı ve güvenliği yönetimineν ücret ve disiplin yönetiminden, kariyer yönetimineν işletmede 

iletişim yönetimine ve benzer birçok faaliyete kadar olan çok fonksiyonlu bir yönetim 

biçimidir. Bu süreçlerin her birinde aktif olarak rol oynayan oryantasyon (işe alıştırma) eğitimiν 

personel seçiminden sonra gerçekleşen ve işe alım sürecinin akabinde işe alıştırma süreci ile 

çalışan(lar)ın daha verimli ve başarılı olmasını sağlayan sistematik bir uygulama biçimidir. Bu 

sayede çalışanlarıın bilgi ve becerilerinin arttırılması sağlanmaktadır. Eğitim programları 

eğitimin verildiği sektöre göre şekillenmektedir. Eğitim ile çalışanların geliştirilmesi, 

işletmenin veya iş yerinin yönetim politikaları ile uygulamalarının da geliştirilmesine zemin 

hazırlar. Eğitim hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olup hayatın her evresinde farklı 

şekillerde karşımıza çıkmaktadır. İşe yeni başlama veya rotasyon işlemlerinde elzem olan 

eğitim Oryantasyon eğitimi’dir. Oryantasyon, işgörenlerin (çalışanların) işe yeni başlaması 

veya departman değiştirmesi sürecinde ilk uygulanması gereken eğitimlerdendir. Çalışana iş 

yerini, yapacağı işi belli bir program çerçevesinde göstermek, mesai arkadaşlarını tanıtmak, 

yapacağı işi öğretmek diğer bir deyişle onu işe alıştırmak için yerine getirilmesi gereken hassas 

bir konudur. Bu faaliyet aynı zamanda işe yeni başlayan çalışanın işe ve iş yerine uyumunu 

kolaylaştıran önemli bir adımdır. Oryantasyon eğitimi yeni çalışanın işe başladığı gün daha 

sonraki çalışma yaşamını da etkileyebilecek niteliktedir. İlk gün meydana gelebilecek talihsiz 

bir olay iş yerinin veya işverenin birçok kayıplar vermesine neden olabilir. 

 
İşletme çalışanlarının işyerlerine hızlı ve verimli şekilde adapte olmaları işletmeleri başarıya 

götürecek yolda önemli bir unsur olarak görülmektedir. İşe yeni alınan veya rotasyona tabi 

tutulan çalışanların yeni çalışma sahasına hızlı bir şekilde uyum sağlaması için çeşitli 

oryantasyon programları uygulanmaktadır. Bu programları en fazla uygulayan ülkenin Japonya 

olduğu ifade edilmektedir (Günay, F., β010). Oryantasyon eğitimi ile işe yeni başlayan veya 

rotasyona tabi tutulan çalışan öz güven eksikliğinden kurtularak yalnızlık ve becerisizliklik 

duygularından arındırılır. Böylece iş yerinin ortak sinerjisine hızlı bir şekilde müdahil olur. 

“Biz” duygusunu kazanarak kendisini iş yerinin önemli bir parçasıymış gibi hisseder.  
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Oryantasyon eğitimi kapsamında verilen destek eğitimi (çalışma teknikleri, iletişim becerileri,  

öğrenme yöntemleri, bilimsel araştırma teknikleri, problem çözme teknikleri, bilgisayar, 

yabancı dil, sosyal etkinlikler vb.) sayesinde ve bireysel yetenekleri fark ettirme, özel 

yetenekleri geliştirme, proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş programlar ile 

çalışanların ortak sinerji katkıları arttırılabilir (Erdil, O.ν Aydoğan, Y., ve Akduman G., G. 

β017). Ülke politikalarına veya kültürlerine bağlı olarak oryantasyon eğitimi farklılık 

göstermektedir (Öztürk, H., β017).  

 

Bir öğrencinin okula olan adaptasyon sürecini kolaylaştırmak içinν öğrencilerin birbirleriyle 

kaynaşmaları, okulun yerleşim ve yaşam alanlarını öğrenmeleri ve okul görevlilerini tanımaları 

sağlandığı gibi benzer uygulamaların işe yeni başlayan personele de uygulanması sağlanmalıdır 

(Selçuk, Z., ve Güner, N., 1λλλ). Bu süreç İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 

Sınıfları Tebliğinde belirtilen tehlike sınıflarına göre kategorize edilmelidir. İşe alıştırma 

sürecindeki tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Yetmişin altı puan alan 

çalışan tekrar eğitime tabi tutularak çalışanda eksik kalan yönler tamamlanmalı işin ehemmiyeti 

hakkında telkinlerde bulunulmalıdır. Eğitimle ilgili yapılan ölçme ve değerlendirme neticesinde 

çalışan tekrar başarılı olamıyorsa farklı bir departmanda görevlendirilmesi sağlanmalıdır.  

 

S.N. 

İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞ 

YERİ TEHLİKE SINIFLARI 

ORYANTASYON 

EĞİTİMİ SÜRESİ 

(İŞE BAŞLARKEN Kİ 

İLK ….. GÜN) 

YENİLEME 

DURUMU 

1)  Az Tehlikeli 5 GÜN 
İş yeri veya Departman 

Değişikliklerinde 

2)  Tehlikeli 10 GÜN 
İş yeri veya Departman 

Değişikliklerinde 

3)  Çok Tehlikeli 15 GÜN 
İş yeri veya Departman 

Değişikliklerinde 

 

2. AMAÇ 

Bu çalışmadaki amaç, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alan “Çalışanların İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Oryantasyon 

413



 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 

eğitiminin de dahil edilmesi yönündedir. Bu yönetmelik ile iş sağlığı ve güvenliği kategorisinde 

işin gerektirdiği eğitimlerin bir çatı altında toplanması için bir alt yapı oluşturmaktır. Mesleki 

açıdan düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması ile tehlike sınıfına göre mesleğin 

gerektirmiş olduğu davranış ve bilgilerin çalışanın işe uyum sürecinde kazandırılması 

hedeflenmektedir. Eğitimin hedefleriniν “çalışana, iş yeri politikası hakkında (iş yerinin 

organizasyonel yapısı, sosyal haklar ve sorumluluklar, üretim veya hizmetin konusu ile süreci, 

kariyer olanakları, iş sağlığı ve güvenliği kuralları, çalışma koşulları vb.) bilgiler vermek, 

çalışanın yabancılaşmasını önleyerek mesai arkadaşları ile kaynaşmasını sağlamak, 

belirsizlikleri ve bilgisizlikten doğan sorunları ortadan kaldırmak (işte kullanılacak olan araç 

veya ekipmanların kullanımı hakkında bilgi vermek, izin alma yöntemlerini mevzuat 

kapsamında anlatmak, telefon veya bildirimlerin nasıl ve ne zamanda kullanılacağını bildirmek, 

işe geliş ve gidiş saatlerini bildirmek, dinlenme ve yemek saatleri ile yerlerini göstermek, 

yararlanabileceği sosyal yardım veya hizmetlerden nasıl yararlanacağını göstermek, ücret 

ödeme usullerini bildirmek vb.) deneme – yanılma sürecini yaşatmadan işin gereğini öğretmek 

şeklinde sıralanabilir. Oryantasyon eğitimleri özellikle örgütsel davranış alanında güncelliğini 

korumakta olup çalışanların iş memnuniyet seviyelerinin arttırılmasına yönelik 

etkinliklerde/çalışmalarda büyük bir öneme haiz olmaktadır (Ünlüönen, B., M. ve Boylu, Y., 

β016). Oryantasyon eğitimi ile çalışanlarda olumlu bir tutum meydana getirilerek iş yerine olan 

bağlılık duygusu geliştirilmektedir (Atik, A., H., β015). Böylece bir alan araştırması ile 

çalışılan bu çalışmada oryantasyon eğitiminin önemine işaret edilmektedir.  

 
3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Literatür taraması ile çalışanların oryantasyon eğitimleri hakkında kapsamlı bir araştırma 

yapılmıştır. Bu eğitim bir bireyin anaokulundan emekliliğine kadar etkili olduğu 

düşünüldüğünde her alanda farklı bir içerik ile karşılaşılabilmektedir. Bu eğitimlerin tehlike 

sınıflarına göre kategorize edilmesi ve çalışanlarının eğitim düzeyine göre tasarlanması ön 

görülmektedir. Bu eğitimin (oryantasyon/işe alıştırma) verilmesinde çeşitli yöntem ve teknikler 

kullanılabilmektedir. Bunlardan bazılarınıν konferanslar, açık oturumlar, çalıştaylar, iş yeri 

veya işletme gezileri, iş yerini tanıtıcı yayınlar, işitsel ve görsel teknikler, üst kademeler ile 

görüşmeler, bireysel eğitimler, teknolojik gelişmelere uygun eğitimler, body sistemi (deneyimli 

bir çalışanın deneyimsiz çalışan(lar)a rehberlik etmesi) gibi sıralanabilir. Eğitim süreci doğum 

ile başlayıp yaşam boyu süren ve insanoğlu için büyük önem arz eden unsurlardandır 

(Kocabacak, A., 2010). Hangi yöntem veya tekniklerin kullanılacağı iş yerinin tehlike sınıfına 
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veya iş yerinin mevcut düzenine, gayesine ve alanına göre karar verilmektedir. Bu çalışma 

kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde literatür taraması yapılarak oryantasyon eğitiminin 

iş sağlığı ve güvenliği kapsamında önemine vurgu yapılmıştır. İşe yeni başlayan veya 

departman değişikliği yapan çalışanın, işe alıştırma sürecini sağlıklı ve başarılı bir şekilde 

geçirmesini temin edecek materyallerin kullanılması sağlanmalıdır. Oryantasyon sürecini 

uygulatacak olan çalışanın görev almış olduğu birimin amiri veya kurumun yönetimidir 

(Mücevher, H., M. ve Erdem, R., β014) . 

 
4. BULGULAR 

Bu çalışmayla iş yerleri açısından değerlendirme yapıldığında gerek mevcut gerekse iş yerine 

yeni katılım sağlayan çalışanlar açısından eğitim faaliyetleri ve örgütsel etkinlikler stratejik 

önem arz etmektedir. Oryantasyon eğitiminin önemine vurgu yapılan bu çalışma ile iş sağlığı 

ve güvenliği alanındaki eğitimin içeriğine yeni bir düzenlemenin dahil edilmesiyle çalışanlarda 

kayda değer bir etkiyi oluşturacağı düşünülmektedir. Okul öncesi öğrencilerin geleceğin 

mesleklerini seçmesinden çalışma hayatındaki modern işgücü piyasasına kadar ki olan süreç 

pedagojik oryantasyonun uygulanmasıyla şekillenmektedir (Victoriya, V., ark. 2016; Topcu, E., 

β017). Çalışan bireylerde merak uyandırma, planlama, keşfetme, araştırma, çözümleme, 

derinleşme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini geliştirmeleri sağlanarak öğrenme 

ve öğretmeye etkin olarak katılımları sağlanmalıdır. Bu yüzden oryantasyon eğitimlerinde 

konuların çalışanlara aktarılmasında içeriğe ve öğrenmeye uygun öğretim yöntem ve stratejileri 

kullanılmalıdır (MEB., β01λν İETT, β011). Kamu ve özel kurum farkı gözetilmeden tehlike 

sınıfı esas tutularak eğitimlerin periyodik bir program veya plan çerçevesinde yapılması 

sağlanmalıdır. Eğitim sonucunda çalışanlar üzerinde eğitimin değişiklik oluşturması esastır.  

 
İşe alıştırma eğitimleri genellikle kurumsallaşmış olan özel sektör işletmeleri tarafından 

uygulanan ve çalışanın iş yeri organizasyonuna hızlı bir biçimde adapte olmasıyla, verimliliğe 

katkı sağlaması için düşünülen bir hizmet içi eğitim olarak ifade edilirken, birçok kamu 

kurumunun bu eğitimlere gerekli önemi vermemesi kurumsal verimli liği önemli ölçüde 

düşürmektedir (Tiyek R., β014). Literatürler incelendiğinde birçok araştırmada oryantasyon 

eğitiminin önemi, gerekliliği–etkililiği, uyumu, özel sektördeki uygulamaları, öğrencilere 

yönelik uygulamaları ve çalışmaları, işe uyum süreci, iş performansına etkisi, işe devamlılık 

üzerindeki ve çalışan değişikliğine olan etkisi gibi birçok alanda yoğunlaşıldığı görülmektedir. 

Bu araştırmanın bulguları, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işe yeni başlayan çalışanın 
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karşılaşacağı güçlükleri minimize etmek için yapılacak olan çalışmaları destekleyecek 

niteliktedir. Son olarak işe yeni başlayacak olan bir çalışanın oryantasyon sürecini/işe başlama 

dönemini iyi bir şekilde geçirmesi, iş hayatı sürecinde başarılı olmasını sağlayacağı kanaatine 

varılmıştır. 

 
5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilim ve teknolojinin nefes kesen gelişmeleri karşısında mesleki gelişimler açısından bilgi 

yükünün güncellenerek uygulamaya sunulması gerekmektedir. Günümüzde her kurum bu 

kapsamda yenilikleri takip etmek ve çalışanlarına aktarmak durumundadırlar. Kurumsallaşma 

yolunda, problemlerin azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi için işe yeni alınan 

personel(ler)in veya dapartman değişikliği yaşayan çalışanların oryantasyon eğitimlerine ayrı 

bir önem verilmesi kaçınılmaz bir duruma gelmiştir. Bunun için iş yerlerinin tehlike sınıfına 

özgü olarak görsellik kazandırılmış olan oryantasyon el kitapları hazırlanarak çalışanlara 

dağıtılmalıdır (Pınar, G., ve ark., β010). İşe yeni başlayan personellerin toplu alım değil de 

bireysel alımları sürecinde bu eğitim(ler) bireysel de verilebilir. Ancak eğitimin verilememesi 

veya gecikmesi durumlarında riskleri azaltmak için işe alıştırma sürecinin detaylandırıldığı bir 

oryantasyon el kitabının çalışan(lar)a verilmesi gerekmektedir. 

 
Her halükârda bu çalışmanın sonucu iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların tutum ve 

davranışlarında değişiklik yapabilecek oryantasyon eğitimlerinin verilmesidir. Böylece 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak çalışanların potansiyellerinin artırılması hedeflenmelidir. 

Tüm çalışanların ihtiyaçlarını ve kaygılarını ele alan yöntemlerin geliştirilerek mevzuata 

aktarılması sağlanmalıdır (Robert, C., 1995; Kamil, D. ve ark., 2013; Zimper, N., ve Howey, 

K., 1λ87). Çalışanın inanç ve felsefesi doğrultusunda mesleki gelişimleri ve deneyimleri 

paydaşlarına aktarılabilmelidir. Ek-γ’te literatüre katkı amaçlı sunulan forma benzer olarak 

tehlike sınıfı ve iş yeri şartları esas tutularak oryantasyon için iş sağlığı ve güvenliği 

kapsamında bir müfredatın oluşturulması tavsiye edilmektedir. 

 
Sektörel bazda işyerleri için en önemli etken insan unsuru olup taklit edilememektedir. Birçok 

devlet kurumu da artık bir işletme gibi görülmekte ve çalışanları aracılığıyla vatandaşa en iyi 

hizmetleri sunma politikasını benimsemektedir. Çalışanların eğitilmesi, geliştirilmesi, 

oryantasyon eğitimleri ile motivasyonlarının ve aidiyet duygusunun artırılması gibi hususlar 

kamu kurumları tarafından üzerinde önemle durulan alanlardandır (Hacıoğlu, M., β018ν Batılı, 

B., S., 2010). 
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Performans ve verimliliğe oryantasyon eğitimlerinin katkısı çok büyüktür. Bu tür hizmet içi 

eğitimlerin devam ettirilmesi çalışanın iş yerine olan aidiyet duygusunu artıracağı 

düşünülmektedir. Çeşitli şekillerde düzenlenebilen oryantasyon eğitimleri eğitimin yapıldığı 

yere, amaca ve eğitime katılım sağlayan çalışanların niteliğine göre çeşitlilik arz etmektedir 

(Yücel, D., ve ark. β01γν Alıcı, U., S., ve Çakır, A., β00λ) ). Eğitim insanoğlunun hayatını 

kolaylaştıran ve toplum içerisinde uyum sürecini hızlandıran bir süreç olarak düşünülebilir. 

Çalışanlar eğitim içerisinde göstermiş oldukları gayret ile toplumun önemli bir parçası 

olduğunu göstermektedir (Çakır, E., ve Kaçır, E., β018ν Kardaş, F., ve ark. β01λν Aydın, E., 

β008). İşyerinin farklılık göstermesi neticesinde oryantasyon eğitimi ile verilen politikalar ve 

değerler farklılık arz etmektedir. Bu yüzden müfredat planlamalarında yerini alması gereken 

önemli bir eğitim olduğu söylenmektedir (Gillespie, B., L., β011ν Arpacı, İ., β016ν Altuntaş, H., 

β010). İşe alıştırma eğitim programlarının çalışanların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 

olması gerekmektedir. Formal olarak uygulanan oryantasyon eğitimi işletmelerin eğitim verme 

yöntemlerinde tehlike sınıfına göre farklılık arz etmektedir (Karakaş, A., β011ν Sevim, G., 

β01βν Bakanay, D., Ç., β015). 

 
Her geçen gün teknolojik gelişmeler hayatımıza her ne kadar müdahil olsa da insan gücüne 

ihtiyaç duyulmaktadır. İşyerleri için sürekli dijitalleşen bir dünya meydana getirilmeye çalışılsa 

da insan gücü vazgeçilemez bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Sofu, S., 2017). Bu insan 

gücünü muhafaza etmek ve geliştirmek için üçlü çark sisteminin yani devlet, işveren ve 

çalışanın birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Bu yüzden teknolojnin gelişmesine bağlı olarak 

çalışanların da teknolojik görsel sunumlarla veya videolarla eğitimleri sağlanmalıdır. Böylece 

işyerleri ellerindeki insan gücünde farklılık oluşturma, uyum sürecini hızlandırma, esneklik 

oluşturma, kalite ve işletmeye olan bağlılığını artırma hususları için eğitimlere önem vermelidir 

(Ateş, L., β015ν Tekin, F., β016ν Baz, Z., β017ν Kırlak, Ö., β018).  

 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde 

yapıldığı gibi Ek-1 formunda belirtilen konulara benzer şekilde oryantasyon eğitiminde de 

konuların belirlenip tehlike sınıfına uygun şekilde genelleştirilerek zorunlu tutulması tavsiye 

edilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler de Ek-β’ de belirtilen sertifika formuna uygun 

şekilde doldurulup özlük dosyasında saklanması gerekir. Bu çalışmayla literatüre 

kazandırılması planlanan oryantasyon eğitim formunun (Ek-3 formu) iş sağlığı ve güvenliği 

kapsamında uygulanan 15/05/2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 

417



 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe 

kaynak olabileceği düşünülmüştür. 
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ÖZET 

Bu çalışmadaν 2019 – β0β0 yılı eğitim öğretim yılında Bir Üniversitenin Meslek Yüksek 
Okulu’nda Hukuka Giriş, Temel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerinde eğitim 
gören öğrencilere verilen mevzuatların incelenmesi sonucunda kazanımlarını ölçmek için 
hazırlanan 4 soruluk demografik, 10 soruluk çalışmaya yönelik likert ölçekli soru ve 
öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini literatüre kazandırmak için 1 açık uçlu soru olmak 
üzere toplamda 15 soruluk bir anket uygulanmıştır. Günümüz koşullarına uygun olarak 
yetişen öğrencilerin mevzuatları okuması ve okunan mevzuatların kendileri tarafından 
değerlendirilmesi için farklı bir bakış açısının kazandırılması amaçlanmıştır. Bu araştırma 
Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören 83 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Araştırma her bir 
öğrenciye verilen ve araştırılması istenen yürürlükteki mevzuatların kendilerine yapmış 
olduğu katkıları ölçmek için Web Survey üzerinden 15 maddelik bir anket uygulanmıştır. 
Uygulanan anketin verileri SPSS istatistik paket programına aktarılarak değerlendirilmeye 
tabi tutulmuştur. Öğrencilere verilen mevzuatın bölüm bölüm okunması ve SWOT (GZOT) 
analizinin çıkarılması istenmiştir. Bu kapsamda ödev olarak verilen mevzuatlar ailelerini, 
kendilerini veya çalışma sahasındaki tüm bireyleri ilgilendirmekte olup çalışma hayatına dair 
çözüm bulmaları için yol göstermesi hedeflenmiştir. Anketin açık uçlu sorusu olan 15 inci 
soru ile araştırmanın öğrencilere büyük katkılar sağladığı şeklinde geri dönüşler alınmıştır. 
Anketten elde edilen veriler SPSS istatistik programına aktarılarak birçok istatistiki 
hesaplama yapılarak öğrencilerdeki farkındalık değerlendirilerek çalışmaya yansıtılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  SPSS, Mevzuat, İş Güvenliği, Farkındalık. 

 

EVALUATION OF THE AWARENESS OF SOME LEGISLATION WITHIN THE 
SCOPE OF OCCUPATIONAL SAFETY 

 

SUMMARY 

In this study; In the 2019-2020 academic year, as a result of the examination of the legislation 
given to students studying at the Introduction to Law, Basic Law, Labor and Social Security 
Law courses at a University's Vocational School, a 4-question demographic, 10-question 
Likert-scale question and In order to bring their own opinions and thoughts to the literature, a 
questionnaire including 15 open questions was applied. The aim of this course is to provide 
students with a different perspective to read the legislation and evaluate the legislation by 
themselves. This study was limited to 83 students studying at the Vocational School. A 15-
item questionnaire was administered through Web Survey to measure the contribution of the 
current legislation to each student. The data of the survey was transferred to SPSS statistical 
package program and evaluated. The students were asked to read the legislation and SWOT 
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 (GZOT) analysis. In this context, the legislation given as homework concerns families, 
themselves or all individuals in the field of study and is intended to provide guidance for 
finding solutions to working life. The 15th question, which is the open-ended question of the 
questionnaire, was taken as feedback that the research contributed greatly to the students. The 
data obtained from the questionnaire were transferred to SPSS statistical program and a lot of 
statistical calculations were made and the awareness of the students was evaluated and 
reflected in the study. 

Keywords: SPSS, Legislation, Occupational Safety, Awareness. 
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 1. GİRİŞ 
Günümüzdeki sosyal ve ekonomik gelişmelerle birlikte artan nüfus ve sanayileşme süreci 
topluma hizmet ediminde hukuki gereksinimler oluşturmuştur (Yoket ve Güler, 2012). Bu 
yüzden hukuk kurallarının bir bütünü olan mevzuatın toplum yapısını oluşturan her birey 
tarafından anlaşılmalı ve yorumlanabilir olmalıdır. Mevzuat, bir ülkede mer’i (yürürlükte) 
olan yasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname, vs. kapsamında idarecilerin veya 
toplumun uyacağı işlem ve eylemlerin belli bir hükme dayandırılarak yerine getirilmesi 
şeklinde tanımlanabilir. Bu husus aslında hukuk devletinin en önemli özelliği olarak kabul 
görebilir. İfadeden de anlaşılacağı gibi mevzuat kelimesi içerisinde birden fazla normu 
hiyerarşik olarak barındırmaktadır. Bir alt kategorideki norm üst kategorideki norma aykırılık 
teşkil etmemelidir. Mevzuatν hukuk devletlerinde toplumsal ve evrensel düzeyde problemlerin 
çözümünde belirleyici rol oynamaktadır. Mevzuat bu rolünü yazılı ve yazısız hukuk kuralları 
çerçevesinde ortaya koyar. Adalet sistemi büyük ölçüde mevzuat hükümlerinin 
uygulanabilirliğine dayandırılmaktadır. Mevzuat araştırmalarının yerinde yapılması ve 
toplumun her kesimine hitap edebilmesi için eğitimlerin verilmesi gereken kurumların 
başında eğitim kurumları (özellikle üniversiteler) gelmektedir.  Toplumda yer alan ve bu 
hususta eğitim almış olan her kesimin mevzuatı yorumlamaν anayasamızın başlangıç 
bölümünde “Fikir, İnanç ve Kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak 
sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere” yer alan ifadeye aykırı olmamak şartıyla 
yapılabilmelidir (Gedikkaya, β01γ). Hukuka Giriş, Temel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku derslerini alan Lojistik, Yerel Yönetimler, Özel Güvenlik ve Koruma, Turist 
Rehberliği, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi programlarda eğitim gören öğrencilere mevzuat 
yorumunu kazandırmak için iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bazı mevzuat normları ödev 
olarak verilmiştir. Bu ödev sonucu öğrencilerde meydana gelen farkındalık ölçülmüştür.  
2. AMAÇ 

Çalışanların iş ilişkisine müdahil olması sürecinde çalışanın hayatı, bedensel bütünlüğü ve 
sağlığı işin niteliğine veya işyerindeki tehlike koşullarına açık hale gelmektedir. Bu durum 
işverenin çalışanı koruma ve kollama borcunu ortaya çıkarmaktadır (Seratlı, β004). 
Öğrencilerin de ileride birer çalışan olacağı veya çevrelerinde bulunanların (akraba, eş, dost 
vb.) da birer çalışan olabileceği durumu baz alınarak, mevzuatları öğrenmeleri ve öğretmeleri 
amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Mevzuat yorumunu öğrencilere kazandırmak ve mevzuatta 
yer alan normlara uygun katkılar sunulabilecek bu tür çalışmalar devam ettirilmelidir. 
Toplumda yer alan bireylerin mevzuattaki normların hazırlanması çalışmalarına ne ölçüde 
müdahil olabileceğine dair farklı bir perspektif(ler)in kazandırılması hedeflenmiştir. Hukuki 
terimlerin daha yaygın olarak kullanımını sağlamak ve terimlere olan yabancılığı minimize 
ederek yazılı hukuk kaynaklarını her bireyin anlayarak katkıda bulunabileceği bir kıvama 
getirmek çalışmanın bir diğer amacı olarak düşünülebilir. 

Çalışanların lehine olan bir kanun maddesindeki kural işçinin aleyhine yorumlanamaz. 
Çalışan her ne kadar işverene bağımlı konumda yer almış olsa da aksi durumlarda görev ve 
sorumluluklarından/haklarından haberdar olabilmelidir (Çil, β007). Ülkemizde lisansüstü 
programlarda benzer araştırma dersleri mevcut iken lisans veya ön lisans derslerinde kısıtlı 
durumda yer almaktadır. Bu araştırma düzeyinin orta öğretime kadar aksettirilmesi amaç 
edinilmelidir. Bu husustaki birçok alanda araştırmalar mevcut olmakla birlikte, söz konusu 
araştırmalar bazı mevzuatlar ile kısıtlanmaktadır. Başta Anayasamız olmak üzere çeşitli 
kanunlarda devletin asli ve sürekli işlerinin çalışanlar tarafından yapılması gerektiği hüküm 
altına alınmıştır (Şantaş ve Özer, β01γ). Toplumsal düzeni sağlayan kurallar bütününe Hukuk 
denildiği için hayatımıza dahil olan konuların yelpazesi çok geniştir (Çetin, β018). Bu çalışma 
iş sağlığı ve güvenliği alanındaki mevzuat normları baz alınarak yapılmış ve öğrencilerde bu 
hususta meydana gelen farkındalığın ölçülmesi gaye edinilmiştir. 
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 3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Ödev metni Ek-1 formundaki gibi hazırlanarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Hukuka Giriş 
ve Temel Hukuk derslerini alan öğrencilere verilmiştir. Ödevi yapan öğrencilerin doldurması 
şart koşularak Web Survey üzerinden 15 maddelik bir anket uygulanmıştır. Anketteki 
sorularla, ödevin olumlu veya olumsuz yöndeki etkisi/farkındalığı ölçülmeye çalışılmıştır. İlk 
dört soru demografik, daha sonraki on soru ise kesinlikle katılmıyorum (1)’ dan kesinlikle 
katılıyorum (5)’ a doğru likert ölçekli sorular olmak üzereν birinci ve ikinci sınıf ön lisans 
öğrencilerine WhatsApp ve Telegram gibi sosyal iletişim araçlarıyla link paylaşımı yapılarak 
doldurmaları istenmiştir. Son soruda ise öğrencilerin kendi fikir ve düşüncelerini literatüre 
kazandırmalarını sağlamak için açık uçlu olarak öğrencilere yönlendirilmiştir. Materyal olarak 
Web Survey kullanılması ile çalışmadan kısa zamanda geri dönüşlerin alınması sağlanmıştır. 
Ayrıca SPSS istatistik programına aktarmada da kolaylık sağlamıştır. Verilerin elde edilmesi 
için kullanılan online anket formundaki soruların likertli olması katılımcıların görüşlerini 
bildirmesinde geniş bir yelpaze oluşturduğu söylenebilir.  

Araştırmanın örneklemini, bir meslek yüksekokulunda İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Temel 
Hukuk ve Hukuka Giriş derslerinin birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Web 
Survey üzerinden uygulanan anket formu öğrencilerde E-anket farkındalığı oluşturduğu da 
söylenebilir. Öğrencilerin doldurduğu anketten elde edilen veriler SPSS 22 (Statistical 
Package for Social Sciences) paket programı sayesinde analiz edilmiştir.  

4. BULGULAR 

Ankette 5’li likert tipi ölçek ve 1 - 5 skalası kullanılmıştır (Özsoy, β01λ). 
 

Likert Ölçeği Örneği Seçenekler Puanlar Puan Aralığı Ölçek Değerlendirme 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 1,00 - 1,79 Çok Düşük 
Katılmıyorum 2 1,80 - 2,59 Düşük 

Kararsızım/Fikrim Yok 3 2,60 - 3,39 Orta 
Katılıyorum 4 3,40 - 4,19 Yüksek 

Kesinlikle Katılıyorum 5 4,20 - 5,00 Çok Yüksek 

Benzer şekilde araştırma verilerine uygulanan güvenilirlik analizi yöntemi için Cronbach 

Alpha (α) değeri kullanılmıştır. Her bir madde için ayrı ayrı değerler elde edilebileceği gibi 

tüm soruların da ortalaması sonucu bir α değeri elde edilebilmektedir. Tüm sorular için elde 

edilen bu değer anketin güvenilirliğini göstermektedir. Anlamlılık düzeyi %5 ile %λ5 güven 

aralığında değerlendirmeye tabii tutulmuştur. 

 0,00 ≤ α < 0,40 değerleri arasında ise, ölçek güvenilir değildir. 

 0,40 ≤ α < 0,60 değerleri arasında ise, ölçek düşük güvenilirliktedir. 

 0,60 ≤ α < 0,80 değerleri arasında ise, ölçek oldukça güvenilirdir. 

 0,80 ≤ α < 1,00 değerleri arasında ise, ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Bu çalışmada kullanılan anketten elde edilen Cronbach Alpha (α) değerinin 0,93 olması, 

çalışmanın yüksek derecede güvenilir bir çalışma olduğunu göstermektedir. Bu durumda 

parametrik bir testin mi yoksa Non-parametrik bir testin mi uygulanacağına karar vermek için 

iki durum söz konusu olmaktadır. Birinci durum; parametrik testi uygulayabilmek için N > γ0 
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 olmalıdır. İkinci durum ise normal dağılıp dağılmadığını test etmektir. Sayının otuzdan büyük 

olması ve dağılımın normal olmasından ötürü parametrik testlere uygulanabilecek düzeyde 

olduğu söylenebilir. 

Demografik özellikleri ölçmek için yönlendirilen sorulara yönelik frekans analizleriν  

 Cinsiyete göreν %63,9 (n=53)’u Erkek, %γ6,1 (n=γ0)’ i Kadın,  

 Medeni Duruma Göreν %97,6 (n=81) sı Bekâr, %β,4 (n=β) ü Evli,  

 Yaş Kriterine Göreν %90,4 (n=75)’ü 18 – 22 yaş, %4,8 (n=4)’i βγ – β7 yaş, %1,β 

(n=1)’ si β8 – γβ yaş, %γ,6 (n=γ)’sı γγ yaş ve üzeri,  

 Sınıf Kategorisine Göreν %67,5 (n=56)’sı 1. Sınıf, %γβ,5 (n=β7)’i β. Sınıf 

23 – β7 yaş grubu ile β8 – γβ yaş grubuna dâhil olan kadın öğrencilerin olmadığı tespit 

edilmiştir. Yine, 28 – γβ yaş kategorisinde β. Sınıf erkek öğrencilerin de katılım göstermediği 

tespit edilmiştir. Likert olarak katılımcılara yönlendirilen sorulardan 10. soru için daha önce 

belli düzeyde bir eğitim verilerek sorulmuştur. Bu soru çok iddialı görünse de bir mevzuatın 

SWOT analizine tabii tutulabileceği farkındalığını oluşturmak için yönlendirilmiştir. Bir 

mevzuatın tam teşekküllü SWOT analizine tabii tutulması için uzmanlık gerektiren bir konu 

olduğu bildirilmiş olup burada sadece bu hususta bir farkındalık oluşturmak istenilmiştir. 
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MEVZUAT ÖDEVİ KAPSAMINDA 
ÖĞRENCİLERE YÖNLENDİRİLEN 

SORULAR 

Kaçıncı Sınıf Öğrencisisiniz? 

1. Sınıf β. Sınıf 

Yaşınız Nedir? Yaşınız Nedir? 

18 - ββ yaş 23 - β7 yaş 28 – γβ yaş γγ yaş ve üzeri 18 - ββ yaş 23 - β7 yaş 
γγ yaş ve 

üzeri 

Cinsiyetiniz 

Nedir? 

Cinsiyetiniz 

Nedir? 

Cinsiyetiniz 

Nedir? Cinsiyetiniz Nedir? Cinsiyetiniz Nedir? 

Cinsiyetiniz 

Nedir? 

Cinsiyetiniz 

Nedir? 

ERKEK KADIN ERKEK ERKEK ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK ERKEK 

Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. 

1) Artık mevzuatların nerden takip edileceğini öğrendim 3,73 4,05 4,00 3,00 1,00 1,00 3,50 4,14 3,67 4,00 

2) Mevzuat araştırması ile çevremde yardıma ihtiyacı olanlara 

yardımcı olacağıma inanıyorum 
3,87 4,00 5,00 5,00 1,00 1,00 3,88 4,29 3,67 4,00 

3) Çalışacağım kurum(lar)da mevzuat çerçevesinde haklarımı 

savunabileceğime inanıyorum 
3,83 3,95 4,00 5,00 1,00 1,00 3,94 4,14 4,00 4,00 

4) Avukata gitmeden önce mesleğim ile ilgili haklarımı nasıl 

öğreneceğimi biliyorum 
3,70 3,73 4,00 5,00 1,00 1,00 3,75 4,29 4,00 4,00 

5) Mevzuat çerçevesinde kullanılan tanımları öğrendiğimi 

düşünüyorum 
3,60 4,09 4,00 3,00 1,00 1,00 3,75 4,29 4,00 4,00 

6) Mevzuatın hangi kurum tarafından çıkarıldığını nerden 

öğreneceğimi biliyorum 
3,80 4,09 4,00 2,00 1,00 1,00 3,63 3,86 4,00 4,00 

7) Mevzuatları günlük olarak nereden takip edeceğimi 

biliyorum 
3,93 3,82 4,00 3,00 1,00 1,00 3,81 4,00 3,67 4,00 

8) Mevzuatları nasıl yorumlayacağımı biliyorum 3,53 4,05 4,00 3,00 1,00 1,00 3,94 4,14 4,00 4,00 

9) Hiyerarşik düzeyde mevzuatların takibini biliyorum 3,23 3,41 5,00 5,00 1,00 1,00 3,56 3,71 3,33 4,00 

10) İhtiyaç halinde bir mevzuatın SWOT analizini yapabilirim 3,37 3,59 4,00 5,00 1,00 1,00 3,31 2,57 3,33 4,00 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza sonrası cezai ve hukuki yetkililerin belirlenmesinde 
ilgili mevzuatların uygulanması bakımından belirsizlikler halen devam etmektedir. Bu 
belirsizliklerin saha çalışanları veya sorumluları tarafından doldurulması için mevzuat 
yorumlamasının yapılabilmesi gerekmektedir. Yani önlemlerin alınması ve uygulanması 
yönünden hiyerarşik düzeyde yöneticisinden çalışanına kadar herkesin iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamındaki mevzuata hâkim olması ve yorumlayabilmesi için gerekli eğitimleri alması 
sağlanmalıdır. Ancak bu haliyle bireylerin İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonunda görev 
alabileceği söylenebilir (Karabulut, β018). 

Hukuk, ancak Öklid’in teoremleri misali, doğruluğu apaçık olan ilkelerin geliştirildiği ve bu 
ilkelerin bütün hukukçular tarafından benimsenip standart olarak uygulandığı gün “bilim” 
olma sıfatını hak edecektir. İşte ancak o gün, hukuk problemleri bütün hukukçular tarafından 
aynı şekilde çözümlenecektir. Böyle bir sistemde mahkeme kararları da önceden doğru olarak 
tahmin edilebilecektir. İşte ancak böyle bir sistemde, hukuk güvenliği ve dolayısıyla hukuk 
devleti ilkesi gerçekleşmiş olacaktır. Bunun yolu şudurμ Yorumcu, yorum yaparken, yani 
hukuk metninin anlamını tespit ederken birtakım ilkelere uysun. Yorumcu bu ilkelere uyarak, 
metnin anlamını tespit ederse, yorum objektifleşmiş olur. Böyle bir durumda yorum 
yorumcuya bağlı olmazν yorumcu değişse bile, yorum değişmez, yani metnin anlamı aynı 
kalır. İşte yorumu objektifleştirecek olan bu ilkelere “yorum ilkeleri” ismini verebiliriz 
(Gözler, β01β).  

Hukuk norm olduğu için yorumlanmaya muhtaçtır. Normlardan oluşan mevzuat 
oluşturulurken bile yasa koyucu tarafından yorumlanarak oluşturulmaktadır. Bu yasama 
yorumu olarak nitelendirilmektedir. Daha sonra bilim adamları tarafından mevzuat 
tartışılırken veya yorumlanırken bilimsel yorum adını almaktadır (Gözler, ve Ergül, β01β). Bu 
yorumlama süreci nasıl ki bu şekilde kategorize edilebiliyor ise bu çalışma ile mevzuatın cebri 
uygulamalarına maruz kalabilecek veya yararlanabilecek olanların da bu tür yorumlara dâhil 
edilerek eksiklikler periyodik bir sürece tabii tutularak giderilmelidir. 

Sonuç olarak yorum yapmanın korkunç bir şey olmadığı ve bunun herkes tarafından kendi 
perspektifi veya birikimi çerçevesinde yapılabileceği unutulmamalıdır.  Öğrencilerin de bu 
sürece müdahil edilmesi için alanında uzman kişilerce eğitilmeleri ve eğitimleri neticesinde 
nasıl katkıda bulunabilecekleri öğretilmelidir. Yapılan bu çalışmada, öğrencilerin birçoğu ilk 
defa Web Survey üzerinden bir ankete katılım sağladıklarını ve bazı hatalar sonucu elde 
edilen olumlu sonucu ankete yansıtamadıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler tarafından çok 
iddialı olsa da anket formuna yansıtmış oldukları cevapların birçoğu aynı şekilde çalışmaya 
yansıtılmıştır.  

Teknoloji ile iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının kazandırılmış olduğu bu çalışmada 
öğrenciler tarafından anketin 15 nolu açık uçlu sorusu ile literatüre yansıtmış oldukları olumlu 
geri dönüşlerden bazıları aşağıdaki gibi listelenmiştir. Çok iddialı yorumlar yapılmış olsa da 
geri dönüşün öğrencilerin algısında oluşturmuş olduğu etkinin derecesini gösterdiği şeklinde 
yorumlanmalıdır. 

 Ödev sayesinde hakkımı nasıl arayacağım öğrendim.  Ödev bizim için iyi oldu ileride önümüze böyle şeyler çıktığında yabancı olmayacağız 
ne yapacağımızı öğrendik.  Mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olduk nerden araştırmamız gerektiğini öğrendik, 
yararını gördük.  Mevzuat ile ilgili neyin ne olduğunu öğrendim araştırmanın nasıl olduğu ve 
ödevimdeki bilgileri öğrendim. 
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  Hak ve taleplerim doğrultusunda neler yapacağım nereye başvuracağım, hak ve 
talebimin delil, belge veyahut da sözlü olarak savunmam sonucunda nasıl 
sonuçlanacağını, yürürlükte geçerli maddelerin hayatımızdaki yerinde ne derece 
etkisinin olduğunu, her hangi bir kurum veya kuruluşun gözetimi altında ne derece 
hakkımın olduğu, oluşan riskleri ne derecede analiz edebileceğimi, bunun sonucunda 
başvuracağım makam ve mevkinin ne olduğunu, her hangi bir soru karşısında 
maddelere dayanarak araştırmam sonucu ne derece yardımcı olabileceğim konusunda 
birçok bilgi ve birikime sahip oldum.  Mevzuatın amacını ve önemini anladım.  Olumlu olarak sonuç aldım çalıştığım kurumda kendimi ve çevremi sonuna kadar 
savunabilirim.   Olumlu yön: Mevzuatları nerede nasıl bir şekilde kullanacağımı öğrendim bunun da 
bana iş hayatımda çok çok kolaylık getireceğine inanıyorum. Olumsuz yön: yorum 
yapmakta çok ama çok zorlandım.  Olumlu: Bu ödev sayesinde acil durumlarda nasıl önlemler ve neler yapılabileceğini 
öğrendim. Olumsuz: yoruma dayalı bir mevzuat değil hepsi kesin bilgi olduğu için 
yorum yapmakta zorlandım.   Aldığım bu konu da çalışanların iş esnasında iş kazaları yaşamamaları için alınan 
tedbirleri gördüm bir iş yerinde kullanılması gereken tedbirlerin bana göre zayıf 
yönleri olsa da iş kazalarının az çok engelleyeceği önlemleri göstermektedir bir iş 
yerinde güvenlik önlemi daha fazla olmalıdır her an bir iş kazasıyla karşı karşı 
kalabiliriz. Kullanılan malzemelerin temizliği kullanımı çok önemlidir bunun için 
eğitim alınmalıdır. Çalışanların kullandıkları malzemenin riskli yönlerini bilirkişi 
tarafından eğitim verilmeli ki iş kazalarına sebep olmasın.  Mevzuat yorumlayabiliyorum, bir yerde çalıştığımda haklarımı nerden 
öğrenebileceğimi biliyorum.  İşçilerin haklarını nasıl nerden öğrenileceğini öğrendim. İş yerinde neyin yanlış neyin 
doğru yapılması gerektiğini nerden öğrenebileceğimi öğrendim.   Günlük hayatta karşılaşacağım sorunlar ile ilgili nereye başvurup neler yapmam 
gerektiğini öğrendim kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi oldum.  Araştırdığım bir mevzuatın oluşumu hakkında ilerleyişler ve o mevzuatın derin 
inceleyişini yapmayı ve hakkında nasıl bilgi sahibi olacağımı araştırdım sonra 
ödevimi yaptım bu bilgiler karşıma çıktığında onun hakkında kolayca bilgi sahibi 
olacağımı düşünüyorum.  İlk senemiz olduğu için bizi zorlamış olsa da öğrenme anlamında çok faydalı buldum.  Mevzuatları nereden bakılacağını, nasıl yorumlayacağımı ve mevzuatların hangi 
kurum tarafından çıkarıldığını öğrenmiş oldum. Mevzuatları yorumlayabiliyorum  Haklarımı nasıl ve hangi sitede bulacağımı ve nasıl yorumlayacağını öğrendim, 
bizlere yararlı olduğuna inanıyorum.  İlkyardım yönetmeliğinin amacını sebebini olumlu ve olumsuz yönlerini öğrenmiş 
oldum. İlkyardım yönetmenliğinin ne kadar önemli olduğunu, ilkyardım hakkındaki 
tanımları öğrenmiş oldum. İlkyardım sertifikasının ne kadar önemli olduğunu, 
İlkyardımın yapılmasıyla ölümün, sakatlığın azaldığını birçok insanın hayatının 
değişmesine/kurtarılmasına yardımcı olduğunu öğrendim. Ama ilkyardımın kötü bir 
yanı var o da şudur ki yanlış müdahalelerin yapılmasıdır. Bu ödev sayesinde 
ilkyardım yönetmenliği ile ilgili birçok şey öğrenmiş oldum. 

Sonuç olarak bu ve benzer çalışmalar emsal alınarak ileride eğitim öğretim sürecine dahil 
olacak olan öğrencilerin mesleki alanlarında kullanılan veya kullanılacak olan mevzuatın 
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 geliştirilmesine katkı sağlayacağı veya kendilerinde farkındalık oluşturulacağı 
söylenebilir. 
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ÖZET 

Yirmi birinci yüzyılda internet günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş ve hayatımızı 
daha da kolaylaştırmıştır. İnternetin hayatımıza getirdiği birçok kolaylığın yanı sıra akademik, 
iş ve aile yaşamları, sosyal ilişkiler, fiziksel sağlık ve psikolojik iyi oluş üzerine bazı olumsuz 
etkiler de ortaya çıkmaktadır. İnternet bağımlılığı bunlardan biridir. İnternete bağlı patolojiler 
DSM-5 e dâhil edilmemiştir. Ancak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğundan 
bahsedilmiştir. Yaşamın önündeki engelleri ele almak, günlük stresle mücadele etmek ve/veya 
geçmiş veya şimdiki travmaya karşı koymak yerine, bağımlı, psödo bir başa çıkma 
mekanizmasına başvurarak bunlara karşı uyumlu olmayan bir yanıt verilir. Günümüzde 
internet kullanımı için de artık bu durumdan söz etmek mümkündür. Literatürde internet 
bağımlılığı bozukluğuna ilişkin türler belirtilmiştir. Oyun oynama bozukluğu bunlardan 
biridir. Dünya giderek “dijitalleşen” hale geldikçe, video oyunlarının yaygınlığı önemli 
ölçüde artmıştır. Oyun mekaniğinin ya da yapısal özelliklerin, oyunların başlatılması, 
geliştirilmesi ve sürdürülmesine katkıda bulundukları için oyunların potansiyel olarak 
bağımlılık niteliğini güçlendirdiği iddia edilmektedir. Video oyunları gittikçe daha karmaşık 
hale gelip kültürel alanla iç içe geçtikçe, araştırmacıların bu yeni teknolojilerin oyuncular için 
daha iyi veya daha kötü getirebileceği psikolojik etkileri tanımaları ve anlamaları önemlidir. 
İnternette oyun oynama bozukluğu tedavisi alanında etkinlikleri hakkındaki kesin sonuçlar, 
randomize kontrollü araştırmaların yetersizliği nedeniyle henüz yapılamamaktadır. İnternette 
oyun oynama bozukluğu ve internet bağımlılığı için tedavi geliştirme ve değerlendirme, yeni 
ama gelişen bir araştırma alanıdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. İnternet ve 
akıllı cihaz kullanımının özellikle çocuklar ve ergenler arasında yaygın olduğu, kullanım 
yaşının giderek düştüğü düşünüldüğünde, özellikle çocuklar ve gençlerde internet ve oyun 
bağımlılığının giderek yaygın bir sağlık sorunu haline geldiği söylenebilir. İnternet kullanım 
bozukluklarıyla etkin bir şekilde başa çıkabilmek için uygun müdahale stratejisinin 
belirlenmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik günden güne büyüyen bir gereksinim de açığa 
çıkmaktadır. Oyun oynama deneyiminin problemli bir davranışa nasıl dönüştüğünü anlamak 
için altta yatan psikolojik faktörleri anlamak önem arz etmektedir. Yaşam kalitesini çokça 
etkileyen, çeşitli problemlere neden olan internet bağımlılığı ve oyun oynama bozukluğunun 
hemşirelik bakım süreçlerine de dahil edilmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Bu alandaki 
gereksinimin giderilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar kelimelerμ İnternet bağımlılığı, oyun oynama bozukluğu, hemşirelik 

 
INTERNET ADDICTION AND GAMING DISORDER 

 
ABSTRACT 

Internet has become a part of our daily lives and made our lives easier in the twenty first 
century. Besides many conveniences for our lives; internet has some negative effects on 
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 academic, business and family life, social relations, physical health and psychological well-
being. Internet addiction is an example to that. Internet-related pathologies have not been 
included in the DSM-5. However, it has been mentioned that there is a need for more studies. 
Using a dependent pseudo coping mechanism instead of embracing the obstacles in life, 
struggling with daily stress and/or resisting a past or present trauma will make us give an 
unconformable response to them. Today, it is possible to talk about this condition for internet 
use. In the literature, genres related to internet addiction disorder have been specified. Gaming 
disorder is one of these genres. As the world gradually becomes “digitalized”, video games 
become significantly more popular. Since game mechanics or structural properties contribute 
to starting, improving and maintaining games; it is argued that games potentially reinforce the 
quality of addiction. As video games gradually become more complex and more intertwined 
with the cultural domain, it is important for the researchers to recognize and understand better 
or worse psychological impacts that might be brought along with these new technological 
developments for gamers. There are no certain outcomes concerning the treatment for online 
gaming disorder, due to inadequate number of randomized controlled trials. Development and 
evaluation of treatments for online gaming disorder and internet addiction are a new but 
improving research area and there is a need for more studies. Considering that internet and 
smart device usage is common especially among children and adolescents and the age of 
usage gradually drops; it is possible to state that internet and game addiction has gradually 
become a common health problem especially among children and youth. In order to cope with 
internet usage disorders effectively, there is a great need to establish an appropriate 
intervention strategy and diversify it. It is important to perceive underlying psychological 
factors to understand how the gaming experience has turned into a problematic behavior. It 
has become a necessity to include internet addiction and online gaming disorder, which 
considerably affect quality of life and cause several problems, in nursing care processes as 
well. There is a need for more studies in order to meet the need in this field.  

Keywords: Internet addiction, online gaming disorder, nursing 

 

İNTERNET VE OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU 

Günümüzde çocuklar ve gençler, bilgi ve eğlence için insanlık tarihindeki herhangi bir 
noktadan daha fazla seçenek sunan bir dünyada büyüyorlar (Hobbs, β010).  

Yi rmibirinci yüzyılda internet günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş  ve hayatımızı 
daha da kolaylaştırmıştır (Young, & Nabuco de Abreu, β011). Yaşamımızın ve önemli 
iletişim ve sosyalleşme araçlarımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur (Bozoğlan, β018). Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) β018 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım 
Araştırması  (β018)’na göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanımı 
sırasıyla %5λ,6 ve %7β,λ’ dir. Bu oranlar β017 yılında sırasıyla %56,6 ve %66,8 iken; 2008 
yılında ise sırasıyla %γ8 ve %γ5.λ oranındaydı. İnternetin hayatımıza getirdiği birçok 
kolaylığın yanı sıra akademik, iş ve aile yaşamları, sosyal ilişkiler, fiziksel sağlık ve 
psikolojik iyi oluş üzerine birçok olumsuz etkiler de ortaya çıkmaktadır (Bozoğlan, β018). 
İnternet bağımlılığı bunlardan biridir.  

“İnternet bağımlılığı” ve “internetin patolojik kullanımı” üzerinde mutabık kalınan bir tanım 
bulunmamasına rağmen, genel olarak bir kişinin internet kullanımını kontrol edemediği, 
belirgin bir üzüntü ve işlevsel bozulma ile sonuçlandığı durum tanımlanmaktadır (Bozoğlan, 
2018). 
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 Bağımlılıklar, bir bireyin fiziksel, ruhsal, sosyal, zihinsel ve ekonomik iyi oluşu üzerindeki 
yıkıcı sonuçlarına rağmen, belirli bir faaliyette bulunmak veya bir maddeyi kullanmak için 
kompulsif bir alışkanlık olarak tanımlanmaktadır (Young, & Nabuco de Abreu, 2011). Birey 
yaşamın önündeki engelleri ele almak, günlük stresle mücadele etmek ve/veya geçmiş veya 
şimdiki travmaya karşı koymak yerine, bağımlı olduğu, psödo bir başa çıkma mekanizmasına 
başvurarak bunlara karşı uyumlu olmayan bir yanıt verir (Young, & Nabuco de Abreu, 2011). 
Günümüzde internet kullanımı için de artık bu durumdan söz etmek mümkündür. Senin 
cümlen. 

İnternete bağlı patolojiler DSM-5’e (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5)  
dâhil edilmemiştir. Ancak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğundan bahsedilmiştir. 
(DSM-5). β01γ yılında, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), internet oyun oynama 
bozukluğunun daha fazla araştırma ve veri birikimi gerektirdiğini belirlemiş ve bu nedenle, 
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı'nın III. Bölümünde (DSM-5) internet 
oyun oynama bozukluğunu içermektedir (DSM-5).  

Bu alanda araştırmacılar tanı kriterleri önermiştir. Bunlarν 

İnternet bağımlılığı DSM-5 te yer almamasına rağmen Dr Kimberley Young tarafından tanı 
kriterleri önerilmiştir. Duygudurum değişiklikleri, dijital teknolojiyle harcanan zamanı kontrol 
edememe, yoksunluk belirtileri ve distres, azalan aile, sosyal yaşam ve olumsuz çalışma 
hayatı ile karakterizedir (Akt. Łukawski, Rusek &  Czuczwar, β01λ). 

Block (β008), bağımlılık davranışı olarak problemli internet kullanımı ile ilgili dört tanısal 
kriter önermektedirμ  

1) Sıklıkla zaman kaybı veya temel dürtülerin ihmali ile ilişkili aşırı kullanım,  
2) Bilgisayar erişilemediğinde öfke, gerginlik ve/veya depresyon duyguları dahil olmak 

üzere yoksunluk,  
3) Daha iyi bilgisayar donanımı, daha fazla yazılım veya daha fazla kullanım saati olmak 

üzere tolerans ve  
4) Tartışma (arguments), yalan söyleme, düşük başarı, sosyal izolasyon ve yorgunluk gibi 

olumsuz tepkiler. 
 
Yine Tao ve ark (β010), tarafından da internet bağımlılığı için tanı kriterleri önerilmiştirμ  
 

a) Aşağıdakilerden hepsi mevcut olmalıdırμ 
 İnternet ile aşırı zihinsel uğraş (önceki çevrimiçi aktivite hakkında düşünür veya 

bir sonraki çevrimiçi aktiviteyi bekler)  
 Çekilme belirtileri, internetin kesilmesinden birkaç gün sonra disfori, anksiyete, 

irritabilite veya sıkılma hissinin olması  
Aşağıdakilerden en az biri (veya daha fazlası)μ 

 Tolerans, doyum sağlama amacıyla internet kullanımında belirgin artışın olması 
 İnternet kullanımını bırakmak, azaltmak veya denetim altına almak için sürekli bir 

istek ya da başarısız çabaların olması  
 İnternet kullanımının neden olduğu ya da daha da kötüleştirdiği kalıcı ya da 

tekrarlayan fiziksel ya da psikolojik problemlere sahip olmasına rağmen internetin 
aşırı kullanımına devam edilmesi 

 Kullanımın direk bir sonucu olarak internet dışındaki aktivitelere ilgi ve istek 
kaybı  
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  Disforik bir ruh halinden (örneğin çaresizlik, suçluluk, kaygı duyguları) kaçmak 
veya rahatlatmak için interneti kullanma 

b) Dışlama kriteri 
 Aşırı internet kullanımı, psikotik bozukluklar veya bipolar I rahatsızlıkları ile daha 

iyi açıklanmamaktadır. 
c) Klinik olarak önemli derecede işlev kaybı  

 Önemli bir ilişki, iş, eğitim veya mesleki fırsatların kaybı dâhil olmak üzere, 
fonksiyonel bozukluklar (azalmış sosyal, akademik, çalışma kapasitesi). 

d) Süre kriteri 
 İnternet bağımlılığı süresi, günde en az 6 saat internet kullanımı ile (iş/akademik 

amaçlı olmayan) γ aydan fazla sürmüş olmalıdır (Tao, Huang, Wang, Zhang & Li, 
2010). 

Bu alandaki çalışmalarda, Young (1λλ8) beş farklı Internet bağımlılığı bozukluğu türü 
belirlemiştirμ 

1. Siber cinsel bağımlılık (siber porno veya yetişkin sohbet odalarına bağımlı) 
2. Siber ilişki bağımlılığı (siber ilişkiler veya gerçek hayattaki arkadaşların ve ailenin 

yerine çevrimiçi ilişkilerin kullanılması) 
3. İnternet kompülsiyonları (obsesif bir şekilde çevrimiçi kumar veya alışveriş) 
4. Bilgi bombardımanı (kompülsif veritabanı araştırmaları) 
5. Bilgisayar bağımlılığı (obsesif oyun oynama) (Akt. Musetti et al.β016). 

İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU  

(INTERNET GAMING DISORDER) 

Dünya giderek “dijitalleşen” bir hale geldikçe, video oyunlarının yaygınlığı önemli ölçüde 
artmıştır (Vaccaro & Potenza, β01λ).  

β01β yılında bir milyardan fazla kişi bilgisayar oyunu oynamıştır ve bu da bilgisayar oyunu 
endüstrisinin aynı yıl içerisinde % 8 artmasına neden olmuştur (Kuss, β01γ). 

2016 itibariyle video oyun pazarı λλ,6 milyar dolarlık bir sektörken ve β01λ yılına kadar 118 
milyar seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. (Akt. Vaccaro & Potenza, β01λ).  

Oyun Oynama Bozukluğu (Gaming Disorder)’nu içeren Uluslararası Hastalık 
Sınıflandırmasının (ICD-11) 11. final revizyonu Haziran β018'de yayınlanmıştır. (β0ββ 
Ocak’ta ICD-11 üye devletlerce kullanılmaya başlanacaktır) (ICD-11). DSM-5 ve ICD-11’in 
her ikisi de Oyun Oynama Bozukluğu tekrarlayan veya kalıcı bir oyun davranışı modeli ile 
karakterize olarak tanımlamıştır (DSM-5, ICD-11). 

DSM-5’te İnternet Oyun Oynama Bozukluğu (Internet Gaming Disorder) için önerilen tanı 
ölçütleri aşağıda belirtilmiştirν 

1. İnternet oyunları ile zihinsel uğraş sergileme 
2. İnternette oyun oynamaktan uzaklaştırıldığında yoksunluk belirtileri gösterme 
3. İnternet oyunları ile uğraşmak için gittikçe artan miktarda zaman harcamaya ihtiyaç 

duyma 
4. İnternet oyunlarına katılmayı kontrol etmede yetersizlik yaşama 
5. Oyun oynamanın miktarı konusunda aile üyelerini, terapistleri kandırma 
6. Oyunlar dışında geçmişteki hobilere ve eğlencelere karşı ilgiyi kaybetme 
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 7. Psikososyal problemlere karşı oyun oynamaya devam etme 
8. Olumsuz bir duygu durumu hafifletmek ya da durumdan kaçmak için oyun oynama 
9. İnternet oyunları nedeni ile bir ilişkiyi, işi, eğitimi veya kariyer imkânını tehlikeye 

atma 

Güney Kore resmi olarak İnternet bağımlılığı bozukluğu (IAD) terimini kullanırken, Heo ve 
ark. (β014)’nın 1γ-18 yaş arası orta okul ve lise öğrencilerini dahil ettikleri çalışmasında orta 
okuldaki erkek öğrencilerin % 67’ sinin interneti çevrimiçi oyun oynama amaçlı olduğu 
gösterilmiştir (Heo, Oh, Subramanian, Kim & Kawachi, 2014). 

Oyun mekaniğinin ya da yapısal özelliklerinin, oyunların başlatılması, geliştirilmesi ve 
sürdürülmesine katkıda bulundukları için oyunların potansiyel olarak bağımlılık niteliğini 
güçlendirdiği iddia edilmektedir (King, Delfabbro & Griffiths, β010). 

Oyunlarda motivasyonu etkileyen farklı bileşenler vardır. Birincisi, başarı oyunda ilerlemeyi, 
yani seviye atlatarak devam etmeyi, oyunda statü ve gücü elde etmeyi, oyun mekaniğini, 
optimal oyun oynamayı da içeren olasılıkları ve diğerlerini zorlamak ve hakimiyet kurma de 
dahil olmak üzere rekabeti içerir. İkincisi, sosyal faktör, oyunda sohbet etmek ve yeni 
arkadaşlar edinmek, yeni ilişkiler kurmak ve takım halinde çalışmak gibi sosyalleşmekten 
ibarettir. Üçüncüsü, keşfederek oyuna derin zihinsel katılım (immersion), yani oyunun ve 
“gizli” oyun içeriğinin keşfedilmesi, kişinin oluşturduğu avatar ile rol oynama, kişinin 
çevrimiçi karakterinin kişiselleştirilmesi (cinsiyet, ırk, meslek, görünüm) ve kaçış, yani, 
gerçek hayattan kaçınmak için oynamaktır (Kuss, β01γ). Bireylerin “Video oyunu oynadığımı 
neredeyse unutmamı sağlayan oyunlar”, “Ayrılması zor olan başka bir dünyanın parçası 
oldum” (Tanskanen, β018) gibi ifadeleri kullandığından bahsetmek mümkündür. Yaşanan 
çevrimiçi akış (Online Flow- immersive kelimeside kullanılmış) içinde hissetme seviyesinin 
internet oyun bozukluğunun gelişimi ile ilgili bir risk faktörü oluşturduğunu gösteren 
çalışmalar vardır (Hu et al. 2019). 

Dijital teknolojiler gündelik hayata giderek daha fazla entegre hale geldikçe, internet, 
insanların bilgi toplama ve birbirleriyle bağlantı kurma biçiminde küresel bir kayma meydana 
getirirken dikkatimizi çekme konusunda oldukça uzmanlaşmaktadır (Firth et al. 2019). Video 
oyunları gittikçe daha karmaşık hale gelip kültürel alanla iç içe geçtikçe, araştırmacıların bu 
yeni teknolojilerin oyuncular için daha iyi veya daha kötü hale getirebileceği psikolojik 
etkileri tanımaları ve anlamaları önemlidir (King, Delfabbro & Griffiths, 2010). 

EPİDEMİYOLOJİ 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), β018'in sonuna gelindiğinde, küresel nüfusun 
yüzde 51,β'si (veya γ,λ milyar insanın) tarafından internet kullanıldığını tahmin etmektedir. 

Teşhis kriterleri ve büyük epidemiyolojik çalışmaların eksikliği genel popülasyonda problemli 
internet kullanımı prevalansının belirlenmesinde zorluklara neden olmaktadır (Spada, β014).  

Bakken ve ark (β00λ) tarafından, 17-74 yaş arası γ.γλλ kişinin dâhil edildiği çalışmada, 
internet bağımlılığı (Young Diagnostic Questionnaire (YDQ) score 5–8) prevelansı %1, risk 
(YDQ score 3– 4) ise %5.β olarak bulunmuştur (Bakken, Wenzel, Götestam, Johansson, & 
Oren, 2009).  2011-β01β yılları arasında yapılan ve yedi Avrupa ülkesini kapsayan (İspanya, 
Polonya, Almanya, Hollanda, Romanya, İzlanda ve Yunanistan) λ. ve 10. Sınıf öğrencilerinin 
dahil edildiği bir çalışmada internet bağımlılığı davranışı (IAB- Internet Addictive Behavior) 
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 prevalansının % 1,β (kızlarda % 0,λ ve erkeklerde % 1,6) olduğunu göstermektedir (Tsitsika 
et al. 2014). 

2012- β01γ yılları arasında altı Asya (Çin, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Malezya ve 
Filipinler) ülkesinden 1β-18 yaş arası adölesanın (5.γ66) dâhil edildiği çalışmada, İnternet 
Bağımlılığı Testine göre, bağımlı internet kullanımı yaygınlığı %1-5 arasında olduğu 
bulunmuştur (Mak et al. β014). 

Ghassemzadeh, Shahraray ve Moradi (β008), lise öğrencileri arasında İnternet bağımlılığını 
araştırdıkları çalışmasında yaygınlığı % γ,8 olarak tespit etmişlerdir. Canan ve ark. (2010) 
yaptıkları çalışmada adölesanlar arasındaki internet bağımlılığı prevalansını %11.6 olarak 
bulmuştur (Canan, Ataoğlu, Nichols, Yıldırım & Öztürk, β00λ). Yine Şaşmaz ve ark. (β014) 
yaptığı bir çalışmada, lise öğrencileri arasında internet bağımlılığı yaygınlığı %15.1 
bulunmuştur. 

Gentile ve ark. (β011) çocuklar arasında patolojik oyun oynamayı araştırdıkları çalışmanın 
başlangıcında patolojik oyun oynama oranı %λ.λ iken, β yıl sonraki ölçümlerde bu kişilerde 
patolojik oyun oynama %84 oranında devam ettiğini belirtmişlerdir (Gentile et al. β011).   

Sağlık bölümü öğrencileri arasında internet bağımlılığı prevelansının araştırıldığı bir meta 
analiz çalışmasında, öğrencilerin internet bağımlılığı genel popülasyonun yaklaşık beş katı 
olan %γ0.1 olduğunu bildirilmektedir (Zhang, Lim, Leel & Ho, 2018). 

Sonuçlar değerlendirildiğinde internet kullanım bozukluğunun giderek yaygınlaşan bir 
bozukluk olduğu görülmektedir. 

ETİYOLOJİ 

Bilişsel-davranışçı yaklaşım patolojik internet kullanımını açıklamada, bireyin uyumsuz 
davranışının nedeninin, bireyin uyumsuz bilişlerinin neden olduğu vurgulamaktadır (Davis, 
β001). Patolojik internet kullanımının en belirgin semptomlarının genel olarak duygusal veya 
davranışsal semptomlar olduğu düşünüldüğü halde, patolojik internet kullanımının bilişsel 
semptomlarının sıklıkla daha önce ortaya çıktığını ve affektif veya davranışsal semptomlara 
neden olabileceğini öngörülmektedir. Bu depresyonun bilişsel teorik açıklamasına 
benzemektedir. Bilişsel semptomlar arasında ruminatif bir bilişsel stil, benlik bilinci duygusu, 
düşük kendilik değeri, depresif bir bilişsel stil, düşük özsaygı ve sosyal anksiyete yer alır 
(Davis, 2001).  

Kendileri ile ilgili bilişleri, ''Sadece internette iyiyim'', ''Çevrimdışı değersizim ama çevrimiçi 
olduğumda önemli biriyim'' ve ''Çevrimdışı olduğumda başarısızım'' gibi düşünceler içerebilir. 
Bilişsel çarpıtmalar çevreyi de içerebilir. Bu çarpıtmalar, ''Saygı duyulduğum tek yer 
internet'', ''İnternette olmadığım zaman kimse beni sevmiyor'', ''İnternet benim tek arkadaşım'', 
''İnsanlar bana internet ortamı dışında kötü davranıyor'' şeklindedir (Davis, β001). Şekil 
(Davis, 2001). 
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Çin Bilimler Akademisi Psikoloji Enstitüsü, gençlerin Çin'deki internet bağımlılığının 
sebeplerini açıklamak için bir "telafi teorisi (compensation theory)" önermektedir. Gençler 
internet aktivitelerine katılarak, öz kimlik, öz saygı ve sosyal ağ için telafi ararlar. Önceki 
araştırmalar, yetişkinlerin yanı sıra, interneti, benlik saygısı, kimlik ve ilişkilerdeki açıkları 
telafi etmek ya da bunlarla başa çıkmak için bir araç olarak kullanan çocukları da 
incelemektedir (Young, & Nabuco de Abreu, 2011). 

Durumsal faktörler de internet bağımlılığının gelişiminde rol oynamaktadır. Bunalmış veya 
kişisel sorunlar yaşayan ya da yakın zamanda boşanma, yer değiştirme ya da ölüm gibi 
yaşamı değiştiren olayları deneyimleyen bireyler, kendilerini fantezi ve entrika (oyun) dolu 
sanal bir dünyada bulabilirler. Bu durumda internet, kullanıcıyı gerçek hayat probleminden 
veya zor durumdan uzaklaştıran psikolojik bir kaçış olabilmektedir (Young, & Nabuco de 
Abreu, 2011). 

Kompülsif internet kullanımı, gerçek veya algılanan sorunları önlemek için psikolojik bir 
kaçış mekanizması sağlar. Bağımlı kişiliklerin, düşük özsaygı ve karamsar tutumlara yol açan 
negatif düşüncelerden muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. 
İnternet üzerinden yapılan anonim etkileşim sayesinde kişinin kendi kendine dayattığı 
(empoze ettiği) yetersizlikleri hafifletilir. Bu, özellikle β0 yıl önce ihtiyaç ve duygularını ifade 
etmek için şiir, müzik ve spor kullanan genç insanlarda belirgindirν oysaki şimdi kimliklerini 
telafi etmek için çevrimiçi etkinliklere yönelmektedirler. Bu kaçış, bir kişinin gerçek hayat 
stresinden ve sınırlamalarından kurtarılan sanal bir “ideal benlik” yaratması için tatsız bir 
gerçeklikten kaçmasına yol açar (Akt. Mihajlov & Vejmelka, 2017). 

İnternet bağımlılığı, sebat, öz yönelimlilik (self- directness), işbirlikçilik ve öz aşkınlık (self-
transcendence) ile negatif korelasyon göstermiştir (June, Sohn, So, Yi & Park, β007).  

Peterka-Bonetta ve ark. (2019), akıllı telefon ve internet kullanım bozukluğu ile kişilik 
özellikleri arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmada, akıllı telefon ve internet kullanım 
bozukluğu, düşük sorumluluk ve yüksek nevrotiklik ile güçlü bir şekilde ilişki görülmüştür. 
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 Ayrıca, sosyal anksiyete ve dürtüsellik, akıllı telefon ve internet kullanım bozukluğu ile 
pozitif korelasyon göstermiştir (Peterka-Bonetta, Sindermann, Elhai & Montag, 2019). 

Krant ve ark. (1λλ7), ayrıca sosyal izolasyon ve depresyonun internet kullanımı ile ilişkili 
olduğunu da belirtmektedir. Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, internet 
kullanımının psikolojik etkisi ile ilgili uzun süreli çalışmalardan birini gerçekleştirmiştir. 
Araştırmacılar, önceden bilgisayar deneyimi olmayan aileleri rastgele seçmiş ve onlara 
bilgisayar ve internet kullanımı hakkında talimatlar vermişlerdir. Bir ila iki yıl sonra, internet 
kullanımının artması, aile iletişiminin azalması ve yerel sosyal çevrenin küçültülmesiyle 
ilişkilendirilmiştir. Araştırmacıların bulguları, az miktarda internet kullanımında bile 
katılımcının artmış yalnızlık ve depresyon deneyimlediğini göstermiştir. Yalnızlıktaki artışlar 
ve sosyal desteğin azalması gençler için özellikle belirgindir. Depresyonun bağımlılığa yol 
açıp açmadığına ya da bağımlılığın depresyona yol açıp açmadığı gösterilmemiştir, ancak 
yapılan araştırmalar iki sendromun birbirini güçlendirerek yüksek derecede ilişkili olduğunu 
göstermiştir (Young, & Nabuco de Abreu, 2011). 

Genetik faktörlerin problemli internet kullanımının gelişimini etkileyebileceğine yönelik 
kanıtlar bulunmaktadır. Lee ve ark. (β008), problemli internet kullanımı olan bireylerde 
serotonin taşıyıcı genlerde anomalinin, daha fazla zarardan kaçınma ve daha yüksek 
depresyon düzeylerine sahip olduğu bulmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, aşırı internet 
kullanan bireylerin depresif hastalara benzer genetik ve kişilik özelliklerine sahip 
olabileceğini göstermektedir. 

Nörobilişsel açıdan internet bağımlılığı literatürü pek açık değildir (Musetti et al.β016).  

Beyin fonksiyonel görüntüleme çalışması, çevrimiçi oyun bağımlılığı ve madde bağımlılığına 
duyulan dürtünün aynı nörobiyolojik mekanizmayı paylaşabileceğini ileri sürmektedir (Ko et 
al. β00λ). Beynin haz merkezini etkileyerek, dopamin salınımını arttırdığı gösterilmektedir. 
Bu yüzden aynı etkiyi sağlamak için eylemin arttırılmasına ihtiyaç duyulur (Łukawski, Rusek 
&  Czuczwar, 2019). 

İnternet bağımlılığında karar verme süreçleri bozulmuş gibi görülmektedir (Sun, Chen, Ma, 
Zhang, Fu & Zhang, 2009). 

Diğer bağımlılık ile ilişkili bozukluklarda görülen nörobiyolojik değişikliklere dayanarak, 
internet bağımlılığı olan adölesanlarda bağlantı bozulmalarının kortiko-striatal devrelerde en 
belirgin olduğu tahmin edilmiştir. İnternet bağımlılığı olan adölesanlar, dağınık bir ağa 
yayılan işlevsel bağlantının azaldığını göstermiştir. Etkilenmiş bağlantıların çoğunluğu 
kortiko-subkortikal devreler içermektedir (∼% 24 ile Prefrontal ve ∼% 27 ile parietal 
korteks). Bilateral putamen en sık tutulan subkortikal beyin bölgesiydi (Hong et al. β01γ). 

İnternet bağımlılığı olan bireylerin, olmayanlara kıyasla, striatumda düşük dopamin Dβ 
benzeri reseptör mevcudiyetine sahip oldukları ve daha düşük striatal dopamin taşıyıcı 
ekspresyon seviyelerine sahip oldukları bildirilmiştir (Kim et al. β011ν Hou et al. β01β). 

Bunun yanısıra dorsolateral prefrontal korteks, orbitofrontal korteks, motor alan, serebellum, 
sol rostral anterior singulat korteks (Yuan et al. β01γ) ve insula gibi birçok bölgede gri 
maddenin yoğunluğunda bir azalma gösterilmiştir (Zhou, Lin, Du, Zhao, Xu &Lie, β011). 

İnternette aşırı oyun oynama ile dürtüsellik arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, 
aşırı kullananlarda sağ orta orbitofrontal girus, sol kaudat nükleus ve sağ insulada glikoz 
metabolizmasının arttığınıν bilateral postcentral girus, sol precentral girus ve bilateral oksipital 
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 bölgelerde normal kullanıcılara göre azalmış metabolizma olduğu gösterilmiştir (Park et al. 
2010). 

Adölesanlarda internet bağımlılığı nörobiyolojik mekanizmalarında bir dizi nöromediyatör 
yer alabilmektedir. Örneğin, oksitosin -güven hormonu, sosyal bağlantılar ve duygusal 
bağlanma bağları- adölesanların bulunduğu çevrelerde doğrudan sosyal duygusal temasların 
kurulmasında hayati öneme sahip bir rol oynamaktadır (Tereshchenko & Kasparov, 2019). 
Çok sayıda çalışma, otistik spektrum bozuklukları da dahil olmak üzere çeşitli psikiyatrik ve 
nörogelişimsel bozukluklarda, oksitosin ile ilişkisi göstermiştir (Feldman, Monakhov, Pratt, 
Ebstein, β016). Dikkat eksikliği/hiperaktivite sendromu olan çocuklarda oksitosin plazma 
seviyesi azalmış olup dürtüsellik ve dikkatsizlik ile negatif korelasyon göstermiştir (Demirci, 
Özmen, Öztop, β016ν Demirci, Özmen, Kılıç, Öztop, β016). Birçok çalışma, oksitoserjik 
sistem ile ergenlerde ve genç erişkinlerde farklı bağımlılık davranışları arasında patofizyolojik 
bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Farklı bağımlılık türleri (özellikle alkolizm) için tedavide 
uygulanan oksitosinin etkinliği araştırmalarda gösterilmiştir (Pedersen, β017). Oksitosin anti-
stres etkisi, hipotalamik-hipofiz-adrenal ekseninin aşırı stres etkeni aktivasyonunun inhibe 
edilmesi, mezolimbik dopamin ödül sisteminin düzenlenmesi ve kortikotropin salgılayan 
hormonun üretilmesiyle gerçekleştirilmiştir (Tereshchenko & Kasparov, 2019). 

Birlikte ele alındığında, bu sonuçlar internet oyun oynama bozukluğu (internet gaming 
disorder) bilişsel kontrol, motor kontrol ve ödüllendirme süreçleri için özel alanların 
kastedildiği görülmektedir (Musetti et al. β016). 

KOMOBİDİTE 

İnternet bağımlılığı ve ruhsal bozuklukların yüksek komorbidite gösterdiği çeşitli 
araştırmalarda gösterilmiştir. Üniversite öğrencileri ile yapılan araştırmada internet 
bağımlılığı ve depresyon arasında ilişki gösterilmiştir (Ko, Yen, Chen, Chen & Yen, β008ν 
Seki, Hamazaki, Natori & Inadera, β01λ). Yine Ko ve ark. (β008) nın yaptığı aynı çalışmada 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile internet bağımlılığı arasında ilişki olduğu 
belirtilmiştir (Ko, Yen, Chen, Chen, & Yen, β008). Bernardi ve Pallanti (β00λ), internet 
bağımlılığı tanılı bireylerde %14 dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, %15 yaygın 
anksiyete bozukluğu, %15 sosyal anksiyete bozukluğu ve %14 borderline kişilik 
bozukluğunun komorbid varlığını bildirmişlerdir (Bernardi & Pallanti, β00λ). 

Bozkurt ve ark. (β01γ) tarafından 60 ergenin (45 erkek, 15 kız) dahil edildiği çalışmasında, 
internet bağımlılığı ve diğer psikiyatrik tanıların yüksek komorbiditesi olduğu bildirilmiştir. 
Tanıların sıklığıν davranışsal bozukluk %86.7, anksiyete bozukluğu %71.7, duygu durum 
bozukluğu %γ8.γ, madde kullanım bozukluğu %6.7 dir. En yaygın psikiyatrik bozukluklar % 
8γ.γ ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, %γ5.0 ile sosyal fobi, %γ0.0 ile majör 
depresyondur. 

TEDAVİ 

Çeşitli psikoterapi ve farmakoterapilerin internet kullanım bozukluğu için etkili olduğu 
bildirilmiştir (Atmaca, β007ν Young, β007ν Kim, β008). 

Farmakoterapi 

İnternet bağımlılığı tedavisinde bazı antidepresanlar, antipsikotik ve psikostimülanların etkili 
olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. Atmaca (β007) bir vaka çalışmasında problemli 
internet kullanımı olan βγ yaşındaki hastanın SSRI (Sitalopram) ve ketiapinin 
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 kombinasyonunun ile etkili bir yöntem olabileceğini bildirmiştir. Dell'Osso ve ark. (β008) 
internet kullanım bozukluğunda essitalopramın etkili olabileceğini belirtmiştir (Dell'Osso, 
Hadley, Allen, Baker,  Chaplin & Hollander, 2008). Han, Lee, ve Na (2009) DEHB tanılı 6β 
çocuğun dâhil edildiği çalışmasında, metilfenidat ile 8 haftalık tedaviden sonra, internet 
kullanımı önemli ölçüde azalmış ve DEHB semptomlarındaki azalma ile ilişkili bulunmuştur 
(Han, Lee & Na 2009). 

Psikoterapi 

Young (β007) internet bağımlılığı olan 114 bireyin katılımının sağlandığı araştırmasında 
Bilişsel Davranışçı Terapinin (BDT) internet bağımlılığında etkili olabileceğini belirtilmiştir. 
Wölfling ve ark. (β01λ) tarafından yapılan araştırmada, internet ve bilgisayar oyunu 
bağımlılığı sahip olan bireylere uygulanan, bireysel özellikleri, çevrimiçi aktivitenin 
özellikleri, fonksiyonel olmayan başa çıkma stratejileri ve bozukluğa özgü bilişsel kalıplar 
(önyargılar) gibi durumlar üzerine odaklanılmış BDT programının umut verici olduğu 
görülmüştür (Wölfling et al.β01λ). 

Kim, Han, Lee ve Renshaw (β01β)’ın çalışmasında, çevrimiçi oyun bağımlılığı için bupropion 
ile birlikte BDT, komorbid majör depresif bozukluğu olan adölesanların tedavisinde etkili 
olmuştur. 

Kim (β008)’in internet bağımlılığı bulunan β5 üniversite öğrencisini dâhil ettiği çalışmasında, 
Gerçeklik Terapisi programının internet bağımlılığı tedavisinde etkinliğini değerlendirmiştir. 
Sonucunda gerçeklik terapisi ile öğrencilerin bağımlılık seviyesinin anlamlı bir şekilde 
azaldığı bulunmuştur. 

İnternet pornografisi izlemelerinin yaşam kalitesini etkilediğini bildiren 6 yetişkin erkeğe, 
sorunlu internet pornografi izleme problemi için 1,5 saatlik sekiz seans Kabul ve Kararlılık 
Terapisinin uygulandığı çalışmasında tedavi sonrası izlemde %85 azalma görüldüğü ve bunun 
γ ay sonrasında da sürdürüldüğü (%8γ) saptanmıştır (Twohig & Crosby, β010). 

Khazaei, Khazaei, Ghanbari- H. (2017) araştırma sonucuna göre, pozitif psikoloji 
müdahalelerinin özellikle internet kullanımını azaltmak ve sosyal ilişkilerin kalitesini artırmak 
için internet bağımlılığının tedavisi için etkili bir yöntemdir. 

İnternet bağımlılığı için en etkili tedavi bireysel bir yaklaşım gerektirir ve hem farmakoterapi 
hem de psikoterapi kombinasyonunu içerebilir. İnternet bağımlılığı yönetimi için ilaçlar 
arasında antidepresanlar, antipsikotikler, opioid reseptör antagonistleri, glutamat reseptör 
antagonistleri ve psikostimulanlar önerilebilmektedir. Bazı antiepileptikler ve özellikle 
valproat, internet bağımlılığı tedavisi için potansiyel ilaçlar olarak düşünülmektedir. Etkili 
terapi bireysel bir yaklaşım gerektirir ve psikolojik ve farmakolojik tedaviler birleştirildiğinde 
daha iyi sonuçlar alınabileceğini belirtmektedir (Przepiorka, Blachnio, Miziak & Czuczwar, 
2014). 

İnternette oyun oynama bozukluğu tedavisi alanında etkinlikleri hakkındaki kesin sonuçlar, 
randomize kontrollü araştırmaların yetersizliği nedeniyle henüz yapılamamaktadır (Gentile et 
al. β017). İnternette oyun oynama bozukluğu ve internet bağımlılığı için tedavi geliştirme ve 
değerlendirme, yeni ama gelişen bir araştırma alanıdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır (Zajac, Ginley, Chang & Petry, β017). 
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 SONUÇ 

İnternet ve akıllı cihaz kullanımının özellikle çocuklar ve ergenler arasında yaygın olduğu, 
kullanım yaşının giderek düştüğü düşünüldüğünde, özellikle çocuklar ve gençlerde internet ve 
oyun bağımlılığının giderek yaygın bir sağlık sorunu haline geldiği söylenebilir. 

İnternet kullanım bozukluklarıyla etkin bir şekilde başa çıkabilmek için uygun müdahale 
stratejisinin belirlenmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik günden güne büyüyen bir gereksinim 
de açığa çıkmaktadır.  

Oyun oynama deneyiminin problemli bir davranışa nasıl dönüştüğünü anlamak için altta yatan 
psikolojik faktörleri anlamak önem arz etmektedir (Nazlıgül ve Yılmaz, β01λ). 

Araştırmalara göre ergenlere yönelik koruma programlarının geliştirilmesi ve aileler 
tarafından erken tanı işaretlerinin anlaşılmasını sağlayacak psikoeğitim programlarının 
artmasının internette oyun oynama bozukluğunun yaygınlaşmasında önleyici olacağı 
umulmaktadır (Denizci-Nazlıgül, Baş, Akyüz & Yorulmaz, β018).  

Amerikan Pediatri Akademisi, ebeveynlerin çocuklarının medya kullanımına doğrudan dâhil 
olmalarını ve çocukların medyasız boş vakit geçirmelerini sağlamalarını tavsiye etmektedir. 
Ebeveynler, çocuklarının ekran etkileşimi konusunda endişeliyse, ancak buna kısıtlama 
getiremiyorsa, aile düzeyinde profesyonel yardım sağlanması önem arz etmektedir (Gentile et 
al. 2017). 
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ÖZET 

Merhamet yorgunluğuν bakım vericinin başkalarına bakım verme sürecinde empati 
yapmasıyla oluşan fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönden tükenmesini ifade etmektedir. 
Merhamet yorgunluğu kişinin bizzat kendisi yaşamamasına rağmen, travma ya da stresli olay 
yaşayan kişinin “çile dolu yaşantısına” tanık olma sonucunda gelişir. Bu nedenle hemşirelerν 
hastaların travmatik yaşantılarına, acılarına ve ıstıraplarına merhametle yaklaşmaları, empati 
kurmaları ve hastaların deneyimlediği travmalarına uzun süre maruz kalmaları sebebiyle 
merhamet yorgunluğu gelişmesi için en riskli meslek üyelerindendirler. Hemşirelerde 
merhamet yorgunluğunun fiziksel, duygusal/ruhsal, sosyal, zihinsel ve manevi alanda birçok 
semptomu görülebilmektedir. Nihayetinde merhamet yorgunluğu yaşayan hemşirenin bakım 
verme isteği, becerisi ve enerjisi azalmaktadır. Bu nedenle merhamet yorgunluğu, hem 
hemşirelerin sağlığını hem de hemşirelik bakımının kalitesini doğrudan tehdit eden, işte 
devamsızlığa üretkenlikte düşüşe ve kurumdan ve meslekten ayrılmaya neden olan önemli bir 
etkene dönüşebilir. Bu olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak adına koruyucu ve başetme 
stratejilerinin uygulanması önem kazanmaktadır. Merhamet yorgunluğundan korunmak içinν 
özellikle meslekte yeni olan hemşirelerin desteklenmesi, ağrı ve acı çeken hastalara bakım 
veren hemşirelerin kişilik özellikleri ve görev için gerekli becerileri göz önünde tutularak 
ekibe dahil edilmeleri, başetme yöntemlerinin geliştirilmesi ve ruh sağlıklarını korumaya 
yönelik önlemlerin uygulanması gerekmektedir. Hem hemşirenin ruh sağlığı hem de hasta 
bakımının etkinliği için merhamet yorgunluğunun önlenmesi oldukça önemlidir. Bununla 
birlikte merhamet yorgunluğunun nasıl önleneceği kadar, ortaya çıktığında nasıl 
tanımlanacağını ve nasıl baş edilebilir bilmek gerekir. Hemşirelerin merhamet yorgunluğu ile 
başetmesinde çok boyutlu bir yaklaşım gerekir. Kurum ve kurum politikaları yalnızca 
merhamet yorgunluğunu azaltmakla kalmayıp aynı zamanda sağlıklı, daha etkili çalışanlar 
olma konusunda da  teşvik eden şartlar sağlayarak önemli bir rol oynamaktadır. Yöneticiler ve 
organizasyonlar, travma dayanıklılığının geliştirilmesine odaklanarak ve uygun politika ve 
prosedürleri geliştirerek merhamet yorgunluğunu önlemede kritik bir role sahiptir. Gerekli 
düzenlemelerle bu problemi ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir, ancak azaltılabilir ve 
iyileşme gerçekleşebilir. Hem hemşirelerin kendi sağlıkları hem de hastalara kaliteli bakım 
verebilmeleri için, merhamet yorgunluğundan koruyucu önlemlerin alınması ve bu durumun 
erken farkedilmesine yönelik farkındalık kazandırılması ve etkili başetmeye ilişkin bireysel ve 
kurumsal politika ve stratejilerin geliştirilmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler:  Merhamet yorgunluğu, hemşirelik, başetme 

 

COMPASSION FATIGUE IN NURSES 

ABSTRACT 

Compassion fatigue expresses physical, mental, emotional and social burnout of the caregiver 
due to establishing empathy towards others in the caregiving process. Although the individual 

452



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

doesn’t experience compassion fatigue personally, she/he develops it as a result of witnessing 
the “suffering life” of the person who goes through a trauma or a stressful event. Therefore, 
nurses are among the most risky members of profession to develop compassion fatigue, as 
they approach to traumatic experiences, sorrows and miseries of the patients with compassion, 
establish empathy and are exposed to traumas experienced by the patients for years. 
Compassion fatigue may have many symptoms in the physical, emotional/mental, social, 
cognitive and moral areas. A nurse who experiences compassion fatigue will eventually have 
reduced desire, skill and energy for caregiving. Thus, compassion fatigue may turn into an 
important factor threatening both the nurses’ health and the quality of nursing care directly 
and causing job absenteeism, decline in productivity and resignation from the institution and 
the profession. In order not to face these negative results, it is important to apply protective 
and coping strategies. It is necessary to support nurses -particularly those who are 
inexperienced in the profession, include nurses taking care of patients that suffer in the team 
by considering their personality traits and task-related skills, develop coping methods and take 
precautions against protecting their mental health, in order to protect from fatigue. It is of 
prime importance to prevent compassion fatigue both for the nurse’s mental health and 
efficiency of patient care. In addition, it is necessary to know not only how to prevent 
compassion fatigue, but also how to define and cope with it when it develops. A 
multidimensional approach is necessary for nurses to cope with compassion fatigue. 
Institutions and institutional policies play an important role in reducing compassion fatigue 
and encouraging employees to be healthy and more efficient. Administrators and 
organizations also play a critical role in the prevention of compassion fatigue by focusing on 
the development of trauma endurance and developing appropriate policies and procedures. 
Although it may not be possible to remove this problem with necessary regulations, it is 
possible to reduce and amend it. For the sake of nurses’ health and procurement of a quality 
patient care; it is suggested that precautions are taken against compassion fatigue, awareness 
is raised for the early detection of this condition and individual and corporate policies and 
strategies are developed for efficient coping.  

 

Keywords: Compassion fatigue, nursing, coping 

 

1. MERHAMET NEDİR?  

Merhametν bir kimsenin veya bir başka canlının yaşadığı travmayı ve ağrıyı derinden fark 
etme sonucunda duyulan üzüntü, esirgeme, koruma, sevgi gösterme, insanı başkalarına iyilik 
ve yardım etmeye yönlendiren acıma duygusudur (Aktaş ve Yılmaz, β015ν Polat ve Erdem, 
β017). Aslında merhamet, insanları acı duyma ve benzeri sıkıntılı durumlarda bir arada tutan, 
değerli ve önemli bir duygudur (Uslu ve Demir Korkmaz, β017). Merhamet, bir diğeri için 
hissettiğimiz acıma duygusunu ona yardım edecek eyleme taşıyan bir köprü kurar. Bir 
diğerine yardım yolculuğu hem merhamet edeni, hem merhamet göreni, hem de buna şahit 
olanı daha iyiye dönüştürür. Dolayısıyla merhamet, insani özümüzü en çok besleyen ve 
gürleştiren değerlerin başında gelir. İnsan açısından merhamet, hava ve su gibi yaşamsal bir 
ihtiyaç olmanın yanı sıra, toplumsal açıdan da insanca bir yaşamın temelini oluşturur. Çünkü 
insan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır ve onun insani potansiyellerini koruyup 
geliştirebilmesi için çevresinden gelecek desteklere ihtiyacı vardır (Çapcıoğlu, β015).  

2. MERHAMETİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İÇİN ÖNEMİ 
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Sağlık kurumlarında merhamet hissine en çok ihtiyaç duyan grup hastalardır. Merhamet hissi, 
sağlık profesyonellerinin bakım hizmeti verirken hastaların yaşamış oldukları kötü olaylardan 
etkilenmeleri ve bu durum sonucunda da hastalara yardım etme davranışı göstermelerini 
sağlamaktadır (Polat ve Erdem, β017). Dolayısıyla merhamet, hemşirelik mesleği için 
yardımcı bir duygudur. Hastaların bir anlık bile olsa merhamete duyduğu ihtiyaca işaret eden 
incelikli mesajlarının fark edilip, “bir gözyaşı, bir gülüş, bir bakış, hatta sessizlik” biçiminde 
“mesaj”lara karşılık verilmesi çok önemlidir. Merhamet duygusu, sağlık çalışanının insanı 
“insan” olarak görmesini sağlar. Hastaların duygularını anlama sayesinde, hemşireler onların 
değerlerini, kaygılarını ve içsel endişelerini daha iyi anlayabilir, kaygılarına daha aktif bir ilgi 
duyabilir ve aynı zamanda daha şefkatli olabilirler (Aktaş ve Yılmaz, β015). Öte yandan 
insanların en kötü ve en hassas hallerine tanıklık etmek ve sağlıklarına kavuşabilmeleri için 
onlara bakım sağlamak zorlu bir süreçtir. Bunun hemşirelere duygusal bir yük yüklediği 
ortadadır (Gök, β015). Dolayısıyla  bakım vermenin bir bedeli vardır. Hastaların korku, acı 
hikayelerini dinleyen profesyoneller, benzer endişe, acıyı hissedebilirler. Bazen çalışanlar, 
bakım verdiği hastalarla aynı duyguyu yaşadıklarını hissederler. Örneğin, tecavüz 
mağdurlarıyla çalışan terapistler, tecavüzcüleri genelleyerek  tüm erkekleri kapsayan genel bir 
tiksinti geliştirirler. Diğer suç türleri mağdurlarıyla çalışanlar genellikle kendi güvenlikleri 
hakkında "paranoyak" hissetmekte ve daha fazla güvenlik aramaktalar. Sağlık 
profesyonellerinin, hastaların yaşadıkları travma ve acıya merhamet göstermeleri, hizmet 
verirken empati kurmaları ve hastaların yaşadıkları travmalara uzun süre maruz kalmaları 
merhamet yorgunluğu olarak ifade edilen bir durumun yaşanmasına neden olmaktadır. 
Merhamet yorgunluğu yaşayan sağlık profesyonellerinde zamanla fiziksel, ruhsal ve sosyal 
yönden tükenmişlik göstergelerine rastlanılmakta ve bu durum çalışanların çalışma yaşam 
kalitesini ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini önemli derecede etkileyebilmektedir 
(Figley, 1995). 

3. MERHAMET YORGUNL UĞU  

Literatürde ve uygulamada stres ve travmanın hizmet verenler üzerindeki etkisini tanımlayan 
birçok terim bulunmaktadır. Genellikle birbirlerinin yerine kullanılırlar. Farklılıkların net bir 
şekilde anlaşılması önemlidir. Bunlarμ 

Tükenmişlikμ Tükenmişlik, zorlu çalışma ortamları nedeniyle çalışanların karşılaşabileceği 
fiziksel ve duygusal olarak tükenmesidir. Tükenmişlik, çalışma ortamıyla olan etkileşimlerden 
kaynaklanmaktadır (düşük ücret, kötü saatler, vb.) (Dolce, β017). Nispeten öngörülebilirdir ve 
sıklıkla tatil veya iş değiştirme çok yardımcı olur (Wood, β017). 

Primer Travmatik Stresμ Stresli ya da travmatik olaylara doğrudan maruz kalma. Kişi zarar 
görür. Stresli veya tehlikeli olay kişiye yöneliktir. İkincil Travmatik Stresμ İkincil travmatik 
streste, stresli ya da travmatik olaylara tanık olunmaktadır. Gerçek tehlike içinde değilseniz ya 
da ilk elden yaşamıyorsanız bu durum söz konusudur (Dolce, β017). 

Post-Travmatik Stres Bozukluğu (TSSB)μ TSSB, travmatik bir olaya (veya bir dizi olaya) 
maruz kaldıktan sonra gelişebilen bir anksiyete bozukluğudur. Hem primer hem de sekonder 
travmatik stres  TSSB'ye neden olabilir (Dolce, 2017). 

Merhamet Memnuniyetiμ İşlerimizi iyi yapmaktan aldığımız zevk (Dolce, β017). 

Empatiμ Başkasının ne düşündüğünü veya hissettiğini hayal edebilme yeteneğiyle birlikte, 
başkalarının duygularını algılama yeteneği (Dolce, β017). 
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Merhamet Yorgunluğuμ Merhamet yorgunluğu ikincil bir travmatik stres bozukluğudur. 
Travma geçiren ya da acı çeken insanlara ya da hayvanlara bakım verme ve yardım etmeden 
kaynaklanan stresin doğal sonucudur. Merhamet yorgunluğu, acı çekenlere yardımcı olmak 
için merhametli ve etkili olmaya yönelik sürekli talepten kaynaklanan fiziksel ve duygusal 
tükenmişliktir (Dolce, β017). Sürekli merhamet göstermesi gereken insanlarda görülen 
"merhamet yorgunluğu"nun kişinin dış dünyadan beslenememesi fakat kişiden sürekli 
merhamet ve şefkat beklenmesi durumunda oluşur (Aktaş ve Yılmaz, β015). Merhamet 
yorgunluğu, travmatik olayları tekrar tekrar yaşamakla, hatırlatıcılardan kaçınılmayla,  sürekli 
uyarılmakla (örn. kaygı) travmatik hastalarla çalışmanın sonucunda yaşanan gerginlik ve 
endişe halidir. Travma sonrası stres tepkisine (aslında yaşadığınız ya da gördüğünüz bir şey 
tarafından travma geçirmede olduğu gibi) benzer olmasına rağmen, merhamet yorgunluğunda 
hastalarınızın gözleri ve kulakları aracılığıyla travmayı absorbe edersiniz (Wood, β017). 

Merhamet yorgunluğu tükenmenin bir türüdür. Aniden ve küçük bir uyarı ile ortaya çıkar ve 
genellikle tükenmeye göre daha yaygındır. Tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu arasında bir 
örtüşme bulunur ve bir birey her ikisinden de acı çekebilir. Bazı belirtileri ortaktır ve ikisi de 
sağlığa ve ilişkilere zarar vermektedir. Merhamet yorgunluğundan mustarip kişilerin işlerini 
çok sevdiği halde, her ikisi de kişinin işlerini düşük moral, yorgunluk, azalan motivasyon ve 
ilgisizlik içinde yapmasına yol açar. Merhamet yorgunluğuna empati neden olur. Travma 
geçiren ya da acı çeken insanlara bakım ve yardım etmeden kaynaklı stresin doğal sonucudur. 
Bir bireyin travmasıyla ilgilenmeyi içerir ve stresli olayda bulunmayı gerektirmez. Sadece 
başkalarının acı dolu anlatılarına maruz kalmak yeterli olabilir (Portnoy, β011).  

Merhamet yorgunluğu hasta birey ve ailesinin bakımı sırasında empati gerektiren meslek olan 
hemşirelik için bir risktir. Merhamet yorgunluğu duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve 
yetersizlik ile ilişkili bir durumdur. Merhamet yorgunluğunun öncüleriν bakım vericinin acıya 
maruziyeti, hasta ile sürekli ve yoğun temasta bulunması, yüksek strese maruz kalması ve 
bireyin kendisini iş içerisinde bir başkası için fazlaca tüketmesidir (Uslu ve Demir Korkmaz, 
β017). Hemşireler, travma geçiren hastaya dikkatinin çoğunu verir ve kendi gereksinimlerini 
ihmal ederler. Dolayısıyla, hemşirelerde hastalara harcadıkları merhamet enerjisinin kendi 
onarım süreçlerini aştığı ve iyileşme gücünün yetersiz olduğu bir durum gelişir (Dikmen ve 
Aydın, β016). 

Hemşirelik mesleği merhamet yorgunluğunun en ağır yaşandığı meslek olup acı çeken 
bireylere bakım vermenin bedeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Merhamet yorgunluğu 
yaşayan hemşirenin bakım verme isteği, becerisi ve enerjisi azalmaktadır. Merhamet 
yorgunluğu sonucunda hemşirelerde fiziksel, duygusal/ruhsal ve  sosyal tükenme belirtileri 
görülebilmektedir. Merhamet yorgunluğu duygusal ve fiziksel sağlık açısından değil aynı 
zamanda hemşirelik bakımının kalitesini doğrudan tehdit eden, hemşirelerin hastalarına karşı 
duyarsızlaşmalarına sebep olan ve işe devamsızlık, düşük üretkenlik ve hemşirelerin 
kurumdan ve meslekten ayrılmalarında önemli bir faktördür (Şirin ve Yurttaş, β015ν 
Lombardo ve Eyre, 2011). Bunların hepsi profesyonellerin ve bir organizasyonun sağladığı 
bakım kalitesinden ödün verilmesine neden olabilir (Sikorski, β015). Sonuçta da merhamet 
yorgunu olan bir profesyonel hastaları riske sokabilir (Austin ve ark., 2009).  

Merhamet Yorgunluğu Yaygınlığı: Merhamet yorgunluğuna ilişkin yapılan bir çok çalışma 
incelenmiştir. Bunlardan Merhamet Yorgunluğu Farkındalığı Projesine göre, çalışmalar, 
sağlık çalışanlarının yüzde β5-50'sinde şefkat yorgunluğunun belirtilerini yaşadığını 
göstermektedir. Avukatlardan uzun süreli bakım görevlilerine, aile bakıcılarından çocuk 
koruyucu hizmet görevlilerine, hemşirelerden polis memurlarına kadar herkeste bu sorun 
görülebilir. Sağlık profesyonelleri üzerinde yapılan çalışma bulgularına göre, meslek grupları 
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açısından hemşirelerde daha fazla merhamet yorgunluğunun olduğu (Polat ve Erdem, β017)  
ve kadın hemşirelerde merhamet yorgunluğunun erkeklere göre daha yüksek görüldüğü 
bulunmuştur (Figley, 1λλ5). Yoğun bakım, psikiyatri, çocuk ve onkoloji gibi çeşitli özel 
uygulama alanlarında çalışan hemşirelerin işle ilgili strese karşı özellikle savunmasız 
oldukları bulunmuştur. Tükenmişlik, merhamet yorgunluğu ve dolaylı travma olmak üzere 
çeşitli mesleki stres yaşadıkları belirlenmiştir (Sabo, β011). Florida eyaleti genelinde 22 
merkezden hemşireler üzerinde çalışma bulgulara göre örneklemin merhamet yorgunluğu 
açısından riskiν %78’i orta ve yüksek riskli, bunlardan yaklaşık %β6’sı ise yüksek riskli 
kategoride bulunmuştur. Travma, endişe, yaşam talepleri ve aşırı empati merhamet 
yorgunluğu riskinin anahtar belirleyicileri olarak saptanmıştır (Abendroth ve Flannery, 2006). 
Merhamet yorgunluğunun yaygınlığının değerlendirildiği bir sistematik derlemede, iki 
çalışmada %7.γ ve %40 olarakν beş çalışmada %0-γ8.5 arasında değişen prevelans 
tanımlanmıştır (vanMol ve ark., 2015). Acil serviste çalışan hemşireler ile yapılan bir çalışma 
sonucundaν hemşirelerin merhamet yorgunluğu ile tükenmişlik puan ortalamaları memnuniyet 
seviyesinden düşük bulunmuştur (Hunsaker ve Maughan, β014). Alkema ve ark. (2008) 
yaptığı bir çalışma sonucuna göre, merhamet yorgunluğu ve tükenmişlik arasında pozitif 
yönde ilişki bulunmuştur. Merhamet memnuniyetinin, merhamet yorgunluğunun olumsuz 
etkisini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir (Harr ve ark., 2014). Çalışma 
sonuçlarından da anlaşılacağı üzere oldukça yaygın görülen merhamet yorgunluğu, 
çalışanlarda eğer erken tanınır ve uygun şekilde yaklaşım gösterilirse son derece tedavi 
edilebilir bir durumdur (Anderson, 2017). Merhamet yorgunluğu belirtilerinin fark edilmesi 
son derece önemlidir. 

4. MERHAMET YORGUNLUĞUNDA GÖRÜLEN BELİRTİLER: 

Belirtiler, geniş bir yelpazeye sahiptir ve kişinin yatkınlığı ve hassasiyetleri de önemlidir. 
Merhamet yorgunluğunda görülen belirtiler şunlardır (Wood, β017ν Anderson, β017ν Erol, 
2016; Sikorski, 2015; Portnoy, 2011); 

 Anksiyete - Endişeli ve tehlikede hissetme. Dışarı çıkmaktan korkma. Kişinin kendi 
güvenliği ve ailenin güvenliği konusunda uyanıklıkta artma, irrtabilite.   Öfke ve sinirlilik - "dünyaya kızgın" hissetmek veya sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanlara 
karşı öfke hissetmek. Sıklıkla akrabaları, arkadaşları veya iş arkadaşlarıyla tartışmak. 
Belirli insanlara veya gruplara (hastalar dahil) yönelik kızgınlık hissetmek. Saldırganlık 
veya saldırganlık duygularını kontrol etmekte zorlanmak.   Duygu durumda değişkenlik - Duygularınızı kontrol etmekte sorun yaşamak. Ruh halinde 
iniş çıkışlar yaşamak. İyi hissetmek ve sonrasında birdenbire ağlamak ya da çok endişeli 
hissetmek.  Flashbackler- Yaşadığınız deneyimler veya bakım verdiğiniz kişilerin travmatik 
yaşantısıyla ilgili girici düşünceler. Bu, olayın görüntülerini içeren ya da spontan anıların 
ve deneyimin canlı anılarının bulunduğu kâbus görmek şeklinde olabilir. Flashback'lere 
genellikle terleme veya kalp atışında artma gibi fiziksel belirtiler eşlik eder.  Konsantrasyonda güçlük - Yoğunlaşmakta ya da basit kararlar vermekte zorluk çekmek. 
Sıradan günlük rutin işlerin bir bölümünü unutmak.  Öz saygıda düşme - Bu, bakım verdiğiniz kişilere yardımcı olmak için yeterince birşey 
yapmadığınızı yada her şeyi "mükemmel" olarak yapmadığınızı veya başkalarının acısını 
gerçekten hafifletmek için çaresiz olduğunuzu hissettiğinizde ortaya çıkabilir.  Başkalarına ve dünyaya karşı güvende azalma - Sürekli bir kriz yaşantısı hissettiğinizde, 
deneyimlediğiniz şey yüzünden iyiliğe inanmamaya ve yorgun hissetmeye 
başlayabilirsiniz. 
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 Başkalarından uzaklaşmak - Duygusal olarak uzak ve mesafeli  olmak. Etkinlikler 
hakkında konuşmak istememek. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden uzak durmak  İştah, uyku veya diğer alışkanlıklarda değişiklikler - Aç hissetmemek veya yemek yemeyi 
unutmak. Sağlıksız bir şekilde çok fazla yemek. Cinsel ilginin olmaması. Çok fazla 
uyumak. Uykuya dalmak ya da uykuyu sürdürmede zorlanmak.   Fiziksel değişiklikler - Baş ağrısı, mide ağrısı, baş dönmesi, kalp çarpıntısı, terleme, ağrı ve 
sızılar veya nefes darlığı gibi fiziksel belirtiler. Zayıf, panik veya çok yorgun hissetmek. 
Grip veya soğuk benzeri semptomlar göstermek. Merhamet yorgunluğunun, bağışıklık 
sisteminin zayıflamasına ve kişinin yatkınlığının olduğu hastalıklara duyarlılığı 
artırabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.  Depresyon - Keder ve üzüntü duyma. Normal aktivitelerde ilgi veya zevk hissinde azalma 
veya enerji kaybı yaşama. İştah veya kiloda değişiklikler. Hafıza güçlükleri, sık ağlama 
nöbetleri, umutsuzluk ya da intihar düşüncesi.   Self Medikasyon - Merhamet yorgunluğunun neden olduğu acıyı ve semptomları azaltmak 
için ilaç veya diğer duygu durumunu değiştiren maddeleri (tercih edilen iki madde alkol ve 
kafein) kullanmak. Kendi kendine ilaç tedavisiyle yapılan bu geri çekilme, bakım verenin 
kendi acılarını tanımasını veya kabul etmesini önleyebilir.  Kendine hak görme – Merhamet yorgunluğunun en trajik belirtilerinden biri, madde 
bağımlılığı, obsesif veya kumar oynama, eş ve çocuk istismarı, veya diğer risk alma 
faaliyetleri içerebilen anti-sosyal davranışlardır. Bakım veren kendisini kurban olarak 
görmeye başlayabilir. İzolasyon bağlamında, böyle bir kişi ne yapmak istiyorsa yapmaya 
"hakkının olduğuna" inanabilir.  Yaşamın anlamını, yaygın umutsuzluğu, amaç kaybını sorgulamak, dini inançları 
sorgulamak, inançsızlık / şüpheciliği sorgulamak   Geçmişte yaşanılan olumsuzlukları tekrar tekrar hatırlamak  Kendine yönelik suçlayıcı, aşağılayıcı yaklaşımlarda bulunmak  Zihinsel yorgunluk   Çaresizlik hissi   Zayıf hasta etkileşimleri  Mizah duygusu eksikliği   İşle ilgili Belirtilerμ İşe gitmek istememe, işten bir an önce çıkmak isteme ve bunun 
yarattığı gerginlik, iş  tatminsizliği, zayıf iş performansı, geç kalma, işten ayrılma, risk 
alma, yükümlülüklerin kaynaklarınızdan daha fazla olduğu algısı 

Merhamet Yorgunluğu Döngüsü 

Merhamet yorgunluğunun gelişiminde tipik bir ilerleme vardır. Sürecin  herhangi bir 
noktasında merhamet yorgunluğu tanınabilir, engellenebilir, durdurulabilir ve / veya tedavi 
edilebilir. Merhamet yorgunluğu, aşağıdakileri içeren bir yörüngeyi takip eder (Wood, β017)μ 

1. Fanatik Aşaması 

a. Kararlı, katılımlı çalışma 

b. Sorunların çözülmesi / fark yaratılması 

c. "Ekstra çalışmak" isteme 

d. Yüksek düzeyde coşku gösterme 

e. Gönüllülük 
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2. İrritabilite Safhası 

a. Hastalardan kaçınmaya başlar 

b. İş arkadaşları ve hastalarla alay etmeye başlar 

c. Hizmet verdiği insanları kınamaya başlar 

d. Mizahı uygun olmayan şekilde kullanır 

e. Gözlem, konsantrasyon sorunları ve hata artar 

f. Arkadaşlarından ve iş arkadaşlarından uzaklaşmaya başlar 

3. Geri Çekilme Aşaması 

a. Coşku somurtkanlığa döner 

b. Hastalar, ihtiyaç sahibi kişiler yerine irrite edici hale gelir. 

c. İş hayatı ve kişisel hayatı  hakkında şikayet etmeye başlar 

d. Yaptıkları  hakkında konuşmaz (Her zaman yapılanın aksine) 

e. Aile, hastalar, iş arkadaşları  ve kendini ihmal etmeye başlar 

f. Kendi acılarından ve hüzünlerinden kaçınır. 

4. Zombi Aşaması 

a. Umutsuzluk öfkeye dönüşür 

b. İnsanlardan nefret etmeye başlar  

c. Diğerleri kişi için beceriksiz veya cahil görünür 

d. Hastalar için etiketler geliştirilir 

e. Hiçbir sabır ... mizah duygusu... ya da eğlenmek için vakit yoktur. 

5. Patoloji ve Mağduriyet ile Olgunlaşma ve Yenilenme  

4. Merhamet yorgunluğunun gelişmesi için riskli gruplar 

Merhamet yorgunluğunun gelişmesi için basitçe herkes risk altındadır denebilir. Ancak, aynı 
stresli veya travmatik deneyimlerin bir çalışanı derinden etkileyebileceğini, ancak başka bir 
çalışanı etkilemeyeceğini biliyoruz. Sigara içmek kanseri geliştirme riskini arttırdığı gibi 
sigara içenlerin hepsi kansere yakalanmayabilir. Benzer şekilde, merhamet yorgunluğu riski 
altında olsa da, herkes bunu yaşamaz. 

Merhamet yorgunluğu için başlıca risk faktörleri şunlardır (Gök, β015ν Sikorski, β015ν 
Portnoy, 2011; Best Start Resource Centre. 2012): 

 Bakım verme  alanında yeni olanlar. Tükenmişlikten farklı olarak, merhamet yorgunluğu 
daha çabuk olur. Yeni bakım verenlerin, sorumlulukları yüzünden daha fazla merhamet 
yorgunluğu ihtimali daha yüksek olabilir. 
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Kişisel travma öyküsü olanlar. Kötü muamele, doğal afetler, sevdiklerinin beklenmedik 
ölümüyle karşılaşanlar, kaza geçirme, ihmal / terk edilme-gibi travma öyküsü olanlar. 

İş yükü fazla olan bakım verenler. Hasta sayısı ne kadar fazla olursa ve ağır hastaya bakma, 
maruz kalacağınız travmaları yaşayan hastanızın olma olasılığı o kadar yüksek olacaktır. 
Bunun yanısıra ağır hastaya bakma da bir diğer önemli faktördür. 

Uzun saatler çalışan profesyoneller. Sağlık bakımı veren mesleklerde 1β saat ve β4 saatlik 
vardiyalar vardır. Birçok  hizmet veren profesyonel çok fazla mesai üstlenir.  

Tükenmişlik öyküsü olanlar. Zaman içinde oluşan iş memnuniyetsizliğinin kendisi travma 
şekli haline gelir ve baş etme becerilerinin eksikliğini yansıtıyor olabilir. 

İletişim kurmada sorun yaşayanlar. Kendini açıkça ifade edebilme veya etkili bir şekilde 
dinleme becerisinde sorun yaşama, travmayı yaşamaya katkıda bulunabilir. 

Kişisel destek sistemleri yetersiz olan profesyoneller. Zorluk yaşadığımızda yardım etmeleri 
için başkalarına ihtiyacımız vardır. Bunlar bizim için önemli olan kişilerdir, örneğin aile, 
arkadaşlar, komşular, güvenilen meslektaşlar, kulüpler vb.   

Girişimlerinin "fark yaratmayacağı" ya da "asla yeterli görünmeyeceği" şeklindeki inançlar 
Deneyimsizlik veya yetersiz enerji gibi kişisel durumların olması 
Hastalarla özdeşleşme 
Ciddi hasta semptomlarının gözden kaçması 
Kişilik sorunları ve Baş Etmede yetersizliği olanlar 
Spiritüel bağ  ve kaynakları yetersiz olanlar 
Kurum desteğinin yetersiz olduğu ortamda çalışanlar  
Hastayla ilgili bazı özellikler. Hastanın genç olması, Hasta yakınların ilgisizliği 
Kişisel  olarak yetersizlik ya da yetişememe duygusu yaşayanlar 
Suçluluk duygusu yaşayanlar 
Takdir edilmeyen çalışanlar  

5. Merhamet yorgunluğundan korunma 

Koruyucu Faktörler (Best Start Resource Centre, 2012) 

Önlemeye odaklanma, daha sonra gelişebilecek  ciddi sorunları önler. Risk faktörleri gibi, 
kişiye özgü koruyucu faktörler ve kuruma özgü koruyucu faktörler vardır. Hizmet verenleri 
merhamet yorgunluğuna karşı korumak için bireysel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. 
Korunma faktörleri, risk faktörleri gibi, bireyin spesifik kişilikleri, özellikleri, geçmiş 
deneyimleri vb. ile benzersizdir. Anahtar koruyucu strateji yansıtıcı uygulamadır. 

Bireysel Koruma Faktörleri 

 Öz farkındalık: Eğer kişi kendini tanıyorsa, stresler ve baskılar erken saptanır. Güçlü ve 
zayıf yönlerini bilmek, inanç sisteminin ve farklı zamanlarda farklı insanlardan nasıl 
etkilendiğinin farkında olmak önemlidir. 

Yardım isteyebilmek ve / veya destek alabilmek: Her şeyi içeride tutmaya çalışanlar ya da 
diğerlerinden gizlemek isteyenler, sonunda patlayan gizli volkanlara dönüşme eğilimi 
gösterir, daha şiddetli bir şekilde tepki verirler. Açık iletişim ve yardım ilişkisi geliştirmek 
gereklidir. 
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Ev ile iş arasındaki denge: Merhamet yorgunluğunu önlemenin temeli dengedir. Evimiz ve 
çalışma hayatımız dengede olduğunda, vücudumuzun ve zihnimizin dengede olma olasılığı 
daha yüksektir. Travmaya maruz kalma bizi zorlayabilir. Evde bile sadece işten mi 
bahsediyorsunuz? Yarın işyerinde ne yapmanız gerektiğini düşünmeden bir aile üyesiyle TV 
izlemekten keyif alamıyor musunuz? Acıyı veya işlev bozukluğunu gösteren şovları izlemek 
zor mu? Bunlar olduğunda, merhamet yorgunluğu için daha yüksek risk altında olduğunuzun 
bir işareti olabilir. 

Öz bakım için kişisel stratejiler: Öz bakım için kişisel stratejiler arasında bir egzersiz 
programı, bir hobi veya gönüllü olmak yer alabilir. Başkalarına bakmak için önce kendinize 
bakabilmeniz gerekir. 

Öğrenme ve gelişime açık olmak: Araştırmalar, öğrenmenin ve yeni bilgi edinmenin çoğu 
insana büyük motivasyon sağladığını göstermiştir. Bu, okuma, süpervizyon, takım 
konsültasyonu, mesleki gelişim, daha fazla tecrübe kazanma veya yeni roller ve / veya 
sorumluluk alma yoluyla gerçekleşebilir. 

İyimser olmak:   Bardak yarı dolu mu yoksa yarı boş mu? Araştırmalar, kötümser olma ile 
ilişkili riskleri ve iyimserliğin yararlarını ortaya koymuşlardır. 

İşyerinde ve evde sınırları belirleyebilme: Kendinize baskı yapmadan veya strese girmeden  
neler yapabileceğinizi bilmek sağlıklı bir koruyucu faktördür. Bununla birlikte, bu ek bir 
görev almamanız veya kendi ihtiyaçlarınızı başkalarının önüne koymanız  anlamına gelmez. 
Sınırları belirlemek, denge ve kendinizi ne zaman bastırabileceğinizi ve geri çekmeniz 
gerektiğini bilmeyi öğrenmekle ilgilidir. 

Duyguların ifadesi: Ruh sağlığında, hastalar için en yaygın hedeflerden biri, ister çocuk ister 
yetişkin olsun, duyguları belirleyebilmek ve ifade edebilmektir. Bunun değerini ve duyguları 
bastırma veya duyguları göz ardı etmenin maliyetini biliyoruz. Hizmet verenlerinde 
duygularını ifade etmeye çalışması gerekmektedir. 

Örgütsel Koruma Faktörleri 

Kurumdaki olumlu ilişkiler: Yapılan işten zevk almak ve birlikte çalışılan kişiler, çoğu 
insan için önemli bir unsurdur. Güvenlik, tutarlılık / öngörülebilirlik, kabul, aidiyet, fırsat ve 
umut dahil olmak üzere kilit çevre koşulları, herhangi bir kurum için kilit önleyici 
faktörlerdir. 

 Stresle ilgili olarak çalışanların erken teşhisi: Merhamet yorgunluğunu  tanımlama ve 
eyleme geçme hususunda personel ve yönetim için eğitim önemlidir. Kuruluşlar, personelin 
öne çıkmasını beklememelidir. Stres ve merhamet yorgunluğu yaşayan birçok kimse kendini 
tanımlayamaz. Bazıları  zayıf veya işlerini yapamayan biri olarak görünme korkusu nedeniyle 
öne çıkmak konusunda isteksiz olabilir. 

Çalışanlar için mevcut kaynaklar: Çalışanlara ne tür destek sistemleri sunulmaktadır? 
Gereken destekler devam ediyor mu veya kolayca erişilebilir mi? Desteklerν danışmanlık, 
gözetim, takım toplantıları ve mesleki gelişimi içerebilir. 

Danışan merkezli uygulama: Bakımda yalnız kalmak riski artırmaktadır. Örgütsel sorunların 
etkisini göz önünde bulundurmak ve bu amaca bağlı kalmak danışan odaklı uygulamayı ve 
çalışan memnuniyetini korumaya yardımcı olur. 
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Sorunların yapıcı ve etkili bir şekilde ele alınması: Kurumlar sorunları yapıcı ve adil bir 
şekilde yönettiğinde, sorunların  öne çıkması ihtimali daha yüksektir. Bu süreçte, çalışanların 
kaygıları ve sıkıntıları giderilebilir. 

Açık ve net İletişim: Bir kurumda açık ve net iletişim kurulurken, sorunlar proaktif olarak ele 
alınmaya eğilimlidir. Direktörlük veya danışmanlık hizmeti sunmak için yöneticilere kolayca 
erişilebilir mi? Çalışanlar, şikayetlerini endişe etmeden birbirleriyle güvenli bir şekilde 
konuşabiliyor mu? Merhamet yorgunluğu için bu süreçler önemlidir. 

Personelin öğrenmesi ve gelişmesi için fırsatlar: Öğrenme ve gelişme için fırsatlar mevcut 
olmadığında, yüksek performans gösteren personel, zaman içinde performansı düşecektir. 
Mesleki gelişim, videolar ve kitaplar gibi eğitim kaynaklarına erişim, takım üyeleri arasında 
tartışma, bir projeye liderlik etme fırsatı veya bir projeye başlama fırsatı, farklı bir pozisyona 
geçme fırsatı ... hepsi de personelin öğrenmesi  ve gelişimi için fırsatlara örnektir.  

“Kişisel ve örgütsel koruyucu faktörlerin sağlanması, merhamet memnuniyetini 
artıracaktır” (Best Start Resource Centre, 2012). 

Özetle merhamet yorgunluğundan korunmak içinν özellikle mesleğe yeni başlayan 
hemşirelerin desteklenmesi, ağrı ve acı çeken hastalara bakım veren hemşirelerin kişilik 
yapıları ve görev için gerekli becerileri göz önünde tutularak ekibe dahil edilmeleri, başetme 
yöntemlerinin geliştirilmesine ve ruh sağlıklarını korumaya yönelik önlemlere yoğunlaşılması 
gerekmektedir. Hem hemşirenin hem de bakımın etkinliği için Merhamet yorgunluğunun 
önlenmesi oldukça önemlidir. Bakımda merhametsizlik, hastalarda ihmale yol açarken fazlası 
ise adanmışlığa yol açabilir (Uslu ve Demir Korkmaz, β017). Bununla birlikte merhamet 
yorgunluğunun nasıl engellenebileceğini anlamanın gerektiği kadar, ortaya çıktığında nasıl 
tanımlanacağını ve nasıl baş edilebilir bilmek gerekir. 

6. Hemşirelerin Merhamet Yorgunluğu İle Başetme Stratejileri 

Merhamet yorgunluğunun gelişmesi, hem sağlık çalışanlarını hem de hastalarını risk altına 
sokar. Bu riski azaltmak ve olumsuz etkiyi en aza indirgemek çok yönlü bir yaklaşım 
gerektirir. Kurum ve kurum politikaları yalnızca tükenme ve merhamet yorgunluğunu 
azaltmakla kalmayıp aynı zamanda sağlıklı, daha etkili çalışanlar olma yönünde de teşvik 
eden koşullar yaratarak önemli bir rol oynamaktadır (Anderson, β017). Yöneticiler ve 
organizasyonlar, travma dayanıklılığının geliştirilmesine odaklanarak ve uygun politika ve 
prosedürleri geliştirerek tükenme, merhamet yorgunluğunu önlemede kritik bir role sahiptir. 
Çalışmalarla bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir, ancak azaltılabilir ve 
iyil eşme gerçekleşebilir (Best Start Resource Centre, β01β). 

5. Merhamet yorgunluğunda iyileşme adımları (Wood, 2017; Erol, 2016; Sikorski, 2015; 
Solomon, 2014); 

"İsteklilik" - Merhamet yorgunluğunun semptomlarının etkin bir şekilde çözüme 
kavuşturulması için, semptomların ve nedenlerinin bakım veren tarafından özel olarak 
tanınması ve kabul edilmesi ve bu semptomları çözme kararlılığı gereklidir. Merhamet 
yorgunluğunun belirtilerini yaşayan pek çok bakım veren rahatsızlık eşiğine ulaşılana kadar 
sıkıntılarını görmezden gelmeye çalışacaktır. Pek çok bakıcı için bu durum, işlerini 
yapamadıkları anlamına da gelebilir. Diğerleri için, utanç ve ızdıraba yol açabilir. Her ne 
sebep olursa olsun merhamet yorgunluğunun semptomlarının başarılı bir şekilde 
iyileştirilmesi, bakım verenin belirtileri ve sebeplerini fark etmesini ve bunlardan kaçınmasını 
gerektirir. Buna ek olarak, hedef belirleme ve kişisel / mesleki bir misyon geliştirilmesi, 
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merhamet yorgunluğunun kurbanı olmaktan uzaklaşarak dayanıklılığa ve olgunluğa erişmede 
paha biçilmez olduğu belirlenmiştir. 

"İlişki Bağı Kurma" - Travmanın, bakım verenlerin dahil olduğu hepimizi etkilediği 
düşünülen yollardan biri, bize izolasyon hissi yaşatmasıdır. Merhamet yorgunluğu 
semptomlarına maruz kalan kişilerde sıkça karşılaşılan bir sorun, kişisel ve toplumsal 
anlamda bağın giderek azalmasıdır. Birçok bakım veren, semptomları ağırlaştıkça gittikçe 
daha fazla izole hale gelir. Merhamet yorgunluğundan acı çeken bakım verenler akranlar ve 
hastalar tarafından zayıf veya yetersiz görülecek korkusu, zaman kısıtlamaları ve ilgi kaybı ile 
birlikte, yakın arkadaşlığın ve sosyal ilişkilerin azalmasının nedenleri olarak belirtilmiştir. 
Bakım vericinin hem destek için hem de ikincil travmatik stresle ilişkili görüntüleri ve 
hikayeleri paylaşması için sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, merhamet 
yorgunluğunu önlemede ve çözümünde güçlü bir hafifletici faktör olabilir. İlişkisel bağlantılar 
sayesinde bakım veren, semptomlarının patolojik zayıflığın ya da hastalığın bir göstergesi 
olmadığına dair anlayış kazanabilir ve bunun yerine bakım vermenin doğal sonucu olduğunu 
anlar. Bakımverenlerin zorlayıcı travmatik olayı, zor hastaları, semptomları, korkuları, utanç 
ve sırları akranlarıyla tartışabilecekleri sıcak, destekleyici bir ortam, merhamet 
yorgunluğunun çözümünde ve önlenmesinde en kritik faktörlerden biri olabilir. 

"Anksiyete  Yönetimi / Kendini Sakinleştirme" - Yoğun anksiyete yaşarken bakım hizmeti 
vermeye çalışmak merhamet yorgunluğunun semptomlarının kötüleşmesinin temel 
yollarından biridir. Alternatif olarak, bir bakım verenin kaygısız kaldığı derecedeν merhamet 
yorgunluğunun semptomlarının gelişimine karşı direnç gösterecektir. Bakım veren, "kaygısız 
bir durumu" sürdürmek için çalışmalıdır. Bu kaygısız durum, sakin bir dış görünüşün çok 
ötesini ifade eder. İnsanlara yardım ederken hayatın travmatik deneyimleriyle ilişkili acı, 
korku, kayıp ve güçsüzlükle karşı karşıya kalındığında kaygısız kalma kabiliyetimiz, sakin bir 
şekilde "tanık olma" kapasitemiz merhamet yorgunluğunun önlenmesi ve çözülmesi 
konusunda sahip olduğumuz en önemli unsurdur.  

"Öz bakım" – Bakım vericiler acı çeken bireylerle çalışırken ve sonrasında endişelerini ifade 
etmeleri oldukça yaygındır. Pek çok bakıcı, bu endişeyi çözmek için meslektaşları ile 
paylaşımda bulunmak, egzersiz, ilaç, beslenme ve manevi uygulamalar gibi sağlıklı bir 
uygulama sistemi geliştirmek yerine - kendi çalışma çabalarını ikiye katlar. Sık sık daha iyi 
hissetmek için daha sıkı çalışan bu sıkıcı döngü, kişisel ve mesleki sınırların ihlaline yol 
açabilecek çarpık bir yetki hissi yaratır. 

Bakım verenler görevlerinin dışında anlamlı ve doyumlu bir hayat sürdürmediklerinde, 
genellikle öyle bir hayatın  tek kaynağı olarak çalışmalarına yöneleceklerdir. Bu yönelimin 
bakım verenlerde semptomlar üreteceği  anlaşılabilir. Tersine, bakım vericiler görevlerinin  
dışında anlamlı ve doyumlu bir yaşam sürdürdüklerinde, acı çeken insanlarla kendi doyum, 
anlam ve sevinç kaynaklarını paylaşabilirler. 

Bu öz bakım kategorisinin en önemli özelliklerinden biri, düzenli bir egzersiz rejiminin 
geliştirilmesi ve sürdürülmesidir. Egzersize ek olarak, iyi beslenme, sanatsal uğraşlar, 
meditasyon / farkındalık, açık havada dinlenme ve inanca yönelik uygulamalar, iyi bir öz 
bakım planı için önemli bileşenlerdir. Beceri edinme, merhamet yorgunluğu belirtilerinin 
etkisini azaltmanın güçlü bir yoludur. 

"Anlatmak"  – bakım verme yaşantısının anlatımı, bakım verici tarafından primer ve 
sekonder travmatik stres geliştiren deneyimleri ve kişileri özdeşleştiren yorgunluk 
semptomlarının, özellikle de sekonder travmatik stresle ilişkili olanların çözümünde paha 
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biçilmez olduğu tanımlanmaktadır. Merhamet misyonunun bu anlatma süreci, deneyimin hem 
rahatsız edici hem de ödüllendirici yönlerini ortaya çıkaracaktır. 

"Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" - Destekleyici ilişki bağlamında anlatı işlemlerinin 
tekrar tekrar kullanılması ve tecrübenin hatırlanması yoluyla, bakım veren kişinin birincil ve 
ikincil travmatik stresinin yoğunluğu ve müdahaleci semptomların düzelir ve bu durum 
sıklıkla yeniden doğuş hissi, sevinç verir ve dönüşüm sağlar. Merhamet yorgunluğunun 
tedavisinde bu önemli adım kullanılmalıdır. Sıklıkla bir dizi duyarsızlaştırma ve yeniden 
işleme teknikleri yönünden  eğitimli bir profesyonel tarafından uygulanmalıdır ((EMDR, TIR, 
TFT, EFT). Bu süre zarfında bakım verenin manevi kaynaklarının harekete geçirilmesi de çok 
yardımcı olabilir. 

"Kendini denetleme" - Merhamet yorgunluğundan tamamen kurtulmayı engelleyen bazı 
çarpıtılmış inanç ve bilişler vardır. Merhamet yorgunluğunun belirtilerinden kurtulmak 
isteyenler, eleştirel ve zorlayıcı kendi kendine konuşmalarını yumuşatmalı ve motivasyon 
stillerini kendilerini kabul eden ve onaylayan dil ve tonlara kaydırmalıdırlar. Birçok kişi için 
bu zor ve sıkıcı olabilir ve "kötü alışkanlıkların kırılması" sürecini tamamlamak yıllar 
sürebilir. Bakım verenin iyi niteliklerini, "başarılı" çabalarını hatırlatan teknikler, kendilerini 
değerlendirirken cesaret verici olacak bir öz-yönetim tarzı için kapıyı aralayacaktır. Çoğu kez 
merhamet yorgunluğunun belirtilerini güçlendiren kendine yönelik nefret sonlandırılmalıdır. 
Bakım verenin yaşamı boyunca bu çarpıtılmış inançları nereden öğrendiğini anlaması, yapıcı 
olmayan öz-değerlendirmeden, bakım vereni merhamet yorgunluğuna götüren "kazançsız" 
tutumdan kurtarmada uzun bir yol kat etmesini sağlayacaktır. 

“Kişisel farkındalık geliştirme”- Merhamet yorgunluğu için kişisel tetikleyicilerle ilgili 
farkındalık geliştirilmesi , hemşire-hasta ilişkilerine özgü kişisel sınırların farkındalığının 
geliştirilmesi yararlı olacaktır. 
Olumsuz olaylarla (örn. kayıp, keder veya ölüm) çalışmaya yönelik ritüellerin geliştirilmesi  
“Hemşirelik bakımı için kişisel bir felsefe geliştirme” Kişisel felsefeyle uyumlu bir çalışma 
ortamı seçmek. Gerektiğinde iş değiştirmek. 
 
Çalışanların tükenme ve merhamet yorgunluğu riskini azaltmak için, kuruluşlar ve 
yöneticiler şunları yapabilir:  Çalışanların karşılıklı destek olabilmeleri bir mekan, açık bir ortam oluşturun.   Çalışanlardan, çalışmalarından nasıl etkilendikleri hakkında konuşmaları için 

cesaretlendirin.  Çalışanları tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu konusunda eğiten ve belirtileri nasıl 
tanıyacaklarına yönelik eğitim düzenleyin  Bakım yükünü ekip üyeleri arasında paylaşın (özellikle zor vakalarda)  Ekipler arasında sosyal etkileşim için zaman ayırın. Sosyal olaylar ve işyerinden uzaklaşma 
işe bağlılık ve güven yaratabilir  İyi beslenme, uyku, iş molaları gibi sağlıklı öz-bakım alışkanlıklarını cesaretlendirin  Çabalarını ödüllendirin ve esnek çalışma saatleri sunun  Strese karşı direnç kazanmanın bir yolu olarak öz bakım strese karşı - kendini rahatlatma, 
sınırlarını belirleme, göz hareketleri duyarsızlaştırma ve bilişsel yeniden yapılanma ve 
yaşam dengesi üzerine odaklanan programlar düzenleyin (Portnoy, 2011). 

Sonuç olarak hemşirelerν hastaların travma, acı ve ağrı yaşamaları durumunda merhametli bir 
şekilde bakım yapmaları beklenen sağlık mensubu olduklarından, empatik yaklaşımlarda 
bulunmalarından ve hastaların zor anlarına uzun süre tanıklık etmelerinden dolayı merhamet 
yorgunluğunu yoğun yaşayan meslek grubudur. Bu nedenle merhamet yorgunluğu bakım 
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verme sürecinin doğal bir sonucu olarak ifade edilmektedir. Bunun yanında hem hemşirelerin 
kendi sağlıkları hem de hastalara kaliteli bakım verebilmeleri için, merhamet yorgunluğundan 
koruyucu önlemlerin alınması ve bu durumun erken tanınmasına yönelik farkındalık 
kazandırılması ve etkili mücadele etmeye ilişkin bireysel ve kurumsal politika ve stratejilerin 
geliştirilmesi önerilebilir. 
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DEPRESYON VE POZİTİF PSİKOLOJİ 

 
Öğr. Gör. Rabia KÜRÜMLÜOĞLUGİL 

Harran Üniversitesi 
ÖZET 

Majör depresif bozukluk, psikiyatrinin sık görülen ve yaşam kalitesi üzerine fazlaca olumsuz 
etkisi olan bir bozukluğudur. Bugün dünyada yaklaşık γ50 milyon insanın depresyonda 
olabileceği tahmin edilmektedir. Depresyonun daha çok erken yaşta başladığı ve kişinin 
işlevselliğini bozduğu bilinmektedir. Bu yüzden depresyon, dünya çapında yeti yitimine bağlı 
kaybedilen yaşam yılları açısından önde gelen nedendir. Öte yandan ölüm ve intihar 
düşüncelerinin ortaya çıkması gibi trajik sonuçlara sebep olabilmektedir. β0γ0 yılına kadar 
depresyon, küresel olarak hastalık yükünün önde gelen nedeni olacağı düşünülmektedir. Ruh 
sağlığı konusunda harekete geçmedeki başarısızlık aslında daha maliyetlidir.  Avrupa’nın ruh 
sağlığı açısından odaklandığı beş temel noktadan birisi depresyon ve intiharın önlenmesidir. 
Depresyonda keyifsizlik, zevk alamama, iştahın önemli ölçüde azalması ve kilo kaybedilmesi, 
uyku bozukluğu, ajitasyon ya da yavaşlama duygusu, enerji kaybı ya da kendini hemen her 
gün yorgun hissetme, değersizlik duygusu, özsaygının azalması, suçluluk eğilimi, odaklanma 
yeteneğinin kaybolması, ölüm ve intihar düşünceleri ortaya çıkabilir. Görüldüğü üzere 
depresyonda pozitif duygularda azalma, negatif duygularda artma vardır. İnsanlar 
depresyondayken, olumsuzu hatırlamaya, olumsuza katılmaya ve en kötüsünü beklemeye 
doğal olarak eğilimlidirler. Olumsuz duygu, en çok olumsuz anılar, dikkat ve beklentilerle 
daha kolay olarak yönlendirilir ve depresyondaki bireyler bu doğal eğiliminde daha aşırıya 
kaçarlar. Martin Seligman'a göre, Pozitif Sağlık, "insanların kendileri için ‘iyi oluş (well-
being) arzu ettikleri ve acılarının giderilmesinin üstünde ve ötesini arzu ettikleri" anlayışını 
kapsamaktadır." Pozitif psikolojinin üç önemli odak noktası bulunmaktadır. Bunlarν 
memnuniyet (pozitif duygulardan keyif alabilmek), katılım (güçlü yanlarınızı yapıcı bir 
şekilde kullanmak) ve anlam (kendinizden daha büyük bir şeyin parçası olmak). Seligman ve 
arkadaşları (β006) tarafından geliştirilen pozitif psikoloji müdahaleleri, depresyonun yalnızca 
olumsuz semptomlarını azaltarak değil, aynı zamanda doğrudan ve temel olarak olumlu 
duyguların arttırılması, kişilerin karakterinin güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması, güçlü 
yönlerinin arttırılması ve yaşamlarına anlam katarak da etkili bir şekilde tedavi edilebileceği 
hipotezine dayanmaktadır. Pozitif Psikoloji müdahaleleri 'olumlu duyguları, olumlu 
davranışları veya olumlu bilişleri geliştirmeyi amaçlayan tedavi yöntemleri veya kasıtlı 
faaliyetlerdir'. Depresyonda bu pozitif kaynakları doğrudan inşa etmenin olumsuz belirtileri 
başarılı bir şekilde ortadan kaldırabilmesi ve gelecekteki yinelemelerine karşı tampon 
oluşturabilmesi mümkündür. Depresyon tedavisinde, pozitif duygu, katılım ve yaşamın 
anlamını açıkça artıran uygulamaların faydalı olabileceği önerilmektedir.  

Anahtar kelimelerμ Depresyon, pozitif psikoloji, hemşirelik 

 

DEPRESSION AND POSITIVE PSYCHOLOGY 

ABSTRACT 

Major depressive disorder is a frequently encountered disorder of psychiatry, affecting the 
quality of life negatively. Today, it is estimated that approximately 350 million people in the 
world suffer from depression. It is known that depression usually starts at an early age and 
impairs the individual’s functionality. Thus, depression is the leading reason for life years lost 
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 due to loss of competence worldwide. On the other hand, it may have tragic results such as 
death and suicidal thoughts. It is thought that depression will become the prominent cause of 
disease burden as a global disorder by 2030. Failure of taking action for mental health is 
actually more costly. One in five basic points focalized by Europe in terms of mental health is 
the prevention of depression and suicide. In depression, the individual may have unwellness, 
anhedonia, significant decrease of appetite and weight loss, sleep disorder, agitation or sense 
of slowing, loss of energy or feeling exhausted nearly all the time, sense of worthlessness, 
decrease of self-respect, guilt tendency, loss of ability of focusing, death and suicidal 
thoughts. As is seen; positive feelings decrease, whereas negative feelings increase in 
depression. People in depression naturally tend to recall the negative, agree with the negative 
and expect the worst. Negative feelings are usually directed by negative memories, attentions 
and expectations and depressed individuals go to extremes in this natural tendency. As Martin 
Seligman suggestsν “Positive Health includes an understanding in which people desire well-
being for themselves and beyond the relief of their pain”. Positive psychology contains three 
important focal points as; satisfaction (enjoying positive feelings), participation (using 
stronger aspects constructively) and meaning (being a part of something greater than the self). 
Developed by Seligman et al. (2006); positive psychology interventions are based on the 
hypothesis that depression can be cured by not only reducing negative symptoms, but also 
increasing positive feelings directly and basically, revealing the stronger aspects of 
individuals’ characters, increasing their stronger aspects and encouraging them to give 
meaning to their lives. Positive psychology interventions are 'treatment methods or intentional 
activities aiming to develop positive feelings, positive behaviors or positive cognitions’. In 
depression, building these positive resources directly may remove negative symptoms 
successfully and prevent their relapse in the future. It is suggested that practices increasing 
positive feelings, participation and meaning of life explicitly may become useful in depression 
treatment.   

Keywords: Depression, positive psychology, nursing  

 

DEPRESYON  

Majör depresif bozukluk, psikiyatrinin sık görülen ve yaşam kalitesi üzerine fazlaca olumsuz 
etkisi olan bir bozukluğudur (Burns, β015). Bugün dünyada yaklaşık γ50 milyon insanın 
depresyonda olabileceği tahmin edilmektedir (Gilbert, β018). Depresyonun daha çok erken 
yaşta başladığı ve kişinin işlevselliğini bozduğu bilinmektedir. Depresyonun başlama yaşı 
ortalama β7 ikenν β4 ile γ5 yaş aralığına kadar değişmektedir (Lam, β018). Bu yüzden 
depresyon, dünya çapında yeti yitimine bağlı kaybedilen yaşam yılları (Years life disabled 
[YLD]) açısından önde gelen nedendir. Öte yandan ölüm ve intihar düşüncelerinin ortaya 
çıkması gibi trajik sonuçlara sebep olabilmektedir (Küey, 1λλ8ν Kleinman, β01γν Keck, 
β010). β0γ0 yılına kadar depresyon, küresel olarak hastalık yükünün önde gelen nedeni 
olacağı düşünülmektedir (Mental Health Action Plan, β01γ- β0β0). Ruh sağlığı konusunda 
harekete geçmedeki başarısızlık aslında daha maliyetlidir.  Yapılan güncel bir araştırmaya 
göre, γ6 düşük- orta ve yüksek gelirli ülkede β016-2030 yıllarında (15 yıl için) tedavi ve 
sağlık harcamaları hesaplandığında, depresyon ve anksiyete bozukluklarının tanılanması ve 
tedaviye erişilmesi için her yıl bir trilyon ABD doları küresel ekonomik kayıp ile 
sonuçlanacağı öngörülmektedir (Mental Health Atlas, β017). Avrupa’nın ruh sağlığı açısından 
odaklandığı beş temel noktadan birisi depresyon ve intiharın önlenmesidir (Akt. Akarçay, 
2013). 
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 Depresyonda keyifsizlik, zevk alamama, iştahın önemli ölçüde azalması ve kilo kaybedilmesi, 
uyku bozukluğu, ajitasyon ya da yavaşlama duygusu, enerji kaybı ya da kendini hemen her 
gün yorgun hissetme, değersizlik duygusu, özsaygının azalması, suçluluk eğilimi, odaklanma 
yeteneğinin kaybolması, ölüm ve intihar düşünceleri belirtiler ortaya çıkabilir (Yüksel, 1λλ8ν 
Gilbert, β018). Görüldüğü üzere depresyonda pozitif duygularda azalma, negatif duygularda 
artma vardır.  

Birçok hasta neşe eksikliğinin, üzüntünün varlığından bile daha kötü olduğunu ve hedef 
odaklı bir aktiviteye dâhil olmamanın hastalığın en yıkıcı belirtilerinden birisi olduğunu ifade 
etmektedir. Aslında depresyon, diğer olumlu duyguların yokluğu olarak da anlatılabilir. 
Depresyondaki insanların hedeflere ulaşmak için dürtüleri çok azdır. Neşelenmek bir yana 
dursun bazen komşunun bahçesindeki yeni bir çiçek tarhı veya sokağın ilerisinde açılmış bir 
kahve dükkânı gibi yeni şeyleri bile fark etmezler. Aynı zamanda sebat eksikliği yaşarlar. 
Birçok depresif insan, planları (planı bir başkası yapmış olsa bile, mesela bir aile gezisi gibi) 
ve yapılacaklar listesi olduğunun son derece farkındadır ama bunları gerçekleştirmek için 
azim onlarda yok denecek kadar azdır. Sanki motivasyonları kısa devre yapmış gibidir 
(Davidson ve Begley, 2018).  

DEPRESYON VE POZİTİF PSİKOLOJİ 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1λ46’ da yaptığı tanıma göre sağlık, kişide yalnızca hastalığın 
veya zayıflığın olmaması değilν kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tümüyle iyi olma 
durumu olarak belirtilmiştir (Leimon ve McMahon, β018). Martin Seligman'a göre, Pozitif 
Sağlık, "insanların kendileri için ‘iyi oluş (well-being) arzu ettikleri ve acılarının 
giderilmesinin üstünde ve ötesini arzu ettikleri" anlayışını kapsamaktadır." 
(https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/ ) Pozitif psikoloji, Dünya Sağlık Örgütü'nün 
(WHO) ruh sağlığı tanımına iyi uyuyorμ bireyin potansiyelini gerçekleştirebildiği, normal 
yaşam stresleriyle baş edebildiği ve toplumda çalışabildiği ve katkıda bulunabildiği bir iyi 
oluş durumudur (WHO, β014) (https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/) 

Pozitif psikoloji Seligman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (Seligman, Rashid, Parks, 
β006). Pozitif psikolojinin üç önemli odak noktası bulunmaktadır. Bunlarν memnuniyet 
(pozitif duygulardan keyif alabilmek), katılım (güçlü yanlarınızı yapıcı bir şekilde kullanmak) 
ve anlam (kendinizden daha büyük bir şeyin parçası olmak) (Leimon ve McMahon, β018). 
Seligman (β011), bu üç boyutu daha sonra geliştirmiş, ruh sağlığı ve mutluluk için beş 
boyutlu bir yapı önermiştir. Boyutlarν pozitif duygular, katılım, ilişki, anlam ve başarı. Bu 
boyutlara PERMA modeli ismini vermiştir (Seligman, β011).  

 Pozitif duyguμ PERMA modelinin ilk öğesi, haz, eğlence ve zevk gibi hedonik 
mutluluk duygularını ifade eden pozitif duygulardır (Shoshani et al. β016).  

 Katılımμ Katılım da pozitif duygu gibi öznel olarak değerlendirilir. Pozitif duygu ve 
katılım, tüm faktörlerin yalnızca öznel olarak ölçüldüğü, iyi oluş teorisindeki iki 
kategoridir (Seligman, β011). PERMA modelinde iyi oluşun ikinci katkısı, bir 
aktiviteye tam katılım ve tam dalma hissi veya bazılarının “akış” durumu olarak 
tanıdığı bir anlam olarak tanımlanan katılımdır (Seligman, β011). 

 Pozitif İlişkilerμ PERMA modelinde, pozitif ilişkiler başkaları tarafından desteklenen, 
otantik olarak başkalarına bağlı ve bu bağlantılarda güvende hissetme anlamına gelir 
(Seligman, 2011). 
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  Anlamμ PERMA bağlamında, hayatta bir amaç sahibi olma veya kendinden daha 
büyük bir amaca hizmet etme duygusuyla ilgilidir (Steger, Kashdan, & Oishi, 2008). 

 Başarıμ PERMA modelindeki başarı unsuru, kişisel hedeflere ulaşma veya bu 
hedeflere ulaşma konusunda sürekli bir itici gücü ifade eder (Seligman, β011). 

Bu alanlardaki belirli becerilerin ele alınmasının genel iyi oluşu artırabileceğinin kanıtları 
artmaktadır. Örneğin, umudu artıran müdahalelerin daha az yasadışı madde kullanımını 
öngördüğü gösterilmiştirν düşük seviyeli depresyon, kaygı ve düşmanlıkν daha az davranış 
problemleri; ve ergenlerde daha yüksek akademik performans gibi (Carvajal et al. 1λλ8ν 
Manicavasagar et al. 2014) 

Pozitif psikoloji;  

1. Negatif duygulardan çok, pozitif duygulara sahip olmak,  

2. İş ve yaşamdan tatmin olmak, 

3. Güçlü yanları ve yetenekleri fark ederek kullanmak, 

4. Önemli becerilerle ilgili egzersiz yapmak, 

5. Etkinlikler içinde kaybolmak, 

6. Pozitif aile yaşamı sürdürmek, 

7. İyi bir iş yaşamı oluşturmak, 

8. Toplumun iyiliğine katkıda bulunmak, 

9. Yaşamada anlam bulma konularıyla ilgilenir (Leimon & McMahon, β018). 

Pozitif duygular hisseden kişilerin problemi ve çözüm yollarını açıkça görebilme ihtimalleri 
daha yüksektir. Bu tür kişiler, tepkilerinde daha yaratıcı ve esnek olabilirler. Sonuç olarak 
kendileri içinν sıkıntılı durumlarda dahi başvurup faydalanabilecekleri sosyal, duygusal ve 
entelektüel bakımdan kaynakları daha bol olan ‘banka’ kurabilirler. Aynı zamanda pozitif 
duygular, daha geniş kişiler arası ilişkilerin kurulmasına, sağlıklı ve başarılı olmaya katkı 
sağlar (Leimon & McMahon, β018). 

Barbara Fredrickson tarafından geliştirilen ‘genişlet ve inşa et’ pozitif duygular teorisi, pozitif 
duygu deneyimlerimize katkı sağladığını kişisel büyüme ve gelişmemize uzun süreli etkisi 
olduğunu gösterir (Boniwell. β01β). 

A) Pozitif psikoloji, düşünce ve eylemlerimizin repertuarımızı genişletiyor. İlk olarak, 
olumlu duygular dikkatimizi ve düşüncemizi genişletir, bu da daha olumlu 
düşüncelerimiz ve daha geniş bir çeşitliliğimiz olduğu anlamına gelir. Neşeli ya da 
daha ilgili olmak gibi pozitif duygular deneyimlediğimiz zaman, yaratıcı olma, 
fırsatları çok daha fazla fark etme, daha esnek ve açık fikirli olma ihtimalimiz daha 
yüksektir (Boniwell. β01β). 

B) Pozitif duygular negatif duyguların verdiği zararı geri alır. Hem olumlu hem de 
olumsuz duyguları aynı anda yaşamak zordur. Bu nedenle, olumsuz duyguların hâkim 
olduğu zamanlardaki olumlu duyguların kasıtlı bir deneyimi, kalıcı etkilerini geri 
almaya hizmet edebilir. Biraz neşe ve memnuniyet, fizyolojik düzeyde yaşanan stresi 
ortadan kaldırabilir (Boniwell, β01β). 
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 C) Pozitif duygular direnci artırır. Hoşnutluk, mizah, eğlence, memnuniyet, samimi 
arkadaşlık, sevgi ve şefkat, hepsi direnci ve başa çıkma yeteneğini geliştirirken, 
olumsuz duygular ise onları azaltır. Pozitif düşünceler yeniden değerlendirme ve 
problem çözme becerilerini geliştirebilir (Boniwell, 2012). 

D) Pozitif duygular psikolojik repertuar inşa eder. Sadece anlık bir etkiye sahip olmaktan 
uzak, pozitif duygular geçici olsa bile, kalıcı olan önemli fiziksel, entelektüel, sosyal 
ve psikolojik kaynakları oluşturmaya yardımcı olur. Örneğin, fiziksel yeteneklerini 
geliştirme, kendi hâkim olma ve arkadaşlarında geçirdiğin keyifli zamanlar sosyal 
becerileri arttırır (Boniwell, β01β). 

E) Pozitif duygular yukarı doğru bir gelişme spirali tetikleyebilir. Bundan da öte, 
olumsuz duygular, kişiyi aşağıya çekerek depresyon hallerine yol açabildiği gibi, 
olumlu duygular, artan duygusal gelişim için doğru gelişimsel spiralleri tetikleyebilir 
ve insanları daha iyi hale getirebilir (Boniwell, β01β). 

Pozitif psikoloji bilimi üç farklı düzeyde işlemektedirμ Öznel seviye, bireysel seviye ve grup 
seviyesi (Boniwell. 2012). 

Sübjektif seviye, neşe, mutluluk, hoşnutluk, memnuniyet, mutluluk, iyi-oluş ve akış gibi 
olumlu deneyimlerin çalışılmasını içerir. Bu seviye, iyi yapmak ya da iyi bir insan olmak 
yerine, iyi hissetmekle ilgilidir. Amaç, “iyi yaşam” öğelerini ve “iyi bir insan” olması için 
gerekli olan kişisel nitelikleri, insanın güçlü yönlerini ve erdemlerini, geleceğe duyarlılığı, 
sevgi kapasitesini, cesaret, sebat, affetmeyi, özgünlüğü, bilgelik, kişilerarası beceriler ve 
yetenekliliğini inceleyerek tanımlamaktır (Boniwell. β01β). Grup veya topluluk düzeyinde, 
vurgu sivil erdemler, sosyal sorumluluklar, manevi ilgi (nurturance), fedakârlık, uygarlık, 
hoşgörü, iş etiği, pozitif kurumlar ve vatandaşlığın ve toplulukların gelişimine katkıda 
bulunan ve kendilerinin ötesine ulaşan diğer faktörler üzerinedir. Bu seviye kendimizden daha 
büyük bir şeyi hedefleyen eylemler ya da olumlu davranışlar yapmakla ilgili daha fazladır 
(Boniwell. 2012). 

Seligman ve arkadaşları (β006) tarafından geliştirilen pozitif psikoloji müdahaleleri, 
depresyonun yalnızca olumsuz semptomlarını azaltarak değil, aynı zamanda doğrudan ve 
temel olarak olumlu duyguların arttırılması, kişilerin karakterinin güçlü yönlerinin ortaya 
çıkarılması, güçlü yönlerinin arttırılması ve yaşamlarına anlam katarak da etkili bir şekilde 
tedavi edilebileceği hipotezine dayanmaktadır (Seligman, Rashid, Parks, β006). 

Pozitif Psikoloji müdahaleleri 'olumlu duyguları, olumlu davranışları veya olumlu bilişleri 
geliştirmeyi amaçlayan tedavi yöntemleri veya kasıtlı faaliyetlerdir' (Sin ve Lyubomirsky, 
2009). 

Depresyonda bu pozitif kaynakları doğrudan inşa etmenin olumsuz belirtileri başarılı bir 
şekilde ortadan kaldırabilmesi ve gelecekteki yinelemelerine karşı tampon oluşturabilmesi 
mümkündür (Seligman, Rashid, Parks, β006).  

İnsanlar depresyondayken, olumsuzu hatırlamaya, olumsuza katılmaya ve en kötüsünü 
beklemeye doğal olarak eğilimlidirler. Olumsuz duygu, en çok olumsuz anılar, dikkat ve 
beklentilerle daha kolay olarak yönlendirilir ve depresyondaki bireyler bu doğal eğiliminde 
daha aşırıya kaçarlar (Seligman, Rashid, Parks, β006). Pozitif psikoloji uygulamalarının 
bazıları dikkat, hafıza ve beklentileri olumsuz ve felaketten olumlu ve umutluya doğru 
yeniden eğitmeyi amaçlıyor. Örneğin, bir hasta “üç iyi şey” egzersizi yaptığında “Uyumadan 
önce, bugün iyi giden üç şeyi ve bunların niçin iyi gittiğini yazın” uygulayınca, yalnızca neyin 
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 yanlış gittiği konusunda uzun uzun düşünmeye (ruminatif) yönelik depresif önyargılara 
odaklanmasının önüne geçilir (Seligman, Rashid, Parks, β006). 

Depresyon belirtileri genellikle olumlu duygu eksikliği, katılım eksikliği ve yaşamın 
anlamında eksikliği içerir, ancak bunlar genellikle depresyonun sonuçları veya sadece 
korelasyonları olarak görülür. Seligman ve ark. (β006), bunların depresyon nedeni 
olabileceğini ve bu nedenle pozitif duygu, katılım ve anlam geliştirmenin depresyonu 
hafifleteceğini önermektedirler. Bu nedenle depresyon tedavisinin, pozitif duygu, katılım ve 
yaşamın anlamı açıkça artıran uygulamaların faydalı olabileceğini düşündürmektedir 
(Seligman, Rashid, Parks, 2006).  
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ÖZET 
 
Baraj, akarsu vadisini kapatıp su akışını keserek su biriktirme amacı ile yapılan bir yapıdır. 
Ancak akarsular yıllara göre değişken debiler göstermekte ve bu nedenden dolayı barajlardaki 
su rezervuarları değişkenlik göstermektedir. Şehirlerimizin içme ve kullanım suları, sanayide 
kullanılan su ve tarımda kullanılan suyun büyük bir kısmı şehir şebekeleri, servis boruları ve 
sulama kanalları vasıtasıyla barajlardan temin edilmektedir. Günümüzde su kaynaklarının 
kirletilmesi, bu kaynakların yenilenmemesi, artan nüfus yoğunluğu sebebiyle suya olan 
talebin artması ile su kaynaklarının azalması, hızlı kentleşme ve suyun verimli 
kullanılamaması gibi nedenlerden dolayı birçok ülke için su kıtlığı temel bir sorun haline 
gelmiştir. İçme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı kaynakların sınırlı olmasından 
dolayı mevcut su kaynaklarının mutlaka korunması gerekmektedir. Su kaynaklarının ve 
mevcut suların doğru yönetilmesi bu sebeple büyük önem arz etmektedir. Barajlardaki suyun 
doğru yönetilebilmesi su miktarının bilinmesi ile paralel olmakla birlikte, yakın gelecekte 
barajlarda bulunacak suyun tahmin edilebilmesine de bağlıdır. Bu sebeple üretilecek tahmin 
verilerinin doğruluğu suyun doğru yönetilmesi açısından önemlidir. 
Bilinmeyen bilgileri göstermek için “siyah”, tamamen bilinen bilgileri göstermek için “beyaz” 
ve kısmen bilinen ve kısmen bilinmeyen bilgileri göstermek için “gri” ifadelerini kullanırız. 
Buna göre, tamamen bilinen bilgiye sahip sistemler beyaz, tamamen bilinmeyen bilgiler olan 
sistemler siyah ve kısmen bilinen ve kısmen bilinmeyen bilgiler içeren sistemler gri olarak 
bilinmektedir. Gri tahmin modelleri basit, uyarlanabilir, ani parametre değişiklikleriyle daha 
iyi başa çıkabilen ve tahmin güncellemeleri için fazla veri noktası gerektirmeyen modellerdir. 
Gri model, GM(n, h) modeliyle dinamik gri diferansiyel denklem modeli olarak gösterilir. 
Burada “n” Gri diferansiyel denklemin derecesini, “h” ise değişkenlerin sayısını 
belirtmektedir. Bütün gri modeller arasında en yaygın olarak kullanılan model GM(1,1) 
modelidir. Bu çalışmada baraj doluluk oranı verileri kullanılarak geleceğe yönelik tahminler 
Gri Tahmin Yöntemi GM(1,1) kullanılarak yapılmıştır, yapılan tahminler daha sonra 
gerçekleşen veriler ile kıyaslanarak tahmin yöntemlerinin sonuçları performans testleri 
kullanılarak test edilmiştir. 
Anahtar kelimeler:  Gri model GM(1,1), gri tahmin yöntemi, tahmin modelleme. 
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ESTABLISHMENT FILLING RATE OF DAM LAKE with GREY PREDICTION 
METHOD 

 
ABSRACT 
 
The dam is a structure built for the purpose of accumulating water by closing the river valley 
and cutting the water flow. However, rivers show variable flow rates over the years and 
therefore, water reservoirs in dams. Drinking and utility water of our cities, water used in 
industry and the majority of the water used in agriculture are supplied from dams through city 
networks, service pipes and irrigation canals. Today, water scarcity has become a fundamental 
problem for many countries due to pollution of water resources, non-renewal of these 
resources, increasing demand for water due to increasing population density, decreasing water 
resources, rapid urbanization and inefficient use of water. Due to the limited supply of 
drinking and potable water, the existing water resources must be protected absolutely. 
Therefore, correct management of water resources and existing water is of great importance.  
The correct management of the water in the dams is depends on the knowledge of the amount 
of water and also related the estimation of the water in the dams in the near future. Therefore, 
produced the accuracy of the estimation data to be important role for the proper management 
of water. 
We use some expressions such as “black” to show unknown information, “white” to show 
fully known information, and “grey” to show partially known and partially unknown 
information. Accordingly, systems with fully known information are known as white, systems 
with completely unknown information are known as black and systems with partially known 
and unknown information are known as grey. Grey prediction models are simple, adaptable, 
better able to cope with sudden parameter changes and do not require much data points for 
forecast updates. The grey model is represented as a model of dynamic grey differential 
equation with the GM (n, h) model and “n” is the degree of the gray differential equation and 
“h” is the number of variables. The most widely used model among all gray models is GM 
(1,1). In this study, using the dam filling rate data  for the future estimations are made using 
Grey Prediction Method GM (1,1), estimates are compared with the actual data and the results 
of the estimation methods are tested using performance tests. 
 
Key words: Grey model GM (1,1), Grey prediction method, prediction modeling. 
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1.GİRİŞ 
 
Su, toplumların yaşamlarını sürdürebilmeleri için en temel kaynaktır. Su kaynağındaki 
değişiklikler hem yöneticiler hem de kullanıcılar için olağanüstü bir zorluktur. Bu büyük 
zorluk, bu su kaynaklarının azalması, kaynakların sürekli olarak kirlenmesi ve iklim 
değişikliği gibi faktörlerle birleştiğinde daha da artar. Barajlar, birçok insanın yaşam tarzlarını 
şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde barajlar, şehirlere içme ve kullanım 
suyu sağlama, sanayiye su sağlama, tarımda sulama amaçlı, elektrik üretimi, rekreasyon gibi 
diğer geniş kapsamlı faaliyetlerde kullanılmaktadır. Bu sebeple tüm dünya genelinde 
barajların önemi her geçen gün artmaktadır.  
Afrika’ da havza ve barajlardaki su miktarındaki değişikliklerin yoksulluk seviyesini 
doğrudan etkilediği ve bu durumun havzadaki çevresel ve sosyal etkilerin daha fazla 
değerlendirilmesini içeren kararlar alma ihtiyacını ön plana çıkardığı belirlenmiştir (Mc 
Cartney ve King, 2011). 
Barajların toplumlar için çok önemli olduğu bir gerçektir. Bu durum barajlardaki suyun doğru 
kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Barajlardaki suyun doğru kullanımı gelecek 
yıllardaki baraj doluluk oranları ile doğrudan ilişkilidir. Baraj doluluk oranı tahmini için 
çeşitli tahmin modelleri bulunsa da, yıllık büyük değişkenlik gösteren havzalarda ani 
parametre değişikliklerinden dolayı daha yakın geçmiş verileri kullanılarak tahmin yapmak 
gerekmektedir. 
Gri tahmin modelleri sınırlı-yetersiz veri ile başarılı tahminler üretebilen modellerdir. Bu 
tahmin çalışmasında Gri Tahmin yöntemi GM(1,1) kullanılarak β havzada bulunan barajların 
toplam doluluk oranları ve β barajın doluluk oranı için tahminler üretilmiştir. 
 
2. GRİ SİSTEM TEORİLERİ 
Literatürde çok çeşitli tahmin modelleri bulunmakta olup ilk kez 1λ8β yılında Profesör Julong 
Deng tarafından önerilen gri sistem teorisi, geleneksel, istatistiksel yöntemlerin içsel 
kusurlarını önlemede ve belirsiz bir sistemin davranışını tahmin etmede sınırlı miktarda veri 
ile tahmin yapabilen bir modeldir (Wen, 2004). Özet olarak, gri sistem teorisinin temel amacı 
yetersiz veri durumlarında daha sağlıklı tahmin verileri üretmektir (Liu ve Lin, β006). 
 
Tablo 1. Modelde kullanılan performans testi (Deng, 1982) 

Doğruluk Ölçeği Performans Parametresi 
Küçük Hata Olasılığı  P Doğruluk Derecesi 

1.seviye 0,95-1,00 İyi 
2.seviye 0,80-0,94 Kaliteli 
3.seviye 0,70-0,79 Yeterli Kalite 
4.seviye 0,60-0,69 Kalitesiz 

 
P parametresi ne kadar 1’ e yakın olursa yapılan tahmin o kadar gerçekçi ve doğruya yakındır. 
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2.1. Gri tahmin yöntemi, GM(1,1) modeli 
Gri tahmin yöntemi GM(1,1) aşağıda detaylı olarak açıklanan temel adımlarından oluşur 
(Deng, 1982).  

 
1.  Tahmin edilecek zaman serisinin en az dört pozitif parametresi olan y (0) ham veri setinin 
oluşturulması 
 
y (0) = (y(0)(1), y0)(2), y(0)(γ),……, y(0)(n))ν (n≥4)  
 
2. Birinci dereceden toplam üretim operatörü kullanılarak y (0) serisinden y (1) oluşturulur. 
 

y (1)(k) = ∑ ���=  ν (k=1,β,….,n)        

 
3. Birinci dereceden ortalama üretim operatörü kullanılarak z (1) arkaplan dizisi oluşturulur. 
 
z (1) (k)= 0.5y(1)(k)+ 0.5y(1)(k-1)ν (k=β,γ,…,n)       
 
4. Gri diferansiyel denklemi tanımlama 
 
Gri Diferansiyel Denklemi şu şekilde oluşturulurμ y(0)(k) + az(1)(k) = b 
 
Parametreler [a.b] ve â, B ve Y değerlerinin matris gösterimindeki karşılıkları aşağıda 
gösterildiği gibidir. 
 

â=[�]  

 

B=[   
  −−−………− ]   

  
, 

 

Y=[   
  … ]   

  
,       

 

Y= Bâ 
BTY=BTBâ 

â=[�] = (BTB)-1BTY 
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5. Gri diferansiyel denklemin hesaplanması 
 

 
�� 1 ��� + � (k)=b eşitliği çözülür ve tahmin modeli elde edilir. 

ŷ(1) (k+1) = (y(0)(1) e-ak+ 
�
 (1-e-ak) 

ŷ (0) (k+1) =(1-ea) (y(0)(1) - 
�
 )e-ak 

Daha sonra tahmin modeli kullanılarak tahmin değerleri üretilir (Deng, 1982). 
 
3. BULGULAR 
 
Çalışmada Meriç-Ergene havzası ve Fırat-Dicle havzasında bulunan barajlar, Ankara-
Kesikköprü barajı ve Adana-Kozan barajı için DSİ tarafından açıklanan β010-β017 yıllarına 
ait doluluk oranı verilerinden yararlanılarak tahminler üretilmiştir. β010-β01γ yıllarına ait 
veriler ham veri seti olarak kullanılmış ve β014-β017 yıllarına ait tahmin verileri üretilmiştir. 
Üretilen tahmin verileri β014-β017 yıllarında ki gerçek verilerle karşılaştırılmış ve model 
performans testi olan doğruluk parametresi, P, ile kıyaslanmıştır.  
 
3.1. Baraj gölü doluluk oranlarının Gri Tahmin Yöntemi GM(1,1) ile tahmini 
 
Tablo β. DSİ tarafından açıklanan β010-β017 yıllarına ait baraj ve havza bazında barajların 
doluluk oranları 

Havza-Baraj Adı Baraj Doluluk Oranı (%) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ankara-Kesikköprü Barajı 90,27 98,61 98,70 95,40 93,30 93,50 90,90 89,50 
Adana-Kozan Barajı 57,20 57,02 45,90 39,60 21,10 46,10 26,90 21,20 
Meriç-Ergene Havzası 51,26 40,22 37,70 38,60 37,90 39,70 36,00 34,70 
Fırat-Dicle Havzası 60,28 62,42 50,90 60,20 33,80 56,00 50,70 36,20 

 

 
Grafik 1. Seçilen havzaların β010-β017 yıllarına ait doluluk oranları 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A kara-Kesikköprü 090 099 099 095 093 094 091 090

Adana-Kozan 057 057 046 040 021 046 027 021

Meriç-Erge e Ha zası 051 040 038 039 038 040 036 035

Fırat-Dicle Ha zası 060 062 051 060 034 056 051 036
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Tablo 3. Ankara-Kesikköprü baraj gölü doluluk oranı tahmin verileri 

 Yıl 
Gerçek 
Değer 

Gri Tahmin GM(1,1) 

Model 
Değeri 

Doğruluk 
(P) 

M
od

el
 k

ur
m

a 
aş

am
as

ı 

2010 90,27 

k=4 

 

2011 98,61 

2012 98,70 

2013 95,40 

K
ur

ul
um

 
aş

am
as

ı 
so

nr
as

ı 

2014 93,30 94,42 

0,99 
2015 93,50 92,89 

2016 90,90 91,38 

2017 89,50 89,90 

G
el

ec
ek

 
yı

lla
r 

ta
hm

in
le

ri 

2018  87,36  

2019 85,46 

2020 83,61 

2021 81,79 

 

 
Grafik 2. Ankara-Kesikköprü barajı, β014-β017 yıllarına ait gerçek veri ve tahmin verileri 
 
Tablo 3. incelendiğinde tahmin verilerinin gerçek verilerle çok yakın değerlerde olduğu 
görülmüş ve tahmin modelinin doğruluk parametresinin P=0,λλ<1 olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 4. Adana-Kozan baraj gölü doluluk oranı tahmin verileri  

 Yıl 
Gerçek 
Değer 

Gri Tahmin GM(1,1) 

Model 
Değeri 

Doğruluk 
(P) 

M
od

el
 k

ur
m

a 
aş

am
as

ı 

2010 57,20 

k=4 

 

2011 57,02 

2012 45,90 

2013 39,60 

K
ur

ul
um

 
aş

am
as

ı 
so

nr
as

ı 

2014 21,10 32,30 

0,76 
2015 46,10 26,82 

2016 26,90 22,27 

2017 21,20 18,49 

G
el

ec
ek

 
yı

lla
r 

ta
hm

in
le

ri 

2018  12,64  

2019 8,30 

2020 5,45 

2021 3,58 

 

 
Grafik 3. Adana-Kozan barajı, 2014-β017 yıllarına ait gerçek veri ve tahmin verileri 
 
Tablo 4. incelendiğinde tahmin verilerinin gerçek verilerle yakın değerlerde olduğu görülmüş 
ve tahmin modelinin doğruluk parametresinin P=0,76<1 olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 5. Meriç-Ergene havzası baraj gölü doluluk oranı tahmin verileri 

 Yıl 
Gerçek 
Değer 

Gri Tahmin GM(1,1) 

Model 
Değeri 

Doğruluk 
(P) 

M
od

el
 k

ur
m

a 
aş

am
as

ı 

2010 51,26 

k=4 

 

2011 40,22 

2012 37,70 

2013 38,60 

K
ur

ul
um

 
aş

am
as

ı 
so

nr
as

ı 

2014 37,90 37,22 

0,97 
2015 39,70 36,44 

2016 36,00 35,68 

2017 34,70 34,93 

G
el

ec
ek

 
yı

lla
r 

ta
hm

in
le

ri 

2018  32,02  

2019 29,89 

2020 27,91 

2021 26,06 

 

 
Grafik 4. Meriç-Ergene havzası, β014-β017 yıllarına ait gerçek veri ve tahmin verileri 
 
Tablo 5. incelendiğinde tahmin verilerinin gerçek verilerle çok yakın değerlerde olduğu 
görülmüş ve tahmin modelinin doğruluk parametresinin P=0,λ7<1 olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 6. Fırat-Dicle havzası baraj gölü doluluk oranı tahmin verileri 

 Yıl 
Gerçek 
Değer 

Gri Tahmin GM(1,1) 

Model 
Değeri 

Doğruluk 
(P) 

M
od

el
 k

ur
m

a 
aş

am
as

ı 

2010 60,28 

k=4 

 

2011 62,42 

2012 50,90 

2013 60,20 

K
ur

ul
um

 
aş

am
as

ı 
so

nr
as

ı 

2014 33,80 55,52 

0,83 
2015 56,00 54,40 

2016 50,70 53,30 

2017 36,20 52,22 

G
el

ec
ek

 
yı

lla
r 

ta
hm

in
le

ri 

2018  31,42  

2019 25,71 

2020 21,03 

2021 17,21 

 

 
Grafik 5. Fırat-Dicle havzası, β014-β017 yıllarına ait gerçek veri ve tahmin verileri 
 
Tablo 6. incelendiğinde tahmin verilerinin gerçek verilerle yakın değerlerde olduğu görülmüş 
ve tahmin modelinin doğruluk parametresinin P=0,8γ<1 olduğu belirlenmiştir.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada, DSİ tarafından paylaşılan baraj doluluk oranı verilerinden yararlanılarak 
gelecek yıllara ait baraj doluluk oranı tahmin verileri üretilmiştir. Gerçek değer serisinin (ham 
veri serisi) ilk 4 verisi (2010-β01γ yılları verileri, k=4) tahmin verileri (β014-β017 yılları için) 
üretiminde kullanıldı. Elde edilen tahmin verileri (β014-β017) ve gerçek veri değerleri (β014-
β017) tablo ve grafik olarak karşılaştırıldı. Çalışmada ayrıca β014-β017 gerçek veri değerleri 
(ham veri seti) kullanılarak β018-β0β1 yılları için oluşturulan tahmin verileri de tablolarda 
verilmiştir. 

Tablo γ’ te Ankara-Kesikköprü barajı için gerçek veri ve tahmin verileri kıyaslandığında 
tahmin modelinin doğruluğu (p) için ‘’p=0,λλν 1.seviyeν İyi’’ seviyede çıkmıştır.  

Tablo 4’ te Adana-Kozan barajı için gerçek veri ve tahmin verileri kıyaslandığında tahmin 
modelinin doğruluğu (p) için ‘’p=0,76ν γ.seviyeν Yeterli Kalite’’ seviyesinde çıkmıştır.  

Tablo 5’ te Meriç-Ergene Havzası için gerçek veri ve tahmin verileri kıyaslandığında tahmin 
modelinin doğruluğu (p) için ‘’p=0,λ7ν 1.seviyeν İyi’’ seviyede çıkmıştır.  

Tablo 6’ da Fırat-Dicle Havzası için gerçek veri ve tahmin verileri kıyaslandığında tahmin 
modelinin doğruluğu (p) için ‘’p=0,8γν β.seviyeν Kaliteli’’ seviyesinde çıkmıştır.  

Modelleme açısından çok fazla veri olmasa dahi bazı öngörülerde bulunmak adına bu 
çalışmada kullanılan gri tahmin modelinin başarılı bir şekilde uygulanabileceği belirlenmiştir. 
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ÖZET 

Günümüzde akıllı sistem-uzman sistem-yapay zekâ kavramları oldukça popüler bir hale 
gelmiştir. İnsan beyninin karmaşık düşünme yapısının anlaşılması zor bir konu olmasının 
yanısıra, bazı karmaşık sorunlar için verimli bir şekilde çalışacak akıllı varlıkları 
oluşturulması anlaşılmaz görülse bile akıllı sistem-uzman sistem-yapay zekânın bu 
popülerliğinde asıl etkenin akıl yürütme, öğrenme ve problem çözme gibi ancak insan 
zekâsının bir ürünü olan özelliklere sahip fonksiyonlarının gelişmiş olması vardır. Hemen 
hemen tüm mühendislik bilim dalları ve tıp alanında oldukça yaygın hale gelen bu sistemlerin 
kullanıldığı alanlar içine medeniyet mühendisliği olarak tanımlanabilecek olan inşaat 
mühendisliği problemleri de girmektedir. İnşaat mühendisliği biliminde temel bir branş olan 
yapı mühendisliğinde pek çok karmaşık problemlerin çözümünde özellikle son yirmi yılda 
uzman sistem yada akıllı sistemlerden faydalanılmaya başlanmıştır. Akıllı sistemler özellikle 
çözümü geleneksel yöntemlere göre zaman alan problemler ile deneysel çalışmaların çok 
maliyetli olduğu durumlarda bir alternatif yöntem olarak kullanım alanı bulmaktadır. Akıllı 
sistemler yapı mühendisliği literatüründe genellikle deneysel verilerin eğitilerek test edilmesi 
ve verilerin doğrulanması, konvansiyonel yöntemlerle sınanmış olan deneysel verilerin test 
edilip doğrulanması, analitik çalışmalardan bulunan verilerin doğruluklarının kontrol 
edilmesi, sonuca etkin parametrelerin etkinliklerinin bulunması gibi pek çok sebepten 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada özellikle son on yıl içinde bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili 
genel bilgiler verilmiş, çalışmaların hedefleri, amaçları ve akıllı sistemlerin kullanım 
gerekçelerini açıklanmış ve gelecek için akıllı sistemlerin kullanım alanına yönelik bir 
projeksiyon sunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler:  İnşaat Mühendisliği, Yapı, Akıllı Sistemler. 

 

SMART SYSTEM APPLICATIONS IN STRUCTURAL ENGINEERING 

Today, intelligent system-expert system-artificial intelligence-smart systems concepts have 
become quite popular. Although the complex thinking structure of the human brain is a 
difficult subject to understand, even though it seems unclear to create intelligent beings that 
will work efficiently for some complex problems, the main factor in this popularity of 
intelligent system-expert system-artificial intelligence is the fact that human intelligence is 
only a matter of reasoning, learning and problem solving. The product has advanced functions 
with features. In almost all engineering disciplines and medicine, civil engineering problems 
can be defined as civilization engineering. In the last two decades, expert systems or 
intelligent systems have been used to solve many complex problems in structural engineering 
which is a fundamental branch of civil engineering science. Smart systems find use as an 
alternative method especially in cases where time-consuming problems and experimental 
studies are very costly to solve compared to traditional methods. Intelligent systems are used 
in structural engineering literature for many reasons such as training and validation of 
experimental data, testing and validation of experimental data tested by conventional 
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 methods, checking the accuracy of the data obtained from analytical studies, and finding the 
efficiency of effective parameters. In this study, general information about the studies carried 
out in this field especially in the last ten years has been given, the objectives, aims and 
reasons of the use of smart systems have been explained and a projection has been presented 
for the use of smart systems for the future. 

Keywords: Civil Engineering, Structure, Smart Systems 

1.GİRİŞ 
 

İnsan davranışlarının modellenmesi fikri üzerine kurulu olan yapay zeka bilimi, bilgisayar 
programlarına olaylar hakkında bilgi toplama, olaylar arasındaki ilişkileri öğrenebilme ve 
karar verebilme yeteneği kazandırmıştır. Matematiksel modelin kurulamadığı veya 
kurulmasının zor olduğu problemlerde, bilgisayar programları tarafından çeşitli algoritmalar 
kullanılarak bu problemlerde modelleme yapılabilmektedir. 
 
Akıllı sistemler / Uzman Sistem /Yapay zeka, tahmin, sınıflandırma ve ilişki tanımlama 
kabiliyetleri ile mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır.  
 
İnşaat mühendisliği alanında yapay zekaν betonun basınç dayanımının bulunmasında (Lee, 
β00γ), şehirlerarası yük taşımacılığı tür seçiminin modellenmesinde (Tortum, β00γ), kirişsiz 
döşemeli betonarme bir binada oluşan yatay deplasmanın hesaplanmasında (Özsoy ve Fırat, 
β004), öngerilmeli betondan boşluklu plak köprülerin analizinde (Caferov, β005), tuğla 
duvardaki ve tesisattaki ısı kaybının belirlenmesinde (Keleşoğlu ve Fırat, β006), günlük 
buharlaşmanın hesaplanmasında (Doğan ve diğ., β007), kirişsiz döşemeli betonarme yapıların 
yatay kuvvetler altında rijitlik değerlerinin analizinde (Özbayrak, β008)  kullanılarak başarılı 
sonuçlara ulaşılmıştır. Bununla beraber, zemin- yapı dinamik etkileşimininin modellenmesi  
Pala ve ark. (2003) betonun basınç dayanımı, maksimum deformasyon kapasitesi ve elastisite 
modülünün belirlenmesi (Çankaya (β01γ) gibi alanlarda da kullanılmıştır.  
 
Akıllı sistemler özellikle çözümü geleneksel yöntemlere göre zaman alan problemler ile 
deneysel çalışmaların çok maliyetli olduğu durumlarda bir alternatif yöntem olarak kullanım 
alanı bulmaktadır. Akıllı sistemler yapı mühendisliği literatüründe genellikle deneysel 
verilerin eğitilerek test edilmesi ve verilerin doğrulanması, konvansiyonel yöntemlerle 
sınanmış olan deneysel verilerin test edilip doğrulanması, analitik çalışmalardan bulunan 
verilerin doğruluklarının kontrol edilmesi, sonuca etkin parametrelerin etkinliklerinin 
bulunması gibi pek çok sebepten kullanılmaktadır.  
 
Bu çalışmada özellikle son on yıl literatürde (özellikle inşaat mühendisliği alanında) yaygın 
olarak kullanılan akıllı sistemlerin kullanım gerekçelerini açıklanmış ve gelecek için akıllı 
sistemlerin kullanım alanına yönelik bir projeksiyon sunulmuştur.  
 
 
2. TAHMİN AMACIYLA KULLANILAN AKILLI SİSTEMLER 
 
Çalışmanın bu bölümünde yapay zeka uygulamaları, makine öğrenmesi teknikleri ve veri 
madenciliği kavramlarından bahsedilecektir. Ayrıca, çalışmada kullanılacak olan algoritmalar 
ve performans değerlendirme kriterleri de açıklanacaktır. 
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 Modern dünyada bilgisayarlar ve bilgisayar programları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
olmuştur. Teknolojik gelişmeler takip edildiğinde evvelden yalnızca elektronik veri transferi 
ve hesaplamaların otomasyonunu yapmak üzere tasarlanan bilgisayarların gün geçtikçe büyük 
dataları süzgeçten geçirerek özetleyebildiği ve eldeki verilerden çıkarım yaparak olaylar 
arasındaki ilişkileri öğrenebilme ve olaylar hakkında karar verebilme kabiliyeti kazandığı 
görülmektedir. Matematiksel modelin kurulamadığı veya zor olduğu problemler için 
bilgisayarlar tarafından çözüm üretilebilmektedir. Bilgisayarların bu özelliklerle donatılması 
ve yeteneklerinin gelişmesini sağlayan çalışmalar “yapay zeka” çalışmaları olarak 
adlandırılmaktadır. 
 
Akıllı sistemlerin esas özelliği sorunlar için çözüm üretirken mevcut bilgilerden yararlanarak 
olaylar arasındaki gizli ilişkileri çözümlemesi, bu bilgiler ışığında benzer problemler hakkında 
tahminde bulunabilmesi ve karar verebilecek bilgi düzeyine ulaşmasıdır. Bu olaya “makine 
öğrenmesi” denmektedir. 
 
Makine öğrenmesi, problemin çözümü için örneklere ait girdilerden yararlanarak veri tabanlı 
tahmin ve karar verme amacıyla modelleme yapılması için bilgisayar algoritmalarını araştıran 
bir disiplindir. 
 
Makine öğrenmesi yöntemlerinin büyük veri tabanlarına uygulanması veri madenciliği olarak 
adlandırılır. Veri madenciliğinin büyük miktardaki verinin anlamlı örüntüler bulmak amacıyla 
bilgisayar programları vasıtasıyla işlenmesi olduğu da söylenebilir.  
 
Genellikle veri madenciliği, makine öğrenmesi ve yapay zeka birbiri yerine kullanılmakla 
birlikte, esasen farklı maksatları olan lakin ortak araçları kullanabilen akademik disiplinlerdir. 
Veri madenciliğine örnek verecek olursak, büyük bir toptan marketin birbirine yakın raflara 
konacak ürünleri belirlemek için β0 yıllık müşteri alışveriş fişlerini inceleyipν hangi ürünleri 
birlikte aldığını tespit etmesi ve bu ürünleri raflarda peşi sıra koyması gösterilebilir. Örneğin 
çocuk bezi alan birinin bebek maması alması muhtemel ve mantıklıdır, ancak veri madenciliği 
sayesinde bebek bezi alan birinin alkol ürünü aldığı sonucu da ortaya çıkabilmektedir. İşte bu 
büyük veri kümesi içerisinden bilginin çıkarılması veri madenciliğidir.  
 
Makine öğrenmesi sadece bir veri tabanı problemi olmayıp, aynı zamanda yapay zekanın bir 
parçasıdır. Değişen bir ortamda bulunan bir sistem öğrenebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 
Sistem bu değişiklikleri öğrenebilir ve uyarlayabilirse, sistem tasarımcısı tüm olası durumlar 
için öngörme ve çözüm sunma ihtiyacı duymaz.  
 
Makine öğrenmesi, örnek verileri veya geçmiş deneyimleri kullanarak bir performans 
ölçütünü optimize etmek için bilgisayarları programlamaktır. Matematiksel modellerin 
oluşturulmasında istatistik teorisini kullanır, çünkü temel görev bir örneklemden çıkarım 
yapmaktır. Bu işlemleri, istatistiksel analiz teknikleri, genetik algoritma yöntemleri ve yapay 
zeka algoritmalarını bir arada kullanarak yapar. Makine öğrenmesi ve veri madenciliği 
işlemlerini gerçekleştirmek için ticari ve açık kaynak olmak üzere birçok araç bulunmaktadır. 
Ticari programlardan sıkça kullanılanlar SPSS Clementine, Excel, SPSS, SAS, Angoss, 
KXEN, SQL Server, MATLAB’dır. Açık kaynak programlar ise Orange, RapidMiner, 
WEKA, Scriptella ETL, jHepWork, KNIME, ELKI’dir (Dener ve ark., β00λ). 
 
Makine öğrenmesi yöntemleri genel literatürde, danışmanlı ve danışmansız öğrenme olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Danışmanlı öğrenmede, danışman öğrenilmesi istenen olguya ait 
örneklerin her biri için yer alan girdileri ve o değerlere karşılık gelen çıktı değerleri sisteme 
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 tanıtır. Girdileri danışmanın belirlediği çıktılara göre şekillendirmek sistemin işidir. Bu yolla 
girdi-çıktı arasındaki ilişkiler öğrenilmektedir. Danışmansız öğrenme ise, herhangi bir 
danışmanın bulunmadığı, sadece girdi değişkenlerine sahip gözlemlerden oluşan öğrenme 
yöntemidir (Keskin, β018). 
 
Makine öğrenmesinde karar ağaçları (Tree), destek vektörü makineleri (SVM),  olasılıksal 
dereceli azalma (SGD), rastgele orman (RF) ve yapay sinir ağları (YSA) gibi algoritmalar 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  
 
Girdi verilerinin test edildiği, sorulan sorularla hangi yöne yöneleceklerini belirleyen karar 
düğümleri, dal ve uç yapraklardan oluşan ağaç şeklinde modellenmiş bir algoritmadır. 
Öğrenme aşamasında ana fikir veri kümesi elemanlarının niteliklerine göre alt gruplara 
ayrılmasıdır. Bu işlem, problemi daha ufak parçalara ayırmaya yarar ve tahmin üzerindeki 
etkisi yeterince azalıncaya kadar devam eder. 
 
Karar ağaçları, hem sayısal hem de kategorik verileri işleyebilmesi, birden fazla çıktı verisi 
olan problemlerin çözümünde kullanılabilir olması, basit görsel yapısıyla birçok algoritmaya 
göre anlama ve yorumlanmalarının kolay olması, istatistiksel testler kullanılarak söz konusu 
modelin doğrulanması mümkün olduğundan ile sınıflandırma algoritmaları arasında sıklıkla 
kullanılan tekniklerden biridir. 
 
Denetimli öğrenme algoritmalarından SVM, yüksek boyutlu uzayda etkili olması, belleği 
verimli bir şekilde kullanması ve karar fonksiyonu için çok farklı çekirdek fonksiyonları 
kullanması sebebiyle etkili makine öğrenmesi algoritmalarından birisidir. SVM, sınıflandırma 
problemlerinin çözümü ve örüntü tanıma için geliştirilen bir sistemdir. 
SVM’nin çalışması temel olarak istatiksel öğrenme teorisine ve en uygun karar 
fonksiyonunun tahmin edilebilmesi ile hatanın minimizasyonuna dayanmaktadır. 
 
SGD, günümüzde makine öğrenmesinde büyük ölçekli öğrenme problemlerine başarıyla 
uygulanmaktadır. SGD’de veri setindeki her bir eğitim örneği için rastgele olacak şekilde 
ağırlık katsayısı güncellemesi gerçekleştirilir. Makine öğrenmesinde büyük ölçekli öğrenme 
problemlerinin çözümü için kullanılan basit ama verimli bir yöntemdir. 
 
Olasılıksal dereceli azalmanın avantajları, verimlilik ve uygulama kolaylığı olupν 
dezavantajları, düzenlileştirme parametresi ve yineleme sayısı gibi bir dizi hiper parametre 
gerektirir ve ölçeklemeye duyarlıdır (Anonim, β017). 
 
Denetimli öğrenme algoritmalarından olan rastgele orman (RF), daha gerçekçi ve kararlı 
sınıflandırma işlemi için veri kümelerinden rastgele seçilen birden fazla karar ağacı ile bir 
orman oluşturur. RF’nin avantajları gerçekçi, hızlı ve istikrarlı bir tahmin sonucu üretmesidir. 
 
YSA ise ilgili problemlere ilişkin eldeki verileri kullanarak öğrenme süreci geçiren, veri 
yapısındaki ilişkileri ortaya çıkaran, öğrenme ve test aşamalarının ardından karar verme 
kabiliyeti kazanan bir makine öğrenmesi algoritmasıdır.  
 
 
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Günümüzde akıllı sistem-uzman sistem-yapay zekâ kavramları oldukça popüler bir hale 
gelmiştir. İnsan beyninin karmaşık düşünme yapısının anlaşılması zor bir konu olmasının 
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 yanısıra, bazı karmaşık sorunlar için verimli bir şekilde çalışacak akıllı varlıkları 
oluşturulması anlaşılmaz görülse bile akıllı sistem-uzman sistem-yapay zekânın bu 
popülerliğinde asıl etkenin akıl yürütme, öğrenme ve problem çözme gibi ancak insan 
zekâsının bir ürünü olan özelliklere sahip fonksiyonlarının gelişmiş olması vardır.  
 
Hem ulusal hem de uluslararası ekonomik ve sosyal gelişmelerin inşaat sektöründe yarattığı 
dalgalanma, sektörün içinde bulunduğu yoğun rekabet ortamı gerek yatırımcı gerekse 
yüklenici açısından planlı hareket etme gerçeğini öne çıkardığından, makine öğrenmesi 
algoritmalarının yapı mühendisliğinde etkin bir planlama aracı olarak kullanılabileceğini de 
tahmin etmek güç değildir.  
 
Son yıllarda Big Data’nın artması (sosyal medya paylaşımları, fotoğraf arşivleri, sürekli kayıt 
aldığımız “log” dosyaları vb. farklı kaynaklardan elde edilen tüm verilerin anlamlı ve 
işlenebilir hale dönüştürülmüş biçimi) ve artan veri miktarı ile daha başarılı sistemlerin 
oluşturulabilmesi, “Derin Öğrenmeyi” son yıllarda sıkça üzerinde çalışılan bir konu haline 
getirmiştir. Derin öğrenme ile geleneksel makine öğrenmesi algoritmalarıyla elde edilen 
başarı oranlarından daha yüksek oranlara ulaşılabildiği bilinmektedir. Ayrıca, geleneksel 
algoritmalar insan bağımlı özellikler ile çalışabilirken, derin öğrenme insan bağımsız 
özellikler ile çalışılabilmektedir. Bu açıdan diğer disiplinler gibi inşaat mühendisliği disiplinin 
de de derin öğrenme ile ilgili araştırmaların hız kazanması beklenmelidir.  
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ÖZET 

Alkali aktivasyonlu kompozitler birçok yönüyle sürdürülebilir malzeme üretimine örnek teşkil 
etmektedir. Genel olarak alüminosilikat esaslı bu kompozitlerin üretiminde alkali çözeltiler 
sayesinde numune üretimi gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, iki farklı atık malzemenin çimento 
inceliğinde öğütülmesi yoluyla alkali aktivasyonlu harç üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen 
numuneler üzerinde taze harç özellikleri belirlendikten sonra mikroyapı analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını difraksiyonu (XRD) 

analizleri mikroyapı incelemelerinde kullanılmıştır. Sonuç olarak, 16 ve 18 mol NaOH ile 
üretilmiş numunelerde kristal yapılı forsterit ve spinel oluşumları gözlenmiştir. β0 mol NaOH 
aktivatörü ile hazırlanan numunelerde ise tobermorite (C-S-H) oluşumları gözlemlenmiştir.  
 Anahtar Kelimeler:  Elazığ Ferrokrom Cürufu, Atık Mermer Tozu, Atıkların Yönetimi, 
Mikroyapı Analizi 

 

MICROSTRUCTURE ANALYSIS of ALKALI ACTIVATED MORTARS with 
ELAZIĞ FERROCHROM SLAG and WASTE MARBLE POWDER 

ABSTRACT  

Alkali-activated composites are examples of sustainable material production in many aspects. 
Generally, these aluminosilicate-based composites are produced with alkali solutions. In this 
study, alkaline activated mortar production was performed by grinding two waste materials in 
cement fineness. After the determination of the fresh mortar properties on the produced 
samples, microstructure analyzes were performed. Scanning electron microscopy (SEM) and 
X-ray diffraction (XRD) analyzes were used in microstructure studies. As a result, forsterite 
and spinel formations were observed in the samples produced with 16 and 18 moles of NaOH. 
Tobermorite (C-S-H) was observed in the samples prepared with 20 mol NaOH activator. 

Keywords: Elazig Ferrochromium Slag, Waste Marble Powder, Waste Management, 
Microstructural Analysis 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde Antalya ve Elazığ illerinde bulunan tesislerde krom üretimi ardından cüruf 
oluşmakta ve son yıllarda bu cürufun yönetimi ile ilgili alternatif çözüm önerileri 
sunulmaktadır. Elazığ’da bulunan Eti Krom işletmelerinde ferrokrom üretimi ardından ortaya 
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çıkan bu cüruf fabrikanın depo alanlarında muhafaza edilmektedir [1-4]. Benzer şekilde Elazığ 
ilinde maden işletmelerinde üretimi gerçekleştirilen mermerin, son ürüne ulaşıncaya kadar 
yapılan kesme ve yüzey işlemleri ardından elde edilen atık mermer tozu da çevresel bir problem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bileşiminde yüksek oranda kalker bulunan bu atık son yıllarda 
çimentolu kompozitler içerisinde dolgu malzemesi olarak değerlendirilmekte ve olumlu 
sonuçlar alınmaktadır [1, 5]. Alyamaç ve İnce (β007) mermer çamurunu kurutarak atık mermer 
tozu haline getirip kendiliğinden yerleşen beton içerisinde toz malzeme olarak 
değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak atık mermer tozunun kendiliğinden yerleşen beton 
üretiminde toz malzeme olarak değerlendirilebileceğini belirtmişleridir [6]. Demirel (2010) 
yaptığı çalışmasında atık mermer tozunu beton üretiminde ince agrega yerine değerlendirmiştir 
[7]. Yıldız ve vd. (β014) atık mermer tozu ile lifli beton üretiminin olanaklarını araştırmış ve 
ürettikleri kompozitlerin donma çözülme direncini istatistiksel olarak belirlemişlerdir [8]. 
Alyamaç ve Aydın (β015) atık mermer tozu ile ürettiği betonlarda mermer tozunu ince agrega 
olarak değerlendirmiştir [9]. Ferrokrom cürufu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde 
günümüze kadar yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun bu atığın çimento ile hacimsel ya 
da ağırlıkça ikamesi ya da geleneksel beton ya da asfalt betonunda agrega olarak 
değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşıldığı gözlenmektedir [10-15]. Elazığ ferrokrom cürufunun 
farklı bir şekilde değerlendirmesini içeren ve alkali aktivasyonlu beton/harç üretiminde 
kullanımını içeren çalışmalar ise şu şekilde sıralanabilir. Kantarcı (β01γ) ve Türkmen vd. 
(2013) Elazığ ferrokrom cürufu ile üretmiş oldukları alkali aktivasyonu kompozitin yangın 
etkisi altındaki davranışını incelemişlerdir [16, 17]. Maraş (β01γ) sülfat etkisi altında Elazığ 
ferrokrom cürufu ile elde ettiği kompozitin performansını incelemiştir [18]. Mahmut ve 
Emiroğlu (β016) Elazığ ferrokrom cürufu ile ürettiği kompozitlerin fiziksel ve mekanik 
özelliklerini araştırmışlardır [19]. Elibol ve Şengül (β016) yaptıkları çalışmalarında alkali 
aktive edilmiş harç üretiminde cürufun kullanım olanaklarını araştırmıştır [20]. Yapılan 
çalışmalar incelendiğinde, her iki atığın da yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi ile hem 
yeni kompozitlerin üretimi mümkün olmakta hem de bu atıkların çevresel etkileri azaltılmış 
olmaktadır.  Bu nedenle bu çalışmada Elazığ yöresinde yapılan üretimler sonucu oluşan atık 
mermer tozu ve ferrokrom cürufunun alkali aktivasyonlu cüruf kompozitler içerisinde birlikte 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Literatür incelendiğinde bu kompozitin daha ziyade fiziksel 
ve mekanik özellikleri araştırılmış ancak mikroyapı incelemeleri ile ilgili az sayıda çalışmaya 
rastlanmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın kapsamı, üretilen alkali aktivasyonlu kompozitlerin 
mikroyapı özelliklerinin araştırılması olarak belirlenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOT 
Malzeme 

Bu çalışmada üretilecek kompozitlerin bileşiminde, Etikrom A.Ş.’nin Elazığ Ferrokrom 
tesislerinden elde edilen cüruf, yine Elazığ yöresi mermer tozu stoklardan elde edilen atık 
mermer tozu, sodyum silikat (Na2SiO3), sodyum hidroksit (NaOH) ve kırmataş agrega 
değerlendirilmiştir. Çalışmada alkali aktivatör (NaOH+Na2SiO3)/bağlayıcı (cüruf+mermer 
tozu) oranı 0.γ0, 0.γ5 ve 0.40 olacak şeklinde üç farklı oran denenmiş olup en iyi dayanımı 
veren oran olan 0.40 çalışmanın devamında tercih edilmiştir. Karışım oranlarına ait detay Tablo 
1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Alkali aktivasyonlu ferrokrom cürufu karışım oranları  

Alkali 
Aktivatör / 

NaOH 
Molaritesi 

Atık 
Mermer 

Tozu 

Ferrokrom 
Cürufu 

(g) 
Atık 

Mermer 

İnce 
Agrega 

(g) 

İri 
Agrega 

(g) 
NaOH 

(g) 
Na2SiO3 

(g) 
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Bağlayıcı 
Oranı 

oranı 
(%) 

Tozu 
(g) 

0.40 
16-18-20 

mol 

%10 253.6 28.2 

225.4 338.1 45.1 67.6 %20 225.4 56.4 

%30 197.23 84.53 

 

Tablo 1’de verilen oranlarda dökümden yarım saat önce hazırlanan sodyum silikat ve sodyum 
hidroksit, kuru malzemelerin (agrega-cüruf-atık mermer tozu) mikserde homojen bir karışım 
oluncaya dek karıştırılması ardından birleştirilmiş ve en az β dakika olacak şekilde 
karıştırılmaya devam edilmiştir. Karışım işlemi ardından üretilen numuneler mikroyapı 
incelemelerini yapmak üzere Şekil 1’de verildiği üzere kalıplanmıştır. Üretilen her seri döküm 
işlemi ardından 60 oC ve 90 oC olacak şekilde iki farklı sıcaklık kürüne tabi tutulmuştur. 
Sıcaklık kürü ardından numuneler üzerinde mikroyapı analizleri gerçekleştirilmiştir.   

  

Şekil 1. Mikroyapı analizleri için üretilen numune görüntüleri 

 

Lazer Tane Boyut Analizi 

Tane boyut dağılımı, taneli malzemelerin temel bir fiziksel özelliğidir. Çimentolu 
kompozitlerin üretiminde ve birçok mühendislik malzemesinde hammaddenin fiziksel 
özelliklerin belirlenmesinde farklı yöntemler kullanılarak tane boyut analizi yapılmaktadır. 
Lazer tane boyut analizi birçok avantajı nedeniyle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle 
kum, kil, aşındırıcılar, seramikler, çimento, boyalar, gıda maddeleri ve puzolanlar gibi birçok 
malzemenin tane boyutlarının analizinde tercih edilmektedir. 1λ70’li yıllarda geliştirilen bu 
yöntemin temeli belirli bir büyüklükteki partiküllerin, tane boyutu küçüldükçe logaritmik 
olarak artan belirli bir açıyla ışığı dağıtma prensibine dayanmaktadır. Bu yöntemle küresel 
olarak eşdeğer parçacıkların boyutlarından faydalanarak eşdeğer parçacıkların dolaylı boyut 
ölçümleri belirlenir [21, 22]. Bu çalışmada ferrokrom cürufu ve atık mermer tozunun tane boyut 
analizlerini yapmak üzere Malvern Hydro Mastersizer 3000 model cihaz kullanılmıştır [23]. 

 

X-Işını Floresans (XRF) Analizi 

X-Işını Floresans (XRF) analizi ile birçok malzemenin birleşimleri analiz edilebilmektedir. Bu 
yönteminin hızlı yapılabilir olması, çok sayıda elementin birkaç dakikada tahribatsız bir şekilde 
analiz edilebilmesi yaygın tercih edilmesinin nedenlerindendir [24]. Çalışmada kullanılan 
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Elazığ ferrokrom cürufu ve atık mermer tozunun kimyasal birleşimleri Elazığ Seza Çimento 
tarafından XRF cihazıyla analiz edilmiştir. 

X Işını Difraksiyonu (XRD) Analizi  

X-Işını Kırınım yöntemi (XRD), her bir kristalin fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı 
olarak, X-ışınlarını karakteristik bir düzen içerisinde kırması esasına dayanmaktadır. Her bir 
kristalin faz için bu kırınım profilleri bir nevi parmak izi gibi o kristali tanımlamaktadır. X-ışını 
kırınım analiz metodu, analiz sırasında numuneyi tahrip etmez ve çok az miktardaki 
numunelerin dahi analizlerinin yapılmasını sağlar. Saçılma, herhangi bir elektromagnetik ışının 
elektrik vektörü ile içinden geçtiği maddenin elektronları arasındaki etkileşimiyle oluşmaktadır 
[23]. Çalışmada üretilen alkali aktivasyonlu cüruf kompozitlerin XRD analizleri Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar’ında yaptırılmıştır [1].  

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 
Elektron mikroskopların çalışma prensibi, bir elektron kaynağından salınan elektronların 
numune ile etkileşimi sonucunda elde edilen verilerin işlenerek görüntü oluşumunu sağlamak 
şeklindedir. Özellikle beton, seramik ve alkali aktivasyonlu kompozitler olmak üzere birçok 
alanda ürünlerin yüzey morfolojisinin değerlendirilmesinde tercih edilen SEM analizi bu 
çalışmada üretilen kompozitlerin mikroyapı incelemelerinde de tercih edilmiştir. Çalışmada 
elektron mikroskop çeşitlerinden biri olan taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri İnönü 
Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir [1]. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
3.1. Lazer Tane Boyut Analizi  

Elazığ yöresinde elde edilen ve numune hazırlığı öncesinde öğütülerek kullanılan atık mermer 
tozu ve ferrokrom cürufu üzerinde yapılan tane boyut analizi sonuçları Şekil 2’de verilmiştir.  

 

Şekil β. Mermer tozu ve ferrokrom cürufu tane boyut dağılımı 

 

Şekil 2 incelendiğinde ferrokrom cürufunun daha ince taneli olduğu anlaşılmaktadır. Analiz 
sonucunda kullanılan iki atık malzemeye ait özgül yüzey alanı değerleri Tablo 2’de ve D10, D60 
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ve D90 değerleri ise Şekil γ’te verilmiştir. Özgül yüzey alanları incelendiğinde ferrokrom 
cürufunun özgül yüzey alanının βγ75.1 cm²/g, atık mermer tozunun özgül yüzey alanının ise 
1187.8 olduğu tespit edilmiştir. Özgül yüzey alanı taneli malzemelerin inceliği hakkında fikir 
vermektedir. Bu anlamda çalışmada kullanılan ferrokrom cürufunun atık mermer tozuna oranla 
daha ince olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 2. Özgül yüzey alanı değerleri 

Malzeme Özgül Ağırlık 
Özgül Yüzey Alanı 

(cm²/g) 

Ferrokrom Cürufu 2.67 2375.1 

Atık Mermer Tozu 2.67 1187.8 

 

Şekil 3 incelendiğinde, %10 elek bakiyeleri ferrokrom cürufu ve mermer tozu için sırasıyla 3.79 
mikron ve 7.63 mikron olarak tespit edilmiştir. %50 elek bakiyeleri açısından mermer tozu 
54.β6 mikron ve ferrokrom cürufu ise βγ.γ6 mikron olarak ölçülmüştür. Şekil 3 incelendiğinde, 
ferrokrom cürufunun %λ0’ı 67.7β mikronluk bakiyeye denk gelmiş, mermer tozunun ise 
%λ0’lık elek bakiyesi γ0β mikron olarak tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar ışığında bu 
çalışmada kullanılan ferrokrom cürufunun atık mermer tozuna göre oldukça ince tanelerden 
oluştuğu anlaşılmaktadır.  

 

Şekil γ. Malzemelerin D10, D60 ve D90 değerleri 

 

3.2. XRF Analizi 

Çalışmada kullanılan ferrokrom cürufu ve mermer tozu üzerinde yapılan XRF analiz sonuçları 
Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir.  
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Şekil 4. Ferrokrom cürufuna ait XRF analiz sonuçları 

Şekil 4 incelendiğinde, Elazığ ferrokrom cürufunun kimyasal bileşimini yüksek oranda MgO (%γ4.8γ), 
SiO2 (%30.95), Al2O3 (%20.13) ve Cr2O3 (%6.ββ) teşkil etmektedir. Bu sonuçların Vapur vd. (2013) 
ve Yazıcıoğlu vd. (β00γ)’de sunulan bilgiler ile uyum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır [25, 26]. Yılmaz 
ve Sütaş (β008), yapmış oldukları çalışma sonucunda ferrokrom cürufunun kimyasal içeriğinde 
silisyum, magnezyum, alüminyum ve kalsiyum elementlerinin hâkim olduğunu gözlemlemişlerdir. 
Oksitler halinde bulunan elementlerin cürufun ortalama %λ5’ini oluşturdukları belirtilmiştir. Az 
miktarda demir ve krom bulunduğu da gözlemlenmiştir [27]. 

 

Şekil 5. Mermer tozuna ait XRF analiz sonuçları 

Atık mermer tozuna ait XRF sonuçları ışığında, kızdırma kaybı dikkate alınmadığında 
çalışmada kullanılan atık mermer tozunun yüksek oranda (%λ8.4λ) CaO’dan oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Demirel ve Alyamaç’ın (2018) atık mermer tozu ile alakalı γ0’a yakın literatür 
çalışmasından derledikleri kimyasal bileşim sonuçları incelendiğinde bu çalışmada elde edilen 
verilerle uyumlu olduğu anlaşılmaktadır [β8]. 

 

3.3. XRD Analizi 

Elazığ ferrokrom cürufu ve atık mermer tozu kullanılarak 16, 18 ve β0 mol NaOH molaritesi 
ile elde edilen alkali aktivasyonlu cüruf kompozitlerin XRD analiz sonuçları Şekil 6 ve Şekil 
7’de verilmiştir. 
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Şekil 6. Farklı NaOH molariteleri için XRD test sonuçları 

f : forsterit, s : spinel, o : olivine, m : magnesium iron silicate, t : tobermorite 

 

 
Şekil 7. %10, %20 ve %γ0 mermer tozu içeren numunelere ait XRD test sonuçları 

f: forsterit, s : spinel, o : olivine, m : magnesium iron silicate, t : tobermorite 
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Alkali aktivasyonlu cüruf numunelerine ait XRD piklerin bulunduğu difraktogramlar 
incelendiğinde, belirgin şekilde forsterit (Mg2SiO4), spinel (MgAl2O4), olivine (Mg,Fe)2SiO4 
ve magnesium iron silicate (Fe0.2Mg1.8SiO4) kristal fazları ortaya çıkmıştır. Ayrıca β0 mol 
aktivatörle hazırlanan numunelerde tobermorite (C-S-H) oluşumları gözlemlenmiştir.  

Yazıcı ve Kaya (β00γ), çalışmalarında ferrokrom cürufundan alınan örnek numunelerin XRD 
analizlerini incelemiş ve fraksiyonlardaki elemental analiz sonuçlarının birbirine yakın olması 
nedeniyle krom elementini içeren fazları difraktogramlarda görememişlerdir. Forsterit 
(Mg2SiO4) ağırlıklı olmak üzere ek olarak spinel (MgAl2O4) kristal fazları yoğun olarak 
gözlemlemişlerdir [βλ]. Bu durum özellikle 16 ve 18 mol NaOH molaritelerinde ferrokrom 
cürufunun yeterince tepkimeye girmediği şeklinde yorumlanabilir. β0 mol NaOH molaritesinde 
ise XRD analizinde CSH piklerine rastlanması cürufun aktive olabilmesi için yüksek oranda 
NaOH molaritesine ihtiyaç duyduğu şeklinde yorumlanmaktadır.  Türkmen vd. (β01γ) yapmış 
oldukları çalışmalarında ferrokrom cüruflu geopolimer numuneleri üzerinde yaptıkları XRD 
analizi sonucunda, spinel ve forsterit kristallerine rastlandığı raporlanmıştır. Bu piklerin 
ferrokrom cürufundan kaynaklandığı ve bu durumun da aktivasyonun tam gerçekleşmediği 
şeklinde yorumlanabileceği belirtilmiştir [17].  

 

3.4. SEM Analizi 

Üretilen alkali aktivasyonlu cüruf kompozitler üzerinde yapılan SEM analizlerine ait resimler 
Şekil 8’de verilmiştir.  

%10, %β0 ve %γ0 oranlarında atık mermer tozu ilave edilerek hazırlanmış ve 60˚C aktivasyon 
sıcaklığında kürlenmiş numunelere ait SEM görüntüleri incelendiğinde, morfolojik açıdan 
üretilen kompozitlerin oldukça yoğun ve pürüzsüz bir yapıya sahip oldukları anlaşılmaktadır. 
SEM görüntüleri incelendiğinde numunelerde çatlak oluşumlarına rastlanmaktadır, bu çatlaklı 
yapının numunelerin analiz için küçültülmesi/parçalanması esnasında oluştuğu tahmin 
edilmektedir.  
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16 mol-%10 Mermer Tozu 16 mol-%20 Mermer Tozu 16 mol-%30 Mermer Tozu 

 

18 mol-%10 Mermer Tozu 18 mol-%20 Mermer Tozu 18 mol-%30 Mermer Tozu 

 

18 mol-%10 Mermer Tozu 18 mol-%20 Mermer Tozu 18 mol-%30 Mermer Tozu 

Şekil 8. 60 oC sıcaklıkta kürlenen numunelere ait SEM görüntüleri 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Endüstriyel ürünlerin üretimi sonrasında açığa çıkan ve çevresel problemlere neden olan iki 
atık malzemenin (Elazığ ferrokrom cürufu ve atık mermer tozu) alkali aktivasyonlu cüruf 
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kompozitlerin üretiminde birlikte değerlendirildiği ve elde edilen yeni kompozitin mikroyapı 
özelliklerinin incelendiği bu çalışmada elde edilen bulgular ışığındaν 

 Çalışmada kullanılan Elazığ ferrokrom cürufunun, atık mermer tozundan daha ince 
taneli olduğu,   Ferrokrom cürufunun özgül yüzey alanının βγ75.1 cm²/g, atık mermer tozunun özgül 
yüzey alanının ise 1187.8 cm²/g olduğu,  Elazığ ferrokrom cürufunun kimyasal bileşiminin başlıca MgO, SiO2, Al2O3 ve 
Cr2O3’den oluştuğu, atık mermer tozunun ise bileşiminin %λ8.4λ oranında CaO’dan 
oluştuğu,  16 ve 18 mol NaOH molaritesi ile üretilen alkali aktivasyonlu cürufların XRD 
analizlerinde forsterit (Mg2SiO4), spinel (MgAl2O4), olivine (Mg,Fe)2SiO4 ve 
magnezyum demir silikat (Fe0.2Mg1.8SiO4) kristal fazlarına rastlandığı,  β0 mol NaOH molaritesi ile üretilen kompozitlerde forsterit, spinel ve olivine fazları 
dışında kalsiyum silika hidrat (tobermorite) fazlarının da oluştuğu,  Üretilen kompozitlerin mikro yapılarının morfolojik incelemesinde düzgün yüzeyli ve 
yoğun bir yapı oluşumunun gözlendiği,  Ayrıca, SEM görüntülerinde numunelerde mikroçatlak oluşumlarının gözlendiği 
sonuçlarına varılmıştır. 

Tüm bu sonuçlar incelendiğinde, atık malzemelerin birlikte kullanılmasıyla alkali aktivasyonlu 
cüruf kompozitlerin üretimi sayesinde atıkların yönetimine katkı sağlanabileceği 
düşünülmektedir. Yapılan mikroyapı incelemeleri sayesinde, üretilen kompozitlerin fiziksel ve 
mekanik özelliklerinin açıklanmasına katkı sağlanmış olacaktır.  Bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda farklı varyasyonların denenmesi ve farklı puzolanların bu kompozitlerde 
kullanımının sınanmasıyla daha yüksek performanslı kompozitlerin üretilebileceği 
düşünülmektedir. Bu sayede stoklarda biriktirilen bu atıkların üstün performanslı yeni kompozit 
ürünlerinde kullanımı ile atıkların geri dönüşümüne ve doğal kaynakların etkin kullanımına 
katkı sağlanmış olacaktır.   
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ÖZET 

Atık malzemelerin geri dönüşümü sürdürülebilirlik adına en önemli hususlardan biri olarak 
değerlendirilmektedir. Özellikle endüstriyel üretimlerin atıklarının kompozit malzeme 
üretiminde değerlendirilmesi, atıkların yönetimi için tercih edilen yöntemlerin başında 
gelmektedir. Mermer üretimi esnasında ortaya çıkan atıkların çimentolu kompozitler içerisinde 
değerlendirilmesi yapılan çalışmalarda irdelenmiştir. Atık mermer tozları öğütülüp ince 
elendikten sonra dolgu etkisi sayesinde kullanıldıkları harç/betonların geçirimliliklerini olumlu 
yönde etkilemektedirler. Ayrıca, kendiliğinden yerleşen beton üretiminde toz malzeme olarak 
ince öğütülmüş atık mermer tozunun kullanımı yaygın olarak çalışılan konulardandır. Elazığ 
ferrokrom tesislerinde üretim esnasında büyük miktarda cüruf ortaya çıkmakta ve bu cürufun 
etkin bir şekilde bertarafı için uygun yollar aranmaktadır. İnce öğütülmüş ferrokrom cürufu 
tozlarının çimento yerine ikamesi hususunda yapılan çalışmalarda dayanım açısından kayıplar 
yaşanması konunun ilerlemesine engel olmuştur. Ancak çimentosuz beton/harç üretimine 
imkan tanıyan alkali aktive edilmiş kompozitler içerisinde toz malzeme olarak Elazığ ferrokrom 
cürufunun kullanımı ile ilgili son yıllarda çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada, Elazığ 
ferrokrom cürufu ve atık mermer tozunun ince öğütülmesi ile sodyum hidroksit (NaOH) ve 
sodyum silikat (Na2SiO3) alkali çözeltileri ile aktivasyonu gerçekleştirilmiştir. Üretilen 
numunelerin dayanım kazanması için 60 oC ve 90 oC aktivasyon sıcaklıkları ile NaOH için üç 
farklı molarite (16M-18M-β0M) tercih edilmiştir. Elde edilen kompozitler üzerinde, yayılma 
çapı, priz başlangıç süresi, priz bitiş süresi, basınç dayanımı ve birim ağırlık deneyleri 
yapılmıştır. Sonuç olarakν çimento kullanmaksızın 16 MPa’yı aşan basınç dayanımı değerlerine 
sahip atık malzemelerle elde edilmiş alkali aktivasyonlu harçların üretimi mümkün olmuştur.  

Anahtar Kelimeler:  Elazığ Ferrokrom Cürufu, Atık Mermer Tozu, Atıkların Yönetimi, 
Sürdürülebilirlik  

  

 

CHARACTERIZATION of ALKALI ACTIVATED MORTARS with ELAZIĞ 
FERROCHROM SLAG and WASTE MARBLE POWDER 

ABSTRACT  

Recycling of waste materials is one of the most important issues in terms of sustainability. In 
particular, the utilization of industrial wastes in composite material production is one of the 
preferred methods for waste management. Evaluation of wastes generated during marble 
production in cementitious composites have been examined. When they are used after grinding 
and fine sieving process waste marble powders have a positive effect on the permeability of the 
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mortars / concretes.  In addition, the use of finely ground waste marble powder as a powder 
material in self-compacting concrete production is widely studied. A large amount of slag is 
produced during production in Elazığ ferrochrome plants and suitable ways are being tried for 
effective disposal of this slag.  In studies of substitution of finely ground ferrochrome slag 
powders instead of cement, the loss of strength has prevented the progress of the subject. 
However, in recent years, studies have been carried out on the use of Elazığ ferrochrome slag 
as a powder material in alkali activated composites which allow cementless concrete / mortar 
production. In this study, activation of sodium hydroxide (NaOH) and sodium silicate 
(Na2SiO3) alkaline solutions was carried out by fine grinding of Elazığ ferrochrome slag and 
waste marble powder. Three different molarities (16M-18M-20M) were preferred for NaOH 
with activation temperatures of 60 °C and λ0 °C for strength development of the produced 
samples. Flow diameter, initial setting time, final setting time, compressive strength and unit 
density were performed on the obtained composites. As a result; it was possible to produce 
alkali activated mortars obtained with waste materials having compressive strength values 
higher than 16 MPa without using cement. 

 

1. GİRİŞ 

Sürdürülebilir bir sanayi üretiminin sağlanmasının ön koşullarından biri de bilimin çevreci 
malzeme teknolojilerine sunacağı katkıdan geçmektedir. Her ne kadar beton günümüzde en 
yaygın kullanılan yapı malzemesi olsa da, yapı teknolojisinde doğal kaynakların en fazla 
kullanıldığı, en yoğun enerji tüketilen ve en fazla çevre kirliğine neden olan süreçler çimento 
ve beton üretimi esnasında meydana gelmektedir (Rakhimova ve Rakhimov, 2019). Çimento 
üretimi esnasında ortalama 1β5 litre fosil yakıt ve 118 kWh elektrik harcanmakta ve böylece 
yüksek oranda sera gazı açığa çıkaran bir yapı malzemesi olarak bilinmektedir (Saedi vd., 
2019). Bu nedenle çimento ve beton üretiminde çevreci alternatif ürünlerin elde edilmesine 
yönelik çok sayıda çalışma yürütülmektedir. Bunlar başlıca, beton üretiminde çimento yerine 
puzolanların tercih edilmesi, geopolimer ve alkali aktivasyonlu kompozitlerin üretilmesi 
sayılabilir. Bu malzemeler genel olarak geleneksel betona göre daha çevreci olsa da, fiziksel ve 
mekanik özellikler açısından betona göre dezavantajlarının olduğu bilinmektedir (Rakhimova 
ve Rakhimov, 2019; Saedi vd., 2019; Rovnaník vd., 2019; Jiménez vd., 2005; Torgal vd., 2014; 
Koçak ve Nas, β014). Alkali aktivasyonlu cüruf (AAC)  içeren kompozitler, 1λ40’lu yıllardan 
itibaren araştırmacılar tarafından çalışılmakta olup, son yirmi yılda bu kompozitlerin üretimi 
testleri ve standardizasyonu alanlarında yoğun çalışmalar yapılmaktadır. AAC klinker 
içermeyen ve geleneksel beton üretimine alternatif olabilecek bir kompozit olarak birçok 
olumlu özelliği ile öne çıkmaktadır (Rovnaník vd., 2019). Krom cevheri üretimi ve mermer 
işletmesi sonucu ortaya çıkan iki önemli atık ferrokrom cürufu ve mermer tozudur. Bu iki atık 
malzemenin yönetimi ile ilgili fayda sağlayıcı çözümler üzerine araştırmacılar çaba 
harcamaktadır. Elazığ ili içerisinde yoğun bir üretime sahip bu iki maden atığının inşaat 
sektöründe çimentolu kompozitler içerisinde değerlendirilmesi üzerine çalışmalara 
rastlanmaktadır (Yazıcıoğlu vd., β005ν Mahmut ve Emiroğlu, β016ν Elibol ve Sengul, β016ν 
Karakoç vd., β015ν Türkmen vd., β01γν Kantarcı, β01γν Maraş, β01γ). Bu çalışmada, alkalilerle 
aktive edilmiş ferrokrom cürufu içeren kompozitlerde atık mermer tozunun değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmamın kapsamı, endüstriyel üretim sonucunda ortaya çıkan iki farklı atık 
malzemeyle çimento kullanmaksızın elde edilecek kompozitlerin üretimi ve bazı fiziksel-
mekanik özelliklerinin belirlenmesi adımlarını içermektedir.   

 

2. MATERYAL VE METOT 
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Bu çalışmada alkali aktivasyonlu ferrokrom cürufu (AAFC) üretiminde Etikrom A.Ş.’nin 
Elazığ Ferrokrom tesislerinde stoklarda bekletilen cüruf, Elazığ yöresi mermer işletmesi atığı 
olan mermer tozu, sodyum silikat, sodyum hidroksit, ince ve iri agregalar hammadde olarak 
kullanılmıştır. Ferrokrom cürufu ve mermer tozunun özgül ağırlıkları β.6β’dir. Ferrokrom 
cürufu kimyasal olarak % γ0.λ5 oranında SiO2, % β0.1γ oranında Al 2O3 ve %γ4.8γ oranında 
MgO içermektedir. Mermer tozunun kimyasal içeriği ise yüksek oranda (%98.49) CaO’dan 
oluşmaktadır.  

Elde edilen ferrokrom cürufu Los Angeles cihazı yardımıyla öğütülerek 125 mikronluk elekten 
elenmesi ardından kullanılmıştır. Mermer tozu ise yine öğütme işlemi ardından β mm’lik 
elekten elenerek kullanılmıştır. Kullanılan agreganın maksimum dane çapı 8 mm’dir. 
Karışımlarda alkali aktivatör olarak Na2SiO3 sulu çözeltisi ve 16, 18 ve β0 mol oranında 
hazırlanmış NaOH çözeltileri kullanılmıştır. Sulu çözeltiler karışıma eklenirken ağırlıkça 
NaOHμNaβSiOγ oranı 1μ1.50 olarak seçilmiştir. Karışımlarda alkali aktivatör 
(NaOH+NaβSiOγ) / bağlayıcı (cüruf+mermer tozu) oranı 0.40 olarak tercih edilmiştir. Tüm 
karışımlarda ağırlıkça %10, %β0 ve %γ0 oranlarında mermer tozu ferrokrom cürufu ile yer 
değiştirilerek kullanılarak üretimler gerçekleştirilmiştir. Beton üretimi ile benzer şekilde 
hazırlanan karışımlar üzerinde yayılma ve priz deneyleri yapıldıktan sonra kalıplara 
yerleştirilerek aktivasyonun gerçekleşmesi için etüv içerisinde 60 °C ve 90 °C sıcaklıklarda β4 
saat süresinde kürlenmiştir. β8 gün ardından üretilen numuneler üzerindeν yoğunluk ve basınç 
dayanımı deneyleri yapılmıştır.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
3.1.Yayılma çapı, priz başlangıç ve priz bitiş süreleri 
İnce ve iri agrega içermeyen AAFC karışımları üzerinde yapılan yayılma çapı ve priz süresi 
deney sonuçları Şekil 1 ve Şekil β’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar sıcaklık aktivasyonu 
uygulanmamış agrega içermeyen numuneler üzerinden alınmıştır.  

 

 

 

Şekil 1. AAFC numunelerine ait yayılma çapı deneyi sonuçları 
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Şekil 1 incelendiğinde, üretilen AAFC numunelerinin yayılma çapı değerlerinin NaOH 
çözeltisinin molarite değerinin artmasıyla azaldığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle daha 
yüksek NaOH molariteleri daha düşük yayılma çapı değerlerine neden olmaktadır. Benzer 
şekilde karışımlarda atık mermer tozu ilavesiyle birlikte yayılma çapı değerlerinde azalmalar 
meydana gelmiştir. Ancak tüm karışımların priz süresi öncesinde kalıba yerleştirecek kıvamda 
olduğu deneyimlenmiştir.  

 

Priz süresi deney sonuçlarını yansıtan Şekil β incelendiğindeν NaOH çözeltisinin molarite 
değerlerindeki artışın numunelerin priz başlangıç sürelerini düşürdüğü gözlenmektedir. NaOH 
molaritesi numunelerin erken priz almasına katkı sağlamaktadır. Deney sonuçları 
incelendiğinde AAFC kompozitlerin ortalama 60 dk içerisinde prize başladıkları söylenebilir. 
Priz bitiş süreleri için de NaOH molaritesinin katkısı benzer şekilde gerçekleşmiştir. 
Numunelerin priz bitiş süreleri γλ0 dakika ile 5γ0 (6-λ saat arası) dakika arasında 
gerçekleşmiştir. Mermer tozu katkısı ile numunelerin hem priz başlangıç hem de priz bitiş 
süreleri azalmıştır. Ferrokrom cürufu yerine mermer tozu ikame edilmesiyle numunelerin daha 
erken priz aldığı görülmektedir.  

 

 

Şekil β. Numunelere ait priz başlangıç ve priz bitiş süreleri 

 

3.2.Yoğunluk deney sonuçları 
60 °C ve λ0 °C sıcaklıklarda aktive edilmiş AAFC numunelerine ait β8 günlük yoğunluk ölçüm 
sonuçları Şekil γ’te görülmektedir. 
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Şekil γ. Numunelere ait yoğunluk deney sonuçları 

 

Şekil γ incelendiğinde, NaOH alkali çözeltisinin molaritesi arttıkça hem 60 °C hem de λ0 °C 
sıcaklıkta kürlenmiş numunelerin yoğunluk değerlerinin olumlu olarak etkilendiği 
gözlemlenmektedir. Karışımlarda mermer tozu kullanımı ile yoğunluk değerlerinin değişiklik 
gösterdiği Şekilγ’den anlaşılmaktadır. Mermer tozunun dolgu etkisi olmasına rağmen bazı 
numunelerde düşük yoğunluk değerlerine neden olmasının, mermer tozu ikamesiyle birlikte 
aktivasyon esnasında kimyasal tepkimelerin yeterince oluşamadığından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

 

3.3.Basınç dayanımı 
Referans (mermer tozu içermeyen) ve γ farklı mermer tozu ikamesi (ağırlıkça %10, %β0 ve 
%γ0) içeren AAFC kompozitlerin β8 günlük basınç dayanımı deney sonuçları Şekil 4’te 
verilmiştir.  

 

Şekil 4 incelendiğinde, NaOH molaritesindeki artışa bağlı olarak her iki kür sıcaklığında da 
basınç dayanımı değerlerinin artış gösterdiği açıktır. NaOH çözeltisinin molarite değeri 
numunelerin dayanım kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır. 
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Şekil 4. Basınç dayanımı deney sonuçları 

Şekil 4’ten açık şekilde görülmektedir ki, üretilen numunelerin 60 °C sıcaklıkta aktive edilmesi, 
λ0 °C sıcaklığa göre daha yüksek dayanım sonuçlarının elde edilmesine neden olmuştur. 
Karışımlarda ferrokrom cürufu yerine atık mermer tozu kullanılmasıyla birlikte mermer tozu 
ikame oranı ile ters orantılı bir şekilde basınç dayanımı değerlerinin azaldığı gözlenmiştir. 
Sonuçlara göre mermer tozu ikameli numuneler içerisinde en yüksek basınç dayanımı değeri, 
60°C aktivasyon sıcaklığı ve β0 mol NaOH çözeltisi ile hazırlanan, %10 oranında mermer tozu 
ikamesi ile elde edilen karışımdan (16,85 MPa) elde edilmiştir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Atık mermer tozu ve ferrokrom cürufu kullanılarak üretimi sağlanan alkali aktivasyonlu cüruflu 
kompozitlerin deneysel bulgularına ait sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

Na2SiO3 ve NaOH kullanımı ile Elazığ ferrokrom cürufu ile alkali aktivasyonlu cüruflu 
kompozit üretimi mümkün olmuştur. Karışımlarda ferrokrom cürufu yerine belirli oranlarda 
(ağırlıkça %10, %β0 ve %30) atık mermer tozu kullanımı ile 16 MPa dayanımın üzerindeki 
kompozitler elde edilebilmiştir. İleride yapılacak durabilite vb. testlerle kullanılabilirliği test 
edilirse, inşaat sektöründe atık malzemelerden elde edilmiş bu kompozitin yapı malzemesi 
olarak kullanıma potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Karışımların taze haldeki yayılma çapı 
değerlerinin mermer tozu ikamesi ve NaOH çözeltisinin molaritesindeki artışla birlikte azaldığı 
gözlenmiş ancak yine de priz süreleri içerisinde işlenebilir karışımlar elde edilebilmiştir. 
Karışımlarda genel olarak NaOH çözeltisinin molaritesindeki artış yoğunluk ve basınç 
dayanımı değerlerinde artışa neden olmuştur. Tüm bu sonuçlar ardından ferrokrom cürufu ve 
atık mermer tozunun birlikte kullanımıyla alkali aktivasyonlu kompozitlerin üretilebileceği 
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söylenebilir. Ferrokrom cürufunun farklı öğütme sürelerine tabi tutulmasıyla veya daha ince 
öğütülmesiyle elde edilen numuneler üzerinde yapılan araştırmaların çeşitlendirilebileceği 
düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada tarım alanlarındaki birçok bitkide insektisit olarak kullanılan Lambda-
cyhalothrin’in Allium cepa L. kök ucu hücrelerinde mitotik indeks ve kromozomlar üzerine 
olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla insektisitin üç farklı dozu β4 saat süre ile (β5, 50 ve 75 
ppm) kök ucu hücrelerine uygulanmıştır. Yapılan incelemelerde kullanılan tüm dozların mitotik 
indeksi kontrole nazaran etkin bir şekilde düşürdüğü gözlenmiştir. Ayrıca, özellikle 50 ve 75 
ppm lik dozlarda kromozomlarda çeşitli anormalliklerin meydana geldiği tespit edilmiştir. 
Gözlenen bu anormalliklerin de doz artışına paralel olarak gerçekleştiği ve istatistiksel olarak 
önemli olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler:  Lambda-cyhalothrin, genotoksik etki, mitoz 

 

INVESTIGATION OF GENOTOXIC EFFECTS OF LAMBDA-CYHALOTHRIN 
INSECTICIDE IN ALLIUM CEPA L. ROOT CELLS 

ABSTRACT 

In this study, the effects of lambda-cyhalothrin, which is used as insecticide in many crops in 
agricultural areas, on mitotic index and chromosomes in A. cepa root tip cells were investigated. 
For this purpose insecticide three different doses for 24 h (25, 50 and 75 ppm) were applied to 
the root tip cells. It was observed that all the doses used in the examinations decreased the 
mitotic index more effectively than the control. In addition, various abnormalities have been 
found in chromosomes, especially at doses of 50 and 75 ppm. It was determined that these 
observed abnormalities occurred parallel to the dose increase and were statistically significant. 

Key words: Lambda-cyhalothrin, genotoxic effect, mitosis 

 

1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunda hızlı ve kontrolsüz bir artış meydana gelmektedir. Buna karşılık, bu artışı 
karşılayacak oranda kaliteli ve yeterli ürün sağlanamamakta, bunun sonucunda da gıda ihtiyacı 
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 her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde ve dünyada bu ihtiyacın karşılanması amacıyla tarım 
alanlarında birçok teknolojik yenilikler kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak tarım alanlarındaki 
ürüne zarar veren bitki ve hayvansal organizmalarla savaşmak içinde yoğun pestisit kullanımına 
gidilmektedir. Bu ürünlerin kullanılmasıyla ürün miktarı ve kalitesinde artış sağlamaktadır. 
Ancak bu kimyasallar suda, toprakta, meyve ve sebzeler üzerinde uzun süre kalmakta ve 
böylece çevre kirliliğine neden olarak, besin zinciri yoluyla insanlara kadar ulaşabilen çeşitli 
zararlara sebebiyet vermektedir (Sinha ve Kumar, 2014; Bianchi ve ark. 2015; Liman ve ark. 
2011; Datta ve ark., 2018; Verma ve Srivastava, 2018).  

Bugün kullanılan pestisitlerin bazılarının ilk kullanılışı Roma ve eski Yunan’dan beri 
süregelmektedir. Fakat asıl kullanımları1λ. yüzyılın sonları ile yoğunlaşmıştır. 

Günümüzde, ürün artışına bağlı olarak sebze ve meyvelerde yılda 10-15 pestisit uygulaması 
normal karşılanabilmektedir. Birçok uygulamada birden fazla aktif madde kullanılabilmektedir. 
Bu maddeler özellikle hastalık, zararlı ve yabancı otları öldürmek üzere dizayn edilmişlerdir. 
Dünyada pestisit kullanımı yıllık γ.8 milyon ton iken, Türkiye’de bu oran β017 yılsonu 
itibariyle 5λ bin tondur ( Türkiye İstatistik Kurumu, 2017). 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitler, adsorbsiyon sonucu meyve ve sebzelerin 
yüzeylerine yapışırlar. Bu gıdalar çoğunlukla çiğ tüketildiğinden yeterli arındırma sağlanmaz 
ve sindirim sistemi aracılığı ile maruziyet meydana gelir. Bazen de soluma veya temas sonucu 
deri yoluyla emilerek kan dolaşımına katılarak hayati organlara ve sistemlere ulaşabilirler. 

Pestisitler içinde zararlılara karşı en yaygın kullanılan grup insektisitlerdir. Dünyada kullanılan 
insektisitlerin %γ0’nu sentetik piretroidler oluşturmaktadır ve hedef organizmaya karşı çok, 
kuşlar ve memelilere karşı daha az toksik olmaları nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedirler 
(Mazmancı ve ark. β008). Bu insektisitler, toksik etkilerini memeliler ve/veya böceklerdeki 
sodyum kanalları üzerinde göstererek, periferik ve merkezi sinir sistemlerindeki aksonları 
etkileyen sinir sistemi zehirlerdir (Bradbury ve Coats,  1989).  

Birçok ülkede lambda-cyhalothrin, sivrisinek, triatomin böcekleri ve diğer eklem bacaklılar 
gibi bulaşıcı hastalık vektörlerinin kontrolünde başarıyla kullanılmıştır (Schenone ve Rojas, 
1992; Awumbila ve Bokuma, 1994). Öte yandan bu insektisitin memeliler üzerinde genotoksik 
etkileri olduğu da gösterilmiştir (Çelik ve ark. β00γ ve β005ν Campana ve ark., 1λλλν Fahmy 
ve Abdalla, 2001; Naravaneni ve Jamil, 2005; Velmurugan ve ark., 2006). 

Allium cepa, farklı kimyasalların genotoksik etkilerini belirlemek için kullanılan bir test 
materyalidir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya Sağlık Örgütü, Bitki Bioassay 
Uluslararsı Programı ve ABD Çevre Koruma Ajansı gibi çevre kuruluşları, bitkilerin test 
organizmaları olarak kullanılmalarını onaylamaktadırlar. 

Allium cinsinin, özellikle de A.cepa’nın genotoksik çalışmalarda kullanıldığı birçok makale 
mevcuttur (Yüzbaşıoğlu ve ark. β00λν Saxene ve ark., β010ν Bianchi ve ark. β016ν Datta ve ark. 
2018). 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de elma, armut, fındık, buğday, mısır, domates, üzüm, zeytin, 
patates, şeker pancarı vb. birçok kültür bitkisinin büyüme ve gelişim sürecinde halen yoğun bir 
şekilde insektisit olarak kullanılan Lambda-cyhalotrin’in sitotosik ve genotoksik etkileri olup 
olmadığının araştırılmasıdır. 

2. MARERYAL VE YÖNTEM 
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 Lambda-cyhalothrin sentetik bir piretroidtir.  Yaygın ismi “Karate” olan bu insektisitin 
kimyasal adı (R+S)- -cyano-3-(phenoxy-phenyl)methyl-(IS+IR)- Cis-3- (z-2-chloro-3,3,3-
trifluoroprop-1- enyl)-2,2-dimethyl-cyclopropare-carboxylate’dir. CAS Numarası λ1465-08-
06 olan bu insektisit kokusuz, beyaz veya renksiz kristal formdadır.  

Çalışmada araştırma materyali olarak eşit büyüklükteki A.cepa başları kullanıldı. Örnekler bir 
kontrol ve üç uygulama grubu olmak üzere toplam dört gruba ayrılmıştır. 72 saat süre ile oda 
sıcaklığında köklenmeye bırakılmıştır. İnsektisitin EC50 değerinin belirlenmesi kök büyümesi 
inhibisyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama dozları β5, 50 ve 75 ppm olarak 
belirlenmiştir. Kontrol grubu distile su kullanılarak yapılmıştır. Yukarıda belirtilen dozlarda 
hazırlanan insektisit çözeltisi bulunan behere 5’er tane sağlam görünüşlü, benzer büyüklükteki, 
dolgun soğan tohumları konularak β4 saat süre ile oda sıcaklığında bekletilmiştir. Süre sonunda 
tohumlar distile su ile yıkanmış ve içinde saf su bulunan beherlere alınarak β0 oC ‘ye ayarlı 
etüvde 5 (beş)  gün boyunca çimlendirilmişlerdir. Kök uzunlukları 1-1,5 cm olunca kesilmiş ve 
fiksasyon amacıyla β4 saat karnoy solüsyonunda bekletilmiştir. Bu işlemden sonra tespit 
edilmiş olan kök uçları 1N HCL’de 60 oC ‘lik etüvde10 dakika süreyle hidroliz edilmiştir 
(Fiskesjö, 1λ85). 

Süre sonunda asetoorcein ile boyanarak, ezme preparat yapılmış ve mikroskopta 
incelenmiştir.Her bir preparatta tek bir kök ucu meristemi olacak şekilde hazırlanan toplam γ 
(üç) preparat, mikroskopta incelenmiş ve her preparat için β000 hücre sayılmıştır. Kontrol ve 
uygulama dozlarına ait mitotik indeks değerleri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. 

Mitotik İndeks  =  ( Mitozdaki hücre sayısı /Toplam hücre sayısı ) x100 

Gözlenen kromozom anormalliklerinin hesaplanması için iseν  

Kromozom aberasyon indeksi =  (Anormal hücre sayısı /Mitozdaki hücre sayısı) x 100 

formülü kullanılmıştır. 

Kontrol grubu ile insektisitin uygulandığı gruplar arasındaki farkın belirlenmesi için SPSS ββ 
programı kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Farklı dozlardaki (β5, 50 ve 75 ppm) Lambda-cyhalothrin insektisiti ile muamele edilen A.cepa 
kök ucu hücrelerinde gözlenen mitotik indeks oranları Tablo-1 ‘de verilmiştir. Yapılan 
incelemeler sonucunda tüm uygulama dozlarında mitotik indeksin kontrole nazaran azaldığı 
tespit edilmiştir. Ve bu azalmanın istatistiksel olarak önemli olduğu gözlenmiştir. Kontrol 
grubunda bölünen hücre sayısı 657 iken, en yüksek doz olan 75 ppm’de bu sayı β64’e 
gerilemiştir. Yine kontrol grubunda yüzde mitotik indeks oranı γβ.85 iken 75 ppm’lik dozda 
1γ.β0 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1’de ayrıca insektisitin üç farklı dozunun β4 saat süre ile A.cepa L. tohumlarına 
uygulanması sonucu gözlenen kromozom anormallikleri ve sayılarına da yer verilmiştir. 
Kontrol grubunda herhangi bir kromozomal anormalliğe rastlanmamıştır.  

Buna rağmen uygulama dozlarında, doz artışına paralel olarak çeşitli kromozom anormallikleri 
gözlenmiştir. Bu anormallikler içinde en çok rastlanan binükleustur. Bunu sırası ile yapışkanlık, 
c-mitoz ve anafaz köprüsü takip etmektedir. Bu anormalliklere ait Fotoğraflar 1, 2, 3 ve 4’de 
verilmiştir.  
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4. TARTIŞMA 

Mitotik indeks, hücre döngüsündeki mitotik hücrelerin bölünme oranlarını ölçmeye yardımcı 
olan sitogenetik bir parametredir. Mitotik indeksin inhibisyonu hücre ölümü olarak 
değerlendirilir (Dhanalakshmi ve ark. 2014; Verma ve Srivastava, 2017; Bianchi ve ark. 2016). 
Kimyasal bir madde bir kez hücrelere temas edip, kritik konsantrasyonlarda hücre içinde 
kalırsa, hücre döngüleri arasında bozulmalara neden olan aktif form oluşturabilir. Bu olumsuz 
etki uygulama doz artışına ve periyodunun uzamasına bağlı olarak gittikçe artabilir. Mitotik 
indeksteki bu azalma interfaz sırasındaki mitotik hücre döngüsünün engellenmesinden 
(Mohands ve Grant, 1λ7β), normal mitotik bölünme için gerekli olan nükleer protein sentezinin 
inhibisyonundan  (Kim ve Bendixen, 1987), DNA sentezinin baskılanmasından (Mohanty ve 
ark., β004) veya mitotik aşamaların  süresindeki değişimlerden (Chauhan ve Gupta, 2005) 
meydana gelebilir. 

Yaptığımız incelemelerde bu mitodepresif etkiye ek olarak, insektisitle muamele edilen kök 
hücrelerinde kromozomal anormalliklerin varlığı da gözlenmiştir. Kromozom 
anormalliklerindeki bu artışın doz artışına paralel olduğu belirlenmiştir. Dışarıdan bitkiye 
verilen her madde içeriğinden dolayı kromozom yapısı üzerinde farklı seviyelerde etki 
edebilmektedir. Anafaz köprüsü, c-mitoz, kromozom yapışkanlığı ve binükleus oluşumları bu 
çalışmada gözlediğimiz kromozom anormalliklerindendir. 

Bu kromozom anormallikleri tamir edilemeyen DNA hasarlarının bir göstergesidir. Anafaz 
köprüleri herhangi bir dış etken nedeniyle kromozom ya da kromatidlerde oluşabilecek kırıklar 
ve yeniden  yapışmalar sonucunda meydana gelebileceği gibi disentrik kromozomlardan veya 
replikasyon enzimlerinin değişen aktivasyonundan da meydana gelebilir (El-Ghamery ve ark., 
2000; Luo ve ark., 2004ν Türkoğlu, β007). Lambda-cyhalothrin insektisiti ile muamele edilen 
kök hücrelerinde karşılaştığımız bir diğer kromozom anormalliği ise c-mitozdu. Metafazda 
kromozomların ekvatoral düzleme yerleşmeyip, hücre içine dağılması sonucu meydana gelen 
bu anormallik kullanılan insektisitin iğ iplikleri üzerine etki ettiğini göstermektedir. Bu 
anormallik ilk kez 1λγ8 yılında Levan tarafından A.cepa L. kök ucu hücrelerinde tespit 
edilmiştir. Shahin ve El-Amoodi (1λλ1) yaptıkları çalışmada, kullandıkları kimyasal maddenin  
turbogenik etki yaptığını, iğ ipliklerinin yapısını bozarak, kromozomlara bağlanmasına engel 
olduğunu belirtmişlerdir. Kimyasal maddelerin bu etkisi sonucu sentromer bölünmesi gecikmiş, 
kromozomlar replike olmuş fakat birbirinden ayrılmamış olarak hücre içinde dağınık 
yerleşmişlerdir. Bu kromozom anormalliğinin yapısı birçok çalışma ile farklı araştırıcılar 
tarafından gösterilmiştir (Datta ve ark., 2018; Mercado ve  Caleno, 2020; Yadav ve ark., 2019). 
Yaptığımız çalışmada sayısal olarak γ. sırada yer alan bir diğer anormallik ise kromozomlardaki 
yapışkanlıklardı. Kromozom yapışkanlıkları, kromozom nükleik asitleri üzerine bu 
kimyasalların depolimerizasyon etkileri sonucu oluştuğunu göstermektedir. Bu anormallikler 
klastojenik ve hatta anojeik olarak da kabul edilebilecek ilginç kromozom değişimleridir. 
Silveira ve ark. (β017), yapışkanlığın DNA’daki birkaç kırılmadan sonra, kromozomların 
kararsızlıklarının artması, buna bağlı olarak da birbirlerine bağlanarak homojen bir kütle 
oluşturmaları  sonucunda meydana geldiğini söylemektedirler. Liu ve ark. (1996), kromozom 
yapışkanlığının geri dönüşümsüz olarak hücre ölümüne yol açtığını ifade etmişlerdir. 
Metafazda meydana gelen kromozom yapışkanlıkları, kromozomların anafaz safhasına girişini 
de engellemekte, sonuçta mitotik indeks oranında azalmalara da neden olabilmektedirler. 
Ayrıca histon olmayan proteinlerdeki değişimlerin de kromozom yapışkanlığına neden 
olabileceği belirtilmektedir (Gaulden, 1λ87). Pestisitlerin kromozomlarda yapışkanlıklara 
neden olduğunu gösteren birçok çalışma mevcuttur (Datta ve ark., β018ν Zeyad ve ark. β01λν 
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 Mercado ve Caleno, β0β0). Çalışmamız sonucunda en yüksek oranda karşılaştığımız 
anormallik binükleuslu hücrelerdir. Bu hücrelerin oluşum nedeni olarak kullandığımız 
insektitin sitokinezi inhibe ettiği söylenebilir. Bu madde ile muamele edilen hücrelerin 
birçoğunda telofaz safhasını takip eden sitokinez oluşumuna rastlanmamıştır. Sitoplazma 
bölünmesi gerçekleşmekle birlikte iki kardeş hücre aynı hücre çeperi ile çevrili olarak bir arada 
kalmaktadır.   Bu duruma neden olan birçok kimyasalın varlığı yapılan çalışmalarla 
gösterilmiştir (Nagaonkar ve ark. β01λν Tripathy ve Shraddheya, 2014; Mercado ve ark., 2019). 

5. SONUÇ 

Elde ettiğimiz sonuçlardan görüldüğü üzere A.cepa L.testi pestisitlerin genotoksik etkilerinin 
belirlenmesinde kullanılan yararlı bir biyoindikatördür. Çalışılan inseksektisin, mitotik indeksi 
etkin bir şekilde azaltması sitogenetik etkiye sahip olduğunu gösterirken, kromozomlarda 
meydana gelen anormallikler nedeniyle de bir genotoksik ajan olduğunu da desteklemektedir. 
Bu sonuçlar Lambda-cyhalotrin’in mutajenik bir ajan olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kullanılan pestisitler sadece kullanıldıkları bitkiye etki etmekle kalmayıp, besin zinciri yoluyla 
son alıcılara da etki edebilmektedirler. Buna rağmen günümüzde halen zirai mücadelede 
kullanılan en etkili ve geçerli mücadele silahıdırlar. Doğru kullanımı ile hedef organizmalar 
dışındaki diğer canlılar üzerindeki etkileri en az noktaya getirilmeye çalışılmalıdır.  
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Tablo 1. Lambda-cyhalothrin’in Allium cepa kök hücreleri üzerine sitotoksik ve genotoksik 
etkileri 

 

*Aynı harfllerle gösterilen değerler 0,05 düzeyinde önemsizdir. 

ORT±SH: Ortalama±Standart hata 

 

 

 

Doz Bölünen 
hücre 

Mitotik indeks 
ORT±SH* 

Anafaz köp c-mit Yapışıklık Binükleus Toplam 
anormalli
k 

% 
anormallik 

Kontrol 657 32,85±0,γ1 a 0 0 0 0 0 0 

25 531 26.55±0,74 b 3 7 5 4 19 0.95 

50 418 20.90±0,β6 c 9 6 11 10 36 1.80 

75 264 13.20±0,65 d 12 18 23 31 84 4.2 
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Fotoğraf 1. Lambda-cyhalothrin’in Allium cepa L. kök hücrelerinde binükleus oluşumu 

 

      

Fotoğraf 2. Lambda-cyhalothrin’in Allium cepa L. kök hücrelerinde yapışkanlık oluşumu  

 

             

     Fotoğraf 3. Lambda-cyhalothrin’in Allium cepa L. kök hücrelerinde c-mitoz oluşumu  
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Fotoğraf 4. Lambda-cyhalothrin’in Allium cepa L. kök hücrelerinde anafaz köprüsü oluşumu 
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(E)-1-(3-BROMBENZİLİDENAMİNO)-5-(4-METİLBENZOİL)-4-P-
TOLİLPİRİMİDİN-2(1H)-ON SENTEZİ ve ESP MAP HARİTASI 

 
Öğretim Görevlisi Dr. Güzin ASLAN 

Erciyes Üniversitesi  
 

Prof. Dr. Zülbiye KÖKBUDAK 
Erciyes Üniversitesi  

 

ÖZET 

Pirimidin türevleri çeşitli biyolojik ve farmakolojik özelliğe sahip bileşiklerdir. 1-Amino-5-
(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)pirimidin-2(1H)-on bileşiği furandion türevi ve p-
metilasetofenonsemikarbazonun reaksiyonundan oluşan metilenaminopirimidin türevinin 
asitli ortamda hidroliz edilmesiyle sentez edilir. Schiff bazlarının oldukça geniş çalışma 
alanları bulunmaktadır. Özellikle aktif komplekslerin sentezinde önemli başlangıç 
maddeleridir. Bu çalışmada başlangıç maddemiz olan, 1-amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-
metilfenil)pirimidin-2(1H)-on (1) bileşiğinin 3-bromo benzaldehit ile reaksiyonu yapılarak, 
yeni Schiff bazı (E)-1-(3-brombenzilidenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1H)-
on (2) sentezlenmiştir. (1) Başlangıç maddesi etil alkolde çözüldü. Geri soğutucu altında 
kaynatıldı. Ayrıca γ-brom benzaldehitin yine etil alkol içerisindeki çözeltisi hazırlanarak, 
kaynamakta olan çözeltiye damla damla ilave edildi. p-Toluen sülfonik asit, katalizör olarak 
ilave edildi. Çözelti β saat magnetik karıştırıcı üzerinde kaynatıldı. Soğutulan çözelti bir gün 
süre ile oda sıcaklığında karıştırılmaya devam edildi. Reaksiyonun ilerleyişi ince tabaka 
kromotografisi ile takip edildi. Kromotogram sonuçlarından başlangıç maddelerinin tamamen 
reaksiyona girdiği anlaşılınca reaksiyona son verildi. Çözücü rotavapordan uzaklaştırıldı. 
Üzerine ortamda bulunabilecek kirlilik kalıntılarını çözmek için dietil eter ilave edildi. Bir 
gün oda sıcaklığında karıştırıldı ve süzüldü. İki defa soğuk etil alkol ile yıkandı. Beyaz saf 
madde elde edildi. Sentez edilen yeni bileşiğin yapısı FT-IR ve 1H ve 13C NMR 
spektroskopileri yardımıyla aydınlatılmıştır. Gaussian programı yardımı ile maddenin DFT 
6.γ11 setinde optimizasyonu yapıldı. Daha sonra ESP haritası çizildi.  

Anahtar Kelimeler μ ESP Haritası, Sentez, Pirimidin Halkası. 

 

SYNTHESIS OF (E)-1-(3-BROMOBENZYLIDENEAMINO)-5- (4-
METHYLBENZOYL)-4- P-TOLYLPYRIMIDIN-2(1 H)-ONE and ITS ESP MAP 

ABSRACT 

Pyrimidine derivatives show various interesting biological and pharmacological properties. 
Methylenaminopyrimidine derivative was synthesized by the reaction p-
methylacetophenonsemicarbazone with furan-2,3-diones. 1-Amino-5-(4-methylbenzoyl)-4-(4-
methylphenyl)pyrimidine-2(1H)-one compound (1) was obtained from the hydrolysis of 
methylenaminopyrimidine derivative. Schiff bases are well known and are made many studies 
on them. Also the starting materials of the active complex. In our study, (E)-1-(3-
bromobenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidin-2(1H)-one (2) was 
synthesized from the reaction of 1-amino-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidin-2 (1H)-one 
(1) as a starting material and 3-bromo benzaldehyde. (1) was dissolved in ethyl alcohol and it 
was added dropwise a solution of 3-bromo benzaldehyde in ethyl alcohol. Then, p-toluene 
sulfonic acid was added as catalyst. The mixtures was boiled for 2 hours. The new substance 
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 was refluxed. The progress of the reaction was monitored by TLC. Diethylether was added to 
the material. It was stirred in the cold for one day by addition of diethyl ether. The filtrate was 
washed twice with ethyl alcohol. Pure material was obtained white solid. Diagnosis was made 
by 1H NMR, 13C NMR and FT-IR studies. (2) was optimized with Gaussian Programme. ESP 
Map studies was done.  

Anahtar Kelimeler : Synthesis, Pyrimidine Ring, ESP Map. 

 

1. GİRİŞ 

Amino pirimidin türevleri bir çok heterosiklik bileşiğin sentezinde kullanılan biyolojik ve 
farmokolojik açıdan büyük öneme sahip bileşiklerdir. Aminopirimidin türevlerinin 
antibakteriyal, antimikrobiyal, antikanser, antioksidant, antitümör ve antialerjik etki 
gösterdikleri bilinmektedir [1-4]. Schiff bazlarıda yapısal ve biyolojik özelliklerinden dolayı 
koordinasyon kimyasında yaygın olarak kullanılan ligantlar arasında yer almaktadır. Schiff 
bazlarının metal kompleksleri de yaygın olarak çalışılmaktadır [5,6]. Schiff bazları 
antimikrobiyal olarak kullanımının yanında antibakteriyel, antikanser ve antifungal ajanlar 
olarak da kabul edilmektedirler [7-10]. Bunların yanında Schiff bazları diyabet ve AIDS 
tedavisinde, korozyon önleyici boya endüstrisi gibi alanlarda kullanılmaktadır [11-12]. Bu 
çalışmada azot içeren, bu özelliği sayesinde suda çözünebilir hale getirilebilecek Schiff bazı 
bileşiği sentezlenerek, yapısı spektrokimyasal yöntemlerle aydınlatılarak literatüre katkıda 
bulunulması amaçlanmıştır. (1) Bileşiğinin daha önce çalışılmış reaksiyonları sonucu bazı 
pirimidin türevleri, Schiff bazları ve metal kompleksleri elde edilmiştir [1γ-16]. İlk olarak 1-
aminopirimidin-2-on (1) bileşiği, β,γ-furandion türevinin p-metilasetofenon semikarbazon ile 
reaksiyonundan oluşan, metilenaminopirimidin türevinin asitli ortamda hidroliz edilmesiyle 
sentez edilmiştir [17] (Şekil 1). İkinci basamakta tarafımızdan sentezlenmiş olan 1-
aminopirimidin-2-on türevi (1) bileşiğinin, yapısında yer alan amino grubunun nükleofilik 
özelliğinden yararlanarak, bu bileşiğin (1) 3-bromo benzaldehit ile reaksiyonu yapılarak yeni 
Schiff bazı (2) sentezlenmiştir (Şekil 2). Yeni bileşiğin (2) yapısı FT-IR ve 1H ve 13C NMR 
spektroskopileri yardımıyla aydınlatılmıştır. Gaussian programı yardımı ile maddenin DFT 
6.γ11 setinde optimizasyonu yapılmış ve ESP haritası çizilmiştir. ESP haritası maddenin 
üzerinde bulunan yük yoğunluklarını tespit ederek muhtemel reaksiyon odaklarını belirlemek 
için kullanılmıştır. 
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Şekil 1: (1) Bileşiğinin sentez denklemi. 

 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1. Materyal ve Yöntem 
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 Deneylerimizde kullanılan kimyasal maddeler ve çözücüler analitik saflıkta (Merck, Carlo 
Erba, Aldrich ve Fluka) gibi firmalardan temin edilmiştir. Reaksiyonların ilerleyişi DC 
Alufolien Kiselgel 60 GF β54 Merck TLC levhaları ile takip edildi ve bunun için Model 
Camag TLC lambası (β54/γ66 nm) kullanıldı. Elecrothermal Marka 9200 Model erime 
noktası cihazıyla, erime noktaları tayin edildi. IR spektrumu Shimadzu 8400 FT-IR 
Spektrofotometresi, 1H-NMR ve 13C NMR spektrumları ise Bruker-400(100) MHz Ultra 
Shield Spektrofotometreleri ile TMS standardı kullanılarak alındı (, ppm). 

2.2. (E)-1-(3-Brombenzilidenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1 H)-on (2) 
Bileşiğinin Sentezi:  
(1) Bileşiği ve γ-bromo benzaldehit (1μ1.γ mmol) oranlarında alınarak, etil alkol çözücü 
ortamında p-toluen sülfonik asit katalizörlüğünde γ.5 saat kaynatıldı. Çözücü uzaklaştırıldı. 
Dietil eter ilave edildi. Oda sıcaklığında β4 saat karıştırıldı. Çöken madde süzüldü. Etil 
alkolden kristallendirilerek saflaştırıldı (2). Verim: 60%. FT-IR: 3072 (aromatik C-H), 2997 
(alifatik C-H), 1678, 1648 (karbonil grupları C=O), 16β0-1595 (C=N ve C=C), 775-721 cm-1 
(pirim. halk. isk. titr.). 1H NMR (400 MHz, DMSO):  (ppm)= 9.28 (s, 1H, imin =CH), 8.66 
(s, 1H, pirim. -CH), 8.12-7.15 (m, 12H, Ar-H), 2.36-2.27 ppm (s, 6H, 2xCH3-). 13C NMR 
(100 MHz, DMSO):  (ppm)= 191.60 (Ph-C=O), 170.95, 164.63, 151.54, 148.78, 144.66, 
141.40, 135.67, 135.03, 134.63, 134.39, 131.77, 131.34, 130.44, 129.79, 129.37, 129.20, 
128.52, 122.74, 116.24 (aromatik C), 21.64, 21.38 ppm (s, 2CH3-). 

 

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmada 1-amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil)pirimidin-2(1H)-tiyon (1) bileşiği 
bizim tarafımızdan literatüre göre bir seri reaksiyonlar sonucu sentez edilmiş [17] ve (1) 
bileşiğinin γ-brom benzaldehit ile reaksiyonu incelenmiştir. (E)-1-(3-Brombenzilidenamino)-
5-(4-metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1H)-on (2) bileşiğini sentezlemek için, 1-amino-5-(4-
metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1H)-on (1) başlangıç maddesi ve γ-brom benzaldehit etil 
alkolde çözüldü. p-toluen sülfonik asit, katalizör olarak ilave edildi ve karışım geri soğutucu 
altında kaynatıldı. Reaksiyonda % 60 verim gözlendi. Saflaştırılan maddenin (2) yapısı 1H 
NMR, 13C NMR ve FT-IR spektrumları ile aydınlatılmıştır. FT-IR spekrumunda 3072, 2997 
cm-1 de sırasıyla aromatik ve alifatik C-H gerilme titreşimleri, 1678, 1648 cm-1 de (C=O) 
gruplarına ait gerilme titreşimleri gözlenmiştir. (2) Bileşiğinin 1H NMR spekrumu 
incelendiğinde, = 9.28 ppm de imin (=CH), 8.66 ppm de pirimidin halkası (-CH), 8.12-7.15 
ppm arasında ise (Ar-H) pikleri gözlenmiştir. β.36-2.27 ppm de ise iki metil grubuna ait pikler 
gözlenmiştir. (2) Bileşiğinin 13C NMR spetrum değerleri deneysel çalışmalar bölümünde 
verilmiştir. (2) Bileşiğinin sentezi için, reaksiyon şeması ve mekanizma (Şekil 2 ve 3) de 
verilmiştir.  

Ayrıca çalışmanın devamında, Gaussian programı yardımı ile maddenin DFT 6.γ11 setinde 
optimizasyonu yapıldı. Daha sonra ESP haritası çizildi. ESP haritası maddenin üzerinde 
bulunan yük yoğunluklarını tespit ederek muhtemel reaksiyon odaklarını belirlemek için 
kullanıldı. (2) Bileşiğinin ESP haritası (Şekil 4) de verilmiştir. Böylece yapısı aydınlatılan 
bileşiğin, sonraki çalışmalarda, metal komplekslerinin sentezinde kullanılması 
düşünülmektedir. 

 

 

520



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

 

N

N
NH2

O

O

H
O

+
H+

-H2O

N

N
N

O

O

C
H

(1) (2)

Br

Br

 

Şekil 2: (2) Bileşiğinin sentez reaksiyonu. 
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Şekil 3: (2) Bileşiğinin sentezi için reaksiyon mekanizması 

 

 

 

Şekil 4. (2) Bileşiğinin ESP haritası. 
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 ESP haritaları molekülde poziitf, negatif ve nötral bölgeleri tespit etmek için kullanılırlar. 
nükleofilik atakların olduğu ve mavi ile işaretlenen alanlar pozitif bölgelerdir. buna karşılık 
elektrofilik atakların olduğu ve kırmızı ile işaretlenen bölgeler ise negatif bölgelerdir.  
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ÖZET  
Furan-2,3-dion bileşikleri, oldukça aktif bileşiklerdir. Bu nedenle bir çok yeni heterosiklik 
bileşiğin elde edilmesinde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Furan-2,3-dionların 
karbazonlarla reaksiyonları pirimidin türevlerini verir. Aminopirimidin türevleri çeşitli ilginç 
biyolojik ve farmakolojik özellikler gösterirler. Schiff bazları heterosiklik bileşiklerin 
sentezinde ve geçiş metal komplekslerinin oluşumunda önemli başlangıç maddeleridir. Bu 
bileşikler furandionların semikarbazon türevlei ile reaksiyonunda elde edilen metilen 
aminopirimidin türevlerinin, hidroliz reaksiyonundan elde edilirler. (E)-1-(4-
Klorobenzilidenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1H)-on (2) isimli kimyasal 
madde, 1-amino-5-(4-metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1H)-on (1) başlangıç maddesi ve p-
klor benzaldehitin reaksiyonundan sentezlendi. Etil alkol içerisinde çözülen 1-
aminopirimidin-2-on (1) bir süre karıştırıldıktan sonra, içerisine damla damla p-kloro 
benzaldehitin etil alkoldeki çözeltisi ilave edildi. Reaksiyonun ilerleyişi ince tabaka 
kromotografisi ile takip edildi. γ Saat sonunda başlangıç maddelerinin tamamen bittiği tespit 
edildi. 15 dakika daha kaynatılan maddenin çözücüsü rotavapordan atıldı. Üzerine 
oluşabilecek kirlilikleri ve başlangıç maddesi kalıntılarını çözmek için dietil eter ilave edildi. 
Bir gün soğukta karıştırıldı. Yeni madde (2) Gouch krozesi ile süzüldü. İki defa soğuk etil 
alkol ile yıkandı. Süzülen madde etil alkolden iki kez kristallendirildi. Beyaz pamuk 
formunda saf madde elde edildi. Tanısı 1H NMR, 13C NMR ve FT-IR çalışmaları ile yapıldı.  

Anahtar Kelimeler : Sentez, Pirimidin Halkası, Aldehit, Schiff Bazı. 

 

(E)-1-(4-CHLOROBENZYLIDENEAMINO)-5- (4-METHYLBENZOYL)-4- p-
TOLYLPYRIMIDIN-2(1 H)-ONE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 

ABSRACT 

Furan-2,3-dione compounds are highly active compounds. Therefore, it is used as the starting 
material for obtaining many new heterocyclic compounds. Reaction of furan-2,3-dions with 
carbazones gives pyrimidine derivatives. Aminopyrimidine derivatives show various 
interesting biological and pharmacological properties. Schiff bases are important starting 
materials in the synthesis of heterocyclic compounds and in the formation of transition metal 
complexes. Methylenaminopyrimidine derivatives were synthesized by the reaction 
semicarbazone with furan-2,3-diones. 1-Aminopyrimidine derivatives were obtained from the 
hydrolysis of methylenaminopyrimidine derivatives. (E)-1-(4-Chlorobenzylideneamino)-5-(4-
methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidine-2(1H)-one (2) was synthesized from the reaction of 1-
amino-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidin-2(1H)-one (1) (as a starting material) and p-
chloro benzaldehyde. After stirring for a while starting material (dissolved in ethyl alcohol) 
was added dropwise a solution of p-chlorobenzaldehyde in ethyl alcohol. The mixtures was 
boiled for 3 hours. The progress of the reaction was monitored by TLC. The solvent was 
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 evaporated. Then, the residue was treated with dry diethyl ether. It was stirred in the cold for 
one day by addition of diethyl ether. The filtrate was crystallized twice from ethyl alcohol. 
Pure material was obtained in the form of white cotton. Diagnosis was made by 1H NMR, 13C 
NMR and FT-IR studies.  

Anahtar Kelimeler : Synthesis, Pyrimidine Ring, Aldehyde, Schiff Bases. 

 

1. GİRİŞ 

Heterosiklik pirimidin halkası içeren bileşikler Biyolojik aktiviteleri ve klinik 
uygulamalarının başarılı sonuçlar vermesi sebebi ile son yıllarda geniş bir çalışma alanı 
bulmuşlardır. Pirimidin bazlı bileşiklerin antioksidant, antibakteriyal, antiviral pek çok 
aktivitesi üzerine pek çok çalışma mevcuttur ve her geçen gün yenileri eklenmektedir. Şekil 1 
de görüldüğü gibi, Tiamin (vitamin B1), 5-florouracil (antikanser ilacı), piritrexim ve 
sulfadiazin (antibiyotik) gibi bazı doğal bileşikler de pirimidin halkası içermektedirler.  

 

Şekil 1. Pirimidin halkası içeren bazı önemli bileşikler. 

Son zamanlarda aminopirimidin türevlerinin anhidritler,izotiyosiyanatlar, izoftaloilklorür, 
klorasetilklorür ve 1,γ-dikarbonil bileşikleri ile reaksiyonları çalışılmıştır. Ayrıca pirimidin 
halkası içeren Schiff bazı türevi bileşikler üzerine de ilgi çekici çalışmalar mevcuttur [6-12]. 
Bu tür bileşiklerin sentezleri kolay ve saflaştırılmaları zahmetsizdir. Kimyanın endüstri, ilaç 
araştırmaları ve ilaç kullanımı gibi pek çok alanında Schiff bazı bileşikleri kullanım alanı 
bulmaktadırlar. Schiff bazları da pirimidin halkası içeren bileşiklerin sergilediği kimyasal 
davranışlara sahiptirler. Schiff bazları da antifungal, antibakteriyel, antimikrobiyal, antitümör, 
antiviral vb. oldukça geniş biyolojik aktivite sergilerler [13-17]. Bütün bu sebeplerden dolayı, 
bu çalışmada araştırma grubumuz pirimidin halkası içeren Schiff bazı sentezlemeyi amaç 
edinmiştir. Birinci basamakta bir aminopirimidin türevi olan 1-amino-5-(4-metilbenzoil)-4-p-
tolilpirimidin-2(1H)-on (1) bileşiği literatüre göre sentez edilmiştir [18] (Şekil 2). İkinci 
basamakta tarafımızdan sentezlenmiş olan 1-aminopirimidin-2-on türevi (1) bileşiğinin, 
yapısında yer alan amino grubunun nükleofilik özelliğinden yararlanarak, bu bileşiğin (1) 4-
kloro benzaldehit ile reaksiyonu yapılarak yeni Schiff bazı (2) sentezlenmiştir (Şekil 3 ve 4).  

 

 

Yeni bileşiğin (2) yapısı FT-IR ve 1H ve 13C NMR spektroskopileri yardımıyla 
aydınlatılmıştır.  
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Şekil 2: (1) Bileşiğinin sentez denklemi. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1. Materyal ve Yöntem 

Deneylerimizde kullanılan kimyasal maddeler ve çözücüler analitik saflıkta (Merck, Carlo 
Erba, Aldrich ve Fluka) gibi firmalardan temin edilmiştir. Reaksiyonların ilerleyişi DC 
Alufolien Kiselgel 60 GF β54 Merck TLC levhaları ile takip edildi ve bunun için Model 
Camag TLC lambası (β54/γ66 nm) kullanıldı. Elecrothermal Marka 9200 Model erime 
noktası cihazıyla, erime noktaları tayin edildi. IR spektrumu Shimadzu 8400 FT-IR 
Spektrofotometresi, 1H-NMR spektrumları ise Bruker-400 MHz  Ultra Shield 1H NMR ve 100 
MHz 13C NMR Spektrofotometreleri ile TMS standardı kullanılarak alındı (, ppm).  

2.2. (E)-1-(4-Klorobenzilidenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1 H)-on (2) 
bileşiğinin sentezi 
Bileşik 1 (1 mmol, 0.29 g) and 4-kloro benzaldehit (1 mmol, 0.12 mL) in 30 mL etanolde 
karıştırıldı. Üzerine katalizör olarak p-toluen sulfonik asit ilave edilerek γ.5 saat geri soğutucu 
altında kaynatıldı. Reaksiyon sona erdiğinde geri soğutucudan çözücüsü uzaklaştırıldı. Dietil 
eter ilave edilerek β gün soğukta karıştırıldı. Çökelek Gouch krozesinden süzüldü ve etanol ile 
iki kere kristallendirildi. Verim: (66%). FT-IRμ υ = γ0γβ (aromatik C-H), ve 2950 (alifatik C-
H), 1683 ve 1650 (C=O), 1615 ve 1593 (C=N ve C=C), 775-724 cm-1 (pirim. halka isk. titr.). 
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)μ δ (ppm) = λ.β6 (s, 1H, N=CH), 8.64 (s, 1H, CH in pirimidin 
halka), 7.95-7.15(m, 12H, Ar-H), 2.34-2.27 (-2CH3). 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6):  
(ppm)= 191.63 (Ph-C=O), 170.86, 165.47, 151.54, 148.65, 144.63, 141.35, 137.88, 134.65, 
134.43, 131.55, 131.03, 130.44, 129.78, 129.37, 129.19, 116.14 ppm (aromatik karbon), 
21.64-2138 ppm (2CH3-).  

 

Şekil 3: (E)-1-(4-Klorobenzilidenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1H)-on 

 

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmamızda ilk olarak (1) bileşiği literature göre sentez edilmiştir [18]. Bir aminopirimidin 
türevi olan (1) bileşiğinin 4-klor benzaldehit ile p-toluen sülfonik asit katalizörlüğünde etil 
alkol ortamında γ.5 saat kaynatılmasıyla (2) bileşiği iyi bir verimde elde edilmiştir (Şekil 4). 
Reaksiyonda, elektron çekici klor atomunun bulunması karbonil gruplarının elektrofil 
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 özelliğine etki eder ve aminopirimidinin nülkeofilik atağıyla reaksiyon ılıman şartlarda 
gerçekleşir. Reaksiyonda %66 verim elde edilmiştir. Saflaştırılan beyaz renkli maddenin (2) 
yapısı, spektral karakterizasyonlarının yapılması ile aydınlatılmıştır. FT-IR spekrumunda 
3032, 2950 cm-1 de sırasıyla aromatik ve alifatik C-H gerilme titreşimleri, 1683, 1650 cm-1 de 
(C=O) gruplarına ait gerilme titreşimleri gözlenmiştir. (2) Bileşiğinin 1H NMR spekrumu 
incelendiğinde, = 9.26 ppm de imin (=CH), 8.64 ppm de pirimidin halkası (-CH), 7.95-7.15 
ppm arasında ise (m, 12H, Ar-H) pikleri gözlenmiştir. β.34-2.27 ppm de ise iki metil grubuna 
ait pikler gözlenmiştir. (2) Bileşiğinin 13C NMR spetrum değerleri deneysel çalışmalar 
bölümünde verilmiştir. (2) Bileşiğinin sentezi için, reaksiyon şeması ve mekanizma (Şekil 4 
ve 5) de verilmiştir. Böylece yapısı aydınlatılan bileşiğin, sonraki çalışmalarda, metal 
komplekslerinin yapılması ve antikanser özelliklerinin araştırılması düşünülmektedir. 

N

N
NH2

O

O

H
O

+
H+

-H2O

N

N
N

O

O

C
H

Cl

(1) (2)
Cl

 

Şekil 4μ (β) Bileşiğinin sentez reaksiyonu. 
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Şekil 5: (β) Bileşiğinin sentezi için reaksiyon mekanizması. 
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ÖZET 

Son yıllarda aminopirimidin ve onları Schiff bazları farmakolojik ve biyolojik özellikleinden 
dolayı oldukça ilgi çekmektedirler. Bu nedenle çalışmamızda pirimidin halkası içeren bir 
Schiff bazı sentezledik. Yeni Schiff bazı (E)-1-(2,4-diklorobenzilidenamino)-5-(4-
metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1H)-on (2), 1-amino-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-
tolylpyrimidin-2(1H)-on (1) ve 2,4-dikloro benzaldehitin reksiyonundan elde edildi. 
Başlangıç maddesinin etil alkolde çözeltisi hazırlandı. β,4-Diklor benzaldehitin yine etil alkol 
içerisindeki çözeltisi hazırlanarak, (1) bileşiğinin kaynamakta olan çözeltisine damla damla 
ilave edildi ve p-toluen sülfonik asit katalizörlüğünde 5 saat kaynatıldı. Reaksiyonun ilerleyişi 
ince tabaka kromotografisi ile takip edildi. Çözücü rotavapordan uzaklaştırıldı. Üzerine dietil 
eter ilave edildi ve bir gün oda sıcaklığında karıştırıldı. Çöken madde (2) süzüldü. Süzülen 
madde etil alkolden iki kez kristallendirildi. Beyaz pamuk formunda saf madde elde edildi. 
Tanısı 1H NMR, 13C NMR ve FT-IR çalışmaları ile yapıldı. Gaussian programı yardımı ile 
maddenin DFT 6.γ11 setinde optimizasyonu yapıldı. Daha sonra HOMO-LUMO değerleri 
tespit edildi.  

Anahtar Kelimeler: Pirimidin, 2,4-Diklor benzaldehit, Schiff Bazı, Sentez, HOMO-LUMO. 

 

(E)-1-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENEAMİNO)-5-(4-METHYLBENZOYL)-4- P-
TOLYLPYRIMIDIN-2(1 H)-ONE SYNTHESIS and HOMO-LUMO STUDIES 

ABSRACT 

In the recent years aminopyrimidines and their Schiff base have attracted much interest due to 
their pharmacological and biological properties. In this study, we synthesized a Schiff base 
containing pyrimidine ring. The new Schiff base, (E)-1-(2,4-dichlorobenzylideneamino)-5-(4-
methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidine-2(1H)-one (2) was synthesized from the reaction of 1-
amino-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidin-2 (1H)-one (1) (as a starting material) with 
2,4-dichloro benzaldehyde. 1-Amino-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidin-2(1H)-one (as a 
starting material) (1) was dissolved in ethyl alcohol and was added dropwise a solution of 2,4-
dichloro benzaldehyde in ethyl alcohol. Then, the reaction mixtures were refluxed in the 
presence of p-toluene sulfonic acid as catalyst for 5 hours. The progress of the reaction was 
monitored by TLC. The solvent was evaporated. Diethylether was added to the material. It 
was stirred in the cold for one day by addition of diethyl ether. The filtrate was crystallized 
twice from ethyl alcohol. Pure material was obtained in the form of white cotton. Diagnosis  

 

was made by 1H NMR, 13C NMR and FT-IR studies. (2) was optimized with Gaussian 
Programme. HOMO-LUMO studies was done.  
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 Anahtar Kelimeler : Synthesis, Pyrimidine Ring, HOMO-LUMO. 

 

1. GİRİŞ 

Aminopirimidin türevleri biyolojik ve farmokolojik açıdan büyük öneme sahip heterosiklik 
bileşiklerdir. Aminopirimidin türevi bileşiklerin antimikrobiyal, antikanser, antioksidant, 
antitümör, antialerjik ve antiviral etki gösterdikleri bilinmektedir [1-4]. Schiff bazları (Şekil 
1.), aldehit veya ketonların aminlerle nükleofilik katılma tepkimesi sonucu elde edilen ve 
karbon azot çifte bağı (CH=N-) içeren bileşiklerdir [5]. Aldehit ile tepkimesi sonucu oluşan 
bağ azometin ya da aldimin olarak adlandırılırken, keton ile tepkimesi sonucu oluşan bağ imin 
veya ketimin olarak adlandırılır. Schiff bazı bileşikleri kararlı, kolay sentezlenebilen ve 
kimyanın pek çok alanında, endüstride, tıp ve eczacılıkta geniş kulanım alanlarına sahip olan 
bileşiklerdir [6-10].  

R1

C N

R2

R3

R1, R2, R3 = Alkil yada Aril

 

Şekil 1. Schiff bazlarının genel gösterimi. 

Çalışmamızda başlangıç maddesi olan 1-aminopirimidin-2-on (1) bileşiğinin daha önce 
izosiyanatlar, 1,3-dikarbonil bileşikleri ve anhidritler ile reaksiyonları yapılarak, pirimidin 
türevi bileşikler elde edilmiştir Aynı zamanda (1) bileşiğinin şimdiye kadar çeşitli aldehitlerle 
reaksiyonlarıda yapılarak Schiff bazları ve metal kompleksleride sentez edilerek, yapıları 
aydınlatılmış, bunların katalitik aktivite, anti kanser çalışmaları da yapılmıştır [11-14]. Bu 
çalışmada bizim tarafımızdan sentezlenmiş olan 1-aminopirimidin-2-on türevi (1) bileşiğinin, 
yapısında yer alan amino grubunun nükleofilik özelliğinden yararlanarak, bu bileşiğin şimdiye 
kadar hiç çalışılmamış aromatik aldehitlerle reaksiyonlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır 
[15]. 1-Aminopirimidin-2-on (1) bileşiği, β,γ-furandion türevinin p-metilasetofenon 
semikarbazon ile kondenzasyon reaksiyonlarının gerçekleştirilmesi ile oluşan 
metilenaminopirimidin türevinin asitli ortamda hidroliz edilmesiyle sentez edilmiştir [15] 
(Şekil 2).  
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(1)  
Şekil 2: (1) Bileşiğinin sentez denklemi. 

Daha sonra (1) bileşiğinin 2,4-dikloro benzaldehit ile reaksiyonu yapılarak yeni pirimidin 
halkası içeren Schiff bazı (E)-1-(2,4-diklorobenzilidenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-p-
tolilpirimidin-2(1H)-on (2) sentezlenmiştir (Şekil 3). Bileşiğin yapısı FT-IR ve 1H ve 13C 
NMR spektroskopileri yardımıyla aydınlatılmıştır. Gaussian programı yardımı ile maddenin  

DFT 6.311 setinde optimizasyonu yapılmıştır. Daha sonra HOMO-LUMO değerleri tespit 
edilmiştir. 
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 2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1. Materyal ve Yöntem 

Deneylerimizde kullanılan kimyasal maddeler ve çözücüler analitik saflıkta (Merck, Carlo 
Erba, Aldrich ve Fluka) gibi firmalardan temin edilmiştir. Reaksiyonların ilerleyişi DC 
Alufolien Kiselgel 60 GF β54 Merck TLC levhaları ile takip edildi ve bunun için Model 
Camag TLC lambası (β54/γ66 nm) kullanıldı. Elecrothermal Marka 9200 Model erime 
noktası cihazıyla, erime noktaları tayin edildi. IR spektrumu Shimadzu 8400 FT-IR 
Spektrofotometresi, 1H-NMR spektrumları ise Bruker-400 MHz  Ultra Shield 1H NMR ve 100 
MHz 13C NMR Spektrofotometreleri ile TMS standardı kullanılarak alındı (, ppm). 

2.2. (E)-1-(2,4-Diklorobenzilidenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1 H)-on 
(2) Bileşiğinin Sentezi 
(1) Bileşiği ve β,4-diklor benzaldehit (1μ1.γ mmol) oranlarında alınarak, etil alkol çözücü 
ortamında p-toluen sülfonik asit katalizörlüğünde 5 saat kaynatıldı. Oda sıcaklığında β4 saat 
karıştırıldı. Çöken madde süzüldü. Etil alkolden kristallendirilerek saflaştırıldı. Verimμ 70%. 
FT-IR: 3062 (arom. C-H), 2930 (alifatik C-H), 1681, 1650 (C=O), 1600-1568 (C=N ve C=C), 
769-693 cm-1 (pirim. halk. isk. titr.). 1H NMR (400 MHz, DMSO):  (ppm)= 9.74-8.64 (s, 2H, 
aldehit =CH ve pirim. -CH), 8.15-7.15 (m, 11H, Ar-H), 2.35-2.27 (s, 6H, 2xCH3-). 13C NMR 
(100 MHz, DMSO):  (ppm)= 191.59 (Ph-C=O), 170.89, 160.57, 151.75, 149.40, 144.68, 
141.45, 138.43, 136.48, 134.65, 134.33, 130.44, 130.33, 129.78, 129.37, 129.21, 128.77, 
116.38 (aromatikC), 21,64, 21,38 (2x-CH3). 

 

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada 1-aminopirimidin-2-on türevi olan (1) bileşiğinin aromatik aldehitlerden β,4-
diklor benzaldehit ile reaksiyonu incelenmiştir. 1-Amino-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-
metilfenil)pirimidin-2(1H)-on (1) bileşiği bizim tarafımızdan literatüre göre furandionlardan 
bir seri reaksiyonlar sonucu sentez edilmiştir (Şekil 2) [15]. Sonraki basamakta (1) bileşiği, 
2,4-diklor benzaldehit ile p-toluen sülfonik asit katalizörlüğünde, etil alkol çözücü ortamında 
kaynatılarak, (2) bileşiği sentez edilmiştir. Saflaştırılan maddenin yapısı 1H NMR, 13C NMR 
ve FT-IR spektroskopik yöntemleri ile aydınlatılmıştır. FT-IR spekrumunda 3062 ve 2930 cm-

1 de sırasıyla aromatik CH- ve alifatik CH- gerilme titreşimleri gözlenmiştir. 1681-1650 cm-1 
de (C=O) gruplarına ait gerilme titreşimleri gözlenmiştir. (2) Bileşiğinin 1H NMR spekrumu 
incelendiğinde, = 9.74-8.64 ppm de (s, 2H, pirim. -CH ve =CH), 8.15-7.15 ppm arasında (m, 
12H, Ar-H) ve 2.35-2.27 ppm de (s, 6H, 2xCH3-) pikleri gözlenmiştir. (2) Bileşiğinin 13C 
NMR spekrum değerleri deneysel çalışmalar bölümünde verilmiştir. Böylece yapısı 
aydınlatılan bileşiğin sonraki çalışmalarda, metal komplekslerinin sentezinde kullanılması  ve 
aktivite çalışmalarının yapılması düşünülmektedir. (2) Bileşiğinin sentezi için, reaksiyon 
denklemi ve reaksiyon mekanizması aşağıda verilmiştir (Şekil 3 ve Şekil 4). Ayrıca 
sentezlenen Schiff bazının Gaussian programı yardımı ile DFT 6.γ11 setinde optimizasyonu 
yapılmıştır. Daha sonra HOMO-LUMO değerleri tespit edilmiştir. HOMO-LUMO gap 
değerlerinin genel olarak 1.5 eV değerinden daha düşük ise molekülün kimyasal olarak aktif 
olduğu kabul edilebilir. Elde ettiğimiz 0.γγ eV değeri bize yeni sentezlediğimiz molekülün 
kimyasal olarak oldukça aktif olduğunu göstermektedir (Şekil 5).  
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Şekil 3: (2) Bileşiğinin sentez denklemi. 
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Şekil 4: (2) Bileşiğinin sentezi için reaksiyon mekanizması. 
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 HOMO LUMO 

 

Şekil 5: (2) Bileşiğinin HOMO LUMO şekilleri. 
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ÖZET 
Rehidrasyon, kuru ürünün, verilen su ile eski haline getirilebildiği seviyedir. Başka bir deyişle, 
kuru bir ürün su içinde tutulduğunda taze halde içerdiği kadar su alarak orijinal şekline ve 
şekline geri dönerse mükemmel olarak kabul edilir. Kurutulmuş bir ürünün rehidrasyon 
kabiliyeti, belirli koşullar altında ıslanmasının bir sonucu olarak elde ettiği su miktarı ile 
ölçülür. Bununla birlikte, rehidrasyon sırasındaki koşullar, özellikle suyun sıcaklığı ve dalma 
süresi, rehidrasyon kabiliyeti üzerinde oldukça etkilidir. Bu çalışmada bütün olarak kurutulmuş 
bamyanın ile rehidrasyon yetenekleri incelenmiştir. Ortalama olarak 8,06 mm çapa, 15,γ6 mm 
uzunluğa ve % 1β,56 nem içeriğine sahip bamyalar farklı sıcaklıklarda ve farklı bileşimdeki 
sularda bekletilmiştir. Rehidrasyon deneyleri, 4 farklı sıcaklıkta saf su ve% 5 tuzlu su çözeltisi 
içine daldırmayla gerçekleştirildi. İşlem sonunda rehidrasyon sıvısının brix değeri suda 0.76-
1.06, tuzlu suda 6.36-7.4 arasında değişmiştir. Zamana karşı nem içeriği grafiğe geçirildi. 
Bamyanın yüksek sıcaklıkta daha hızlı nem kazandığı, tuzlu suda ise daha yavaş nem aldığı 
görüldü. Nem içeriği değerlerinin nümerik diferansiyeli alınarak rehidrasyon hızı değerleri elde 
edildi. Nem içeriğine karşı rehidrasyon hızı grafiğe geçirildi. Grafiklerde azalan bir eğilim 
görülmesi ile katı yüzeyinden materyale giren suyun kütle transfer direncinin ihmal 
edilebileceği ve bütün rehidrasyon sürecinin katı içi difüzyon olayının kontrolünde 
gerçekleştiği anlaşılmıştır. Fick’in β. Yasa çözümünden difüzyon katsayıları hesaplandıktan 
sonra Difüzyon katsayısının sıcaklıkla değişim verisinden rehidrasyon aktivasyon enerjisi 
hesaplanmıştır. Su içindeki rehidrasyon sırasında Difüzyon katsayılarının 7,74x10-11- 2,98x10-
10 m2/s arasında, tuzlu su içindeki rehidrasyonda ise 6,5λx10-11- 1,79x10-10 m2/s arasında 
değiştiği bulunmuştur. Rehidrasyon Aktivasyon enerjisi ise su için 10,56 kJ/mol, tuzlu su için 
20,26 kJ/mol olarak bulunmuştur. Termodinamik olarak aktivasyon enerjisi, üründe nem 
transferi mevcut olduğunda enerji bariyerini geçen su molekülleri ile ifade edilir. Düşük 
aktivasyon enerjisi değerleri kurutma / rehidrasyon işleminde daha yüksek nem difüzyon 
değerleri verir. Bir işlemin aktivasyon enerjisindeki azalma, su moleküllerinin ortalama 
enerjilerindeki bir artıştan oluşur. 
 
Anahtar Kelimeler:  Bamya, rehidrasyon, difüzyon katsayısı 

 
THE EFFECT OF TEMPERATURE AND REHYDRATION ENVIRONMENT ON 

REHYDRATION ABILITY OF DRY OKRA 
 
ABASTRACT 
Rehydration is the level at which the dry product can be reinstated with the given water. In other 
words, a dry product is considered to be perfect if it can restore to its original shape and form 
by taking as much water as it contains in fresh form when kept in water. The rehydration ability 
of a dried product is measured by the amount of water it gains as a result of its wetting under 
certain conditions. However, the conditions during rehydration, in particular the temperature 
and soaking time of the water, are highly effective on the rehydration ability. In this study, 
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rehydration capabilities with whole dried okra were investigated. Okra with an average 
diameter of 8,06 mm, length of 15,36 mm and moisture content of 12,56% were kept in water 
at different temperatures and different composition. Rehydration experiments were performed 
by immersing in 4 different temperatures of pure water and 5% saltwater solution. At the end 
of the procedure, the brix value of the rehydration fluid varied between 0.76-1.06 in water and 
between 6.36-7.4 in saltwater. Moisture content versus time were plotted. It was observed that 
okra gained faster moisture at higher temperatures and slower moisture in salty water. The 
rehydration rate values were obtained by taking numerical differential of moisture content 
values. The rehydration rate versus moisture content was plotted. With a decreasing tendency 
in the graphs, it was understood that the mass transfer resistance of the water entering the 
material from the solid surface could be neglected and the whole rehydration process took place 
under the control of the diffusion event within the solid. After calculating the diffusion 
coefficients from Fick's 2nd Law solution, the rehydration activation energy was calculated 
from the temperature change data of the diffusion coefficient. Diffusion coefficients during 
rehydration in water were found to vary between 7.74x10-11-2.98x10-10 m2/s and in rehydration 
in saltwater it was found to vary between 6.59x10-11-1.19x10-10 m2/s. Rehydration Activation 
energy was 10.56 kJ / mol for water and 20.26 kJ / mol for saltwater. Thermodynamically 
activation energy is expressed by water molecules that cross the energy barrier when moisture 
transfer is present in the product. Lower values of activation energy give higher moisture 
diffusion values in the drying / rehydrating process.  The reduction in the activation energy of 
a process consists of an increase in the average energies of the water molecules. 
 
Keywords: Okra, rehydration, difussion coefficient 
 
1.GİRİŞ  
Kurutmadaki amaç yaş ürünlerdeki serbest suyu uzaklaştırarak, ürünlerde meydana gelebilecek 
biyokimyasal reaksiyonları ve mikroorganizmaların gelişmesini durdurmak/sınırlandırmak ve 
mikroorganizmaların üreyemeyeceği bir orana indirerek gıda maddelerinin bozulmadan uzun 
süre dayanmalarını sağlamaktır [1]. Ancak kurutma, ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyecek 
bazı reaksiyonları hızlandırıcı etki gösterdiği için, kurutma koşulları kurutulmuş urunun kalite 
özelliklerini önemli düzeyde etkilemektedir. Sıcaklık, hava hızı, havanın bağıl nemi gibi 
kurutma koşulları, kurutulmuş urunun yoğunluk, gözeneklilik gibi yapısal özellikleriniν renk 
görünüm gibi optik özellikleriniν aroma, tat, koku gibi duyusal özelliklerini ve su tutma 
kapasitesi, rehidrasyon hızı gibi rehidrasyon özelliklerini etkiler. 
 
Rehidrasyon, ürünün verilen su ile eski haline dönüşebilme düzeyidir ve kuru ürünlerde kalite 
kriterleridir.  Yani kurutulmuş bir ürün, suda bekletilince taze halde içerdiği kadar su alarak 
eski haline ve şekline dönüşürse mükemmel nitelikte olduğu kabul edilir.  
 
Kurutulmuş bir ürünün rehidrasyon yeteneği, onun belli koşullarda ıslatılması sonucunda 
kazandığı su miktarı ile ölçülür. Ancak rehidrasyon sırasındaki koşullar, özellikle suyun 
sıcaklığı ve süresi rehidrasyon yeteneği üzerinde son derece etkilidir.  
 
Rehidrasyon düzeyi, kullanılış amacına göre değişmektedir. Kurutulmuş ürünlerde 
rehidrasyonda absorbe edilen su düzeyi bu ürünlerde en önemli kalite kriterlerinden birisidir 
[β]. Buna göre kurutulmuş bir ürün eğer taze haldeyken içerdiği düzeyde suyu tekrar geri 
kazanabiliyorsa kaliteli ürün olarak kabul edilmektedir. Ürünün rehidrasyon yeteneği, kurutma 
koşulları, ürün cinsi, özellikle rehidrasyon sırasındaki sıcaklık derecesi gibi çeşitli faktörlerden 
etkilenmektedir.[3-5]. 
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Kurutulmuş meyveler çoğunlukla belli düzeyde rehidrasyona tabi tutulduktan sonra değişik 
şekillerde tüketilmektedir. Rehidrasyon düzeyi, kullanılış amacına göre değişmektedir. Orta 
nemli gıda elde etme de bu amaçlardan birisidir. Kurutulmuş ürünlerde rehidrasyonda absorbe 
edilebilen su düzeyi bu ürünlerde en önemli kalite kriterlerinden birisidir.  
 
2. MATERYAL VE METOT 
 

Bamyanın rehidrasyon yeteneklerini incelemek amacıyla yapılan çalışmada, önceden ve bütün 
olarak kurutulmuş bamyalar kullanıldı.  Rehidrasyonda kullanılan bamyanın başlangıç nem 
içerikleri 80 oC’ lik etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar (β4 saat) bekletilmesi ile belirlendi. 
Farklı sıcaklıklarda, su ve ve tuzlu suda bekletilmesi ile rehidrasyon yetenekleri incelendiği bu 
çalışmada, ortalama olarak 8,06 mm çapa, 15,γ6 mm uzunluğa ve % 1β,56 nem içeriğine sahip 
bamyalar kullanıldı.. Rehidrasyon deneyleri 4 farklı sıcaklıkta (β5 oC, 40oC, 60 oC ve 80 oC) , 
saf su ve %5 ‘ lik tuzlu su çözeltisine daldırma şeklinde yürütüldü. β5 oC’deki denemeler oda 
sıcaklığında 40-60 oC sıcaklıklar sıcak su banyosu içerisinde 80 oC ise etüvde ağzı kapalı 
kavanoz içinde gerçekleştirildi. Rehidrasyon sırasında kütle ölçümleri 0,0001 g hassasiyetli 
terazi ile periyodik olarak, boyutlar 0,01 mm hassasiyetli dijital bir kumpas yardımıyla kuru 
ürün üzerinde ve çözeltinin brix değeri işlem sonunda çözeltide refraktometre ile ölçüldü.  
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 

Bütün olarak kurutulan bamyaların farklı sıcaklıklarda (β0 oC-80 oC) su ve tuzlu su kullanılarak 
rehidre edilmesi sonrasında daldırma çözeltisinin (suyun) brix değerlerindeki değişim Tablo 1’ 
de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Bamyanın rehidrasyonu sonunda rehidrasyon ortamının brix değerleri 
 
su tuzlu su 
Sıcaklık Brix Sıcaklık Brix 
25 0,8 25 6,467 
40 0,767 40 6,367 
60 0,933 60 6,967 
80 1,067 80 7,4 

 
Tablodan görüldüğü üzere rehidrasyon süresince bamyadan rehidrasyon çözeltisine katı madde 
geçişi tuzlu suda distile suya göre 7-8 kat fazla olmuştur. Ancak sıcaklığın katı geçişine 
etkisinin çok önemli olmadığı söylenebilir.  
 
İşlem sonunda rehidrasyon sıvısının brix değerinin, su içindeki rehidrasyonda 0,76-1,06 
arasında, tuzlu suda ise 6,γ6-7,4 arasında değiştiği görüldü.  
 
Rehidrasyon süresince periyodik yapılan kütle ölçümlerinden g su/ g kuru madde olarak kuru 
temel nem içeriği değerlerine geçildikten sonra zamanla değişimi grafiğe geçirilmiştir. Şekil 
1’de farklı daldırma ortamları içinde bamyanın rehidrasyonu süresince zamanla nem 
içeriğindeki değişmeler verilmiştir.  
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Şekil 1. Farklı Sıcaklıkta rehidre edilen bamyaların rehidrasyon süresince nem içeriğindeki 
değişim 
 
Rehidrasyon sıvısının sıcaklığındaki artış ile bamyaların daha hızlı nem aldığı görülmektedir. 
Exponansiyel değişimin görüldüğü grafiklerde, rehidrasyonda işlemin büyük bir kısmının ilk 
10 saat içinde gerçekleştiği söylenebilir.  
 
Rehidre ortamları arasında performans farkını daha iyi görebilmek için β5 oC ve 80 oC de 
yapılan rehidrasyon işlemleri sırasında bamyaların nem içeriğindeki değişim Şekil β’de 
görüldüğü gibi grafiğe geçirildi.  
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Şekil 2. Rehidrasyon ortamı olarak su ve tuzlu suyun mukayesesi 
 
Şekilden görüldüğü üzere su içinde tuzlu suya oranla daha hızlı rehidrasyon gerçekleşmektedir. 
İşlemin ilk saatlerinde nem alma oranlarında belirgin bir fark görülmesine rağmen 
rehidrasyonun sonunda dengeye gelme süresi civarında nem içerikleri arasındaki fark oldukça 
azalmaktadır.  
 
Rehidrasyon süresince elde edilen nem içeriği değerlerinin zamana göre nümerik 
diferansiyelinin alınmasıyla rehidrasyon hızları elde edilmiş ve Şekil γ‘ de verilmiştir. 
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Şekil 3. Nem içeriği ile rehidrasyon hızının değişimi 
 
Şekillerden görüldüğü üzere rehidrasyon ortamının sıcaklığı arttıkça kurutulan madde daha 
hızlı rehidre olmaktadır. Ayrıca tüm sıcaklıklarda rehidrasyon hızı zamanla azalan bir trend 
göstermektedir. Bu nedenle tüm rehidrasyon olayı sırasında bamyaya nüfuz eden suyun 
hareketi katı içi difüzyon mekanizmasına göre gerçekleşmektedir. Yüzeydeki, kütle transfer 
direnci ihmal edilebilir. Azalan rehidrasyon hızı dönemine ait etkin difüzyon katsayısı Fick’in 
II yasasının sabit yüzey konsantrasyonu sınır şartına göre çözümünden (denklem 1) 
belirlenebilir. 

  (1) 
 
Denklem 1’ nin tek bir teriminin alınmasıyla basitleştirilmesi ve lineerleştirilmesi sonucunda 
difüzyon katsayısı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir. Zamana karşı boyutsuz nemin ln’ i 
grafiğe geçirildiğinde elde edilen doğrunun eğimi difüzyon katsayısını verir. 
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     (2) 
 

             (3)   
Zamana karşı ln(M/Mo) grafiğinin eğimi (2Deff/4L2) değerine eşittir ve çapın kalınlık olarak 
alınması ile her bir deneme koşulu için difüzyon katsayısı hesaplanabilmektedir. Bamyaların 
farklı sıcaklıklarda rehidrasyonu sırasında nem difüzyon katsayısını hesaplamak amacıyla t-
lnMR grafikleri çizildi.  Elde edilen doğru denklemlerinin eğimlerinden difüzyon katsayıları 
hesaplandı. Sonuçlar Şekil 4’ de verildi.  
 

 
Şekil 4. Bamyaların rehidrasyon sırasındaki Difüzyon katsayıları 
 
Difüzyon katsayının sıcaklıkla değişimi Arrhenius tipi bir üstel bir fonksiyonla 
açıklanabilmektedir. Eşitliğe uyduğundan rehidrasyon aktivasyon enerjisi hesaplanabilir. 
Burada Deff etkin difüzyon katsayısı (mβ/s) Do sonsuz sıcaklıkta difüziviteye eşdeğer bir sabit, 
EA aktivasyon enerjisi (kJ/mol), R üniversal gaz sabiti 8,γ14 kJ/kmolK) T daldırma sıvısı 
sıcaklığıdır. Tablo β’de su ve tuzlu suda rehidre edilen bamyanın aktivasyon enerjileri 
görülmektedir.  

      (4) 
 
Tablo 2. Bamyanın rehidrasyon aktivasyon enerjisi 
 
 su tuzlu su 
EA (kJ/molK) = 10,56 20,26 

 
Termodinamik olarak aktivasyon enerjisi, ürün içerisinde nem transferi olduğunda, enerji 
engelini geçen su molekülleri ile ifade edilir. Aktivasyon enerjisinin düşük değerleri 
kuruma/rehidre işleminde daha yüksek nem difüzyon değerleri verir. Bir prosesin aktivasyon 
enerjisindeki azalma, su moleküllerinin ortalama enerjilerinde artıştan meydana gelir. [6]. 
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ÖZET 
Bu çalışmada farklı bölgelerden toplanan ebegümeci bitkisi farklı kurutma ortamları ve farklı 
kurutma sıcaklıklarında kuruma davranışları incelenmiştir. Kurutma, bir hava kurutma 
kabininde farklı sıcaklıklarda (45-75 oC) ve farklı güç seviyelerinde (100-950 W) ve konvektif 
kombine fonksiyonuyla (300-600 W) mikrodalga fırında gerçekleştirildi. % 85,58 nem 
içeriğine sahip ebegümeci bitkisinin kurutma deneyleri sonrasında elde edilen ağırlık kaybı 
değerleri kuru temel nem içeriği değerlerine dönüştürülmüş ve zamanla değişimi incelenmiştir. 
Sıcaklığın ve gücün artması otların daha fazla ısınması ile ve iç kısımlardaki suyun daha kolay 
yüzeye çıkmasını ve daha hızlı buharlaşmasını sağlamaktadır. Nem içeriği değerlerinin zamana 
karşı nümerik türevinin alınması ile elde edilen kuruma hızlarının zamana karşı grafiğe 
geçirildi. Ebegümeci bitkisinin kuruma davranışı ilgili grafiklerden incelendiğinde, kuruma 
hızının zamanla tüm sıcaklıklarda ve güç seviyelerinde düştüğü görülmüştür. Bu, kuruma olayı 
sırasında hiç sabit hız periyodunun olmadığının ve tüm kuruma olayının azalan kuruma hızı 
evresinde gerçekleştiğinin göstergesidir. Difüzyon katsayıları Fick'in II yasası çözümünden 
hesaplandı. Kurutma sırasında sıcaklık ve mikrodalga güç seviyeleri arttıkça, su moleküllerinin 
kinetik enerjisi artar ve daha hızlı hareket eder. Bu da difüzyon katsayısının artmasına neden 
olur. Kurutma odasının düşük sıcaklık değerlerinde sabit bir ağırlığa ulaşmak zor olduğundan 
bu sırada ebegümeci nem aldı. Daha yüksek sıcaklıklarda, kuruma daha hızlı gerçekleşse de 
yapışma ve kararma gözlenmiştir. Benzer şekilde, mikrodalgada kurutmada ani kurutma ve 
yüksek güç seviyelerinde yanma gibi istenmeyen koşullarla karşılaşıldı. Her iki kurutma 
ortamında, orta seviyeler (sıcaklık ve güç seviyeleri) bu tür hızlı kuruyan otların kurutulması 
için daha uygun olacaktır. 
 
Anahtar Kelime:  Ebegümeci, kurutma, mikrodalga, difüzyon katsayısı 
 

INVESTIGATION OF DIFFERENT DRYING TECHNIQUES IN DRYING THE 
COMMON MALLOW 

 
ABSTRACT 
In this study, drying behavior of mallow plants collected from different regions were 
investigated in different drying environments and different drying temperatures. Drying was 
carried out in an air drying cabinet at different temperatures (45-75 oC) and at different power 
levels (100-950 W) and convective combined function (300-600 W) in a microwave oven. The 
weight loss values obtained after drying experiments of the mallow plant having a moisture 
content of 85.58% were converted to dry basic moisture content values and the change over 
time was examined. The increase in temperature and strength allows the mallow to warm up 
more and the water in the inner parts to reach the surface more easily and evaporates faster. The 
drying rates obtained by taking the numerical derivative of moisture content values against time 
were plotted against time. When the drying behavior of the mallow plant was examined from 
the related graphs, it was seen that the drying speed decreased at all temperatures and power 
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levels over time. This is an indication that there is no constant speed period during the drying 
event and that the entire drying event takes place during the decreasing drying rate phase. 
Diffusion coefficients were calculated from the Fick's II law solution. As the temperature and 
microwave power levels increase during drying, the kinetic energy of the water molecules 
increases and they move more rapidly. This leads to an increase in the diffusion coefficient. It 
was difficult to reach a constant weight at low temperature values of the drying chamber, during 
which the mallow gained moisture. At higher temperatures, adhesion and darkening have been 
observed, although drying takes place faster. Likewise, undesirable conditions such as sudden 
drying and burning at high power levels were encountered in microwave drying. In both drying 
environments, moderate degrees (temperature and power levels) would be more suitable for 
drying such fast-drying herbs. In both drying environments, moderate levels (temperature and 
power levels) would be more suitable for drying such fast-drying herbs. 
 
Keywords: Common Mallow, drying, microwave, diffusion coefficient  
 
1. GİRİŞ 
Gıdaların kurutularak dayandırılması yöntemi, insanların doğadan öğrendiği ve bu yüzden ilk 
çağlardan beri uygulanmakta olan en eski muhafaza yöntemidir [1]. Doğada kuruma, güneş 
ısısıyla gerçekleşmekte olduğundan, kurumanın her yerde ve her zaman bu yolla sağlanması 
olanaksızdır. Her şeyden önce her ürünün güneşte kurutulması hem olanaklı değildir ve hem de 
doğru değildir.  Ayrıca her bölge güneşte kurutma uygulamasına elverişli olmayabilir. Güneşte 
kurutma o sıradaki iklim koşullarına son derece bağlıdır ve güneşte kurutmada hijyenik 
koşulları kontrol etmek olanaklı değildir. Yapay kurutmada, güneşte kurutmanın birçok 
sakıncaları ortadan kaldırılmış olup daha iyi kalitede ürün alınabilmektedir. Yapay 
kurutucuların kullanımının artmasıyla kurutulacak ürüne ait kuruma karakteristiklerinin 
bilinmesine olan ilgi de artmaktadır. Kurutma yöntemine göre değişiklik gösteren kuruma 
karakteristiklerinin her tip kurutucu için (mikrodalga, infrared, konvensiyonel hava dolaşımlı 
kurutucular vs.) ayrı ayrı bilinmesi istenir. [2,3]. 
 
Genel olarak küçük yapraklı ebegümeci (Malva vulgaris) dağlık alanlarda kendiliğinden 
yetişmektedir. Ama büyük yapraklı olanları (Malva grandfolia)  çiçek ve sebze bahçelerinde 
yetişmektedir. Ülkemizde 8 malva türü yetişmekte olup bunların çiçek ve yaprakları ebegümeci 
olarak kullanılmaktadır. Bu bitkilerin hepsi de yapraklarında, çiçeklerinde ve saplarında 
(bamyada olduğu gibi) bir sümüksel madde içerirler. Açık pembeden eflatun rengine kadar 
değişebilen renkte çiçek açarlar. Bir de yuvarlak meyvesi vardır. Çiçekleri, yaprakları ve 
sapları, haziran'dan eylül'e kadar toplanabilir. Bitki, kurutulduğunda özelliklerinin bir 
bölümünü yitireceği için, elden geldiğince taze kullanılması gerekir. Ama kurutulmuş bitki yine 
de kullanılabilir. [4] 
 
Ebegümecigiller familyasında yer alan aynı cinsten 1500 kadar tür bitkinin genel adı 
ebegümecidir. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaygın olan ebegümeci türleri, tüm iklim 
koşullarına ve her toprağa uyum göstermiş, iki ya da çokyıllık otsu bitkilerdir. Ülkemizde 8 
ebegümeci türü yetişmektedir. Bunlardan en önemlisi, Büyük ebegümeci (M. sylvestris) 
türüdür. β0-γ0 cm. arasında boylanabilen bu türün yaprakları yuvarlağımsı biçimli, kenarları 
dişli, uzun saplı, tüylü, almaşık dizili, γ-7 parçalı ve palmiye gibi damarlıdır. Yaz boyu ve 
sonbahar başlarında açan pembe renkli, eflatuni çizgili çiçekleri, yaprakların koltuklarından 
çıkar. Meyveleri 10 parçaya bölünen, olgunlaştığında açılmayan kuru tohumlar halindedir. 
Bitki, döktüğü tohumlarıyla çoğalır. Ebegümecinin yapraklan büyük oranda yapışkan bitki 
sıvısıμ ayrıca glikoz, pektin, yağ esansları ile az miktarda tanen içerir. Yaprak ve sapları hafif 
kokulu ve yavan lezzetlidir. Bazı yerlerde sebze olarak yenilir[5] 
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2.MATERYAL VE METOT 
 

Bu çalışmada farklı bölgelerden toplanan ebegümeci kullanılmıştır. Toplanan otlar analizler 
süresince nem kaybetmemesi için buzdolabında muhafaza edilmiştir. Kurutma işlemleri hava 
dolaşımsız bir kurutma kabini ve mikrodalga fırınlarda gerçekleştirilmiştir. 
 

 
 
Şekil 1. Kullanılan ebegümeçleri 
 
Bu çalışmada ebegümeci hava dolaşımsız bir kurutucuda 4 farklı sıcaklıkta (75oC, 65oC, 55oC, 
45oC) ön işlemsiz olarak kurutulmuştur. Kesilen yapraklar β mm kalınlığında tepsilerine 
homojen olarak yerleştirilmiş ve 1 saatlik periyotlar ile tartılan yapraklar bütün sıcaklıklarda 
sabit tartıma gelene kadar kurutulmuştur. Analizler γ paralel halinde yapılmış ve ortalaması 
alınarak kullanılmıştır. 
 
Başlangıç nem içeriği 75oC ‘de sabit tartıma gelen kadar (β0 saat) kurutularak belirlendi. 
Başlangıç nem içeriği % 85,58 olarak bulunmuştur.  
 
Ayrıca ebegümeci, hava dolaşımsız kruutcudan farklı olarak 10 güç derecesinde (100W, 180W, 
300W, 450W, 600W, 750W, 950W, 300-950W, 450-950W, 600-λ50W) yine ön işlemsiz olarak 
kurutulmuştur. βmm kalınlığında tepsilere yerleştirilen yapraklar her güç derecesine göre belli 
periyotlarda tartılarak kurutulmuştur. Analizler aynı şekilde γ paralel olarak yapılmış ve 
ortalaması alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 
 
Mikrodalga güç parametreleriν 

- 100W, 180W, 300W, 450W, 600W, 750W (Mikrodalga) 
- 950W (Izgara) 
- 300-450W, 450-950W, 600-950W (Kombi) 

 
3. SONUÇLAR  
 

Elde edilen ağırlık kaybı değerlerinden başlangıç nem içeriği değerini de kullanarak g su /g 
kuru madde cinsinden kuru temelde nem içeriği değerlerine dönüştürdükten sonra zamanla 
değişimi grafiğe geçirildi. Şekil β ‘de farklı sıcaklık ve farklı güç dereceleri uygulamalarında 
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zamanla nem içeriğindeki değişimler görülmektedir. Şekilden görüldüğü gibi sıcaklığın ve 
gücün artmasıyla, ebegümeinde neminin aynı sürede daha fazla azalmasına neden olmaktadır. 
Sıcaklığın ve gücün artması, otların daha fazla ısınması ile iç kısımlardaki suyun daha kolay 
yüzeye çıkmasını ve daha hızlı buharlaşmasını sağlamaktadır.  
 
Hava dolaşımsız kurutucu 45, 55, 65 ve 75oC sıcaklıklarda ve mikrodalgada 100W, 180W, 
300W, 450W, 600W, 750W, 950W, 300-950W, 450-950W, 600-λ50W güç derecelerinde 
yapılan kurutma işlemlerinde otların zamanla kaybettiği nem miktarlarının grafiksel gösterimi 
aşağıdaki gibidirν 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şekil 2. Sıcaklık ve güç dereceleriyle nem içeriğinin zamanla değişimi 
 
Herhangi bir ön işleme tabi tutulmaksızın otların farklı sıcaklıklarda sabit süreler içerisinde 
kaybettiği nem miktarına göre kuruma hızları belirlenmektedir. Şekil γ ‘de otların zaman ile 
kuruma hızındaki değişim görülmektedir.  Bu kuruma hızlarının grafiksel gösterimi aşağıdaki 
gibidir; 
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Şekil 3. Ebegümeci bitkisinin kuruma hız eğrileri 
 
Otların kuruması azalan kuruma hızı döneminde gerçekleştiğinden bu dönemde nemin hareketi 
katı içi difüzyon ile sağlanır. Difüzyon yavaş kuruyan materyallerin karakteristik davranışıdır. 
Katı yüzeyinden havaya su buharının kütle transfer direnci genellikle ihmal edilir ve bütün 
kuruma hızını katıdaki difüzyon kontrol eder. Böylece yüzeydeki nem içeriği denge 
değerindedir veya denge değerine çok yakındır.  
 
Zamana karşı ln M/Mo grafiğe geçirildiğinde eğimi 2D/4L2 olan bir doğru verir. Yaprağın 
kalınlığı bilindiğinden doğrunun eğiminden difüzyon katsayısı hesaplanır. Her bir sıcaklık için 
yukarda bahsedilen eğim metodu kullanılarak difüzyon katsayıları hesaplanmıştır. Şekil 4’de 
hava dolaşımsız kurutma kabini için Tablo 1’de ise mikrodalga kurutma için difüzyon 
katsayıları görülmektedir.  
 

    
Şekil 4. Hava dolaşımsız kurutma kabininde elde edilen difüzyon katsayılarının sıcaklıkla 
değişimi 
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Gerek şekilden gerekse tablodan görüldüğü üzere kurutma ortamının sıcaklığı ve güç dereceleri 
artınca kuruma difüzyon katsayıları da artmaktadır.   
 
Tablo 1. Mikrodalgada değişik güç derecelerinde aynı kalınlığa sahip otların difüzyon 
katsayıları 
Güç Derecesi, W Difüzyon 

Katsayısı, m2/s 
Güç Derecesi, W Difüzyon 

Katsayısı, m2/s 
100 6,08544x10-12 

 
300-950 6,69128x10-9 

 
180 1,01424x10-11 

 
450-950 1,78662x10-8 

 
300 1,08186x10-11 600-950 2,4026x10-8 

 
450 4,32742x10-11 

 
  

600 2,98863x10-10 

 
  

750 1,46862x10-9 

 
  

950 1,52947x10-9 
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ÖZET 
Bu çalışmada 1 mm, 5 mm ve 10 mm kalınlığında dilimlenen ananaslar hava dolaşımının 
olmadığı bir kurutucuda 4 farklı sıcaklıkta (75 oC, 65 oC, 55 oC, 45 oC) ön işlemsiz ve β ayrı ön 
işlem uygulanarak kurutuldu. Uygulanan ön işlemler çözeltileri % 65’lik Sakaroz çözeltisinde 1 
saat ve  % 5’lik Na2S2O5 Çözeltisi (Sodyum Metabisülfit)’nde 5 dakika bekletme şeklinde 
uygulandı.  Sakkaroz çözeltisi ile muamele edilmesi ile kurutma işleminden sonra ananasın lezzet 
ve tekstürüne katkıda bulunmak, ön işlem sırasında osmotik basınç ile nem kaybını sağlamak ve 
ananasta meydana gelecek olan oksidatif esmerleşmenin önüne geçmek hedeflenmektedir. 
Sodyum metabisülfit dezenfektan, antioksidan ve koruyucu madde olarak kullanılmaktadır. 
Sodyum metabisülfitin kurutmada ön işlem olarak kullanılmasının nedeniν antioksidan 
özelliğinden faydalanmak ve kuru ananası kontaminasyonlara karşı korumaktır. Ananaslar ön 
işlemsiz ve ön işlemli olarak farklı kalınlık ve sıcaklıklarda kuruma davranışı incelendiğinde, 
kurutma sıcaklığı arttıkça ananasın nem içeriğindeki azalmanın daha hızlı olduğu görülmüştür. 
Diğer bir deyişle yüksek sıcaklıklarda katı bünyesindeki su daha çabuk uzaklaşmaktadır. 
Buharlaşma derecesinin artması bu olayın nedeni olarak ileri sürülebilir. Aynı şekilde meyve 
kalınlığı azaldıkça nem içeriğindeki azalma daha hızlı gerçekleşmiştir. Kalınlığın azalması ile 
meyve içerisindeki su miktarının da azalması nedeniyle sabit sıcaklıkta daha hızlı kuruma 
gerçekleşmiştir. Ananasa uygulanan ön işlemler ananasın su tutma kabiliyetini arttırmış olup, ön 
işleme tabi tutulan ananasların kuruma süreleri artmıştır. %5’lik sodyum metabisülfitle ön işleme 
tabi tutulan ananaslar ön işlemsizlere göre daha geç kurumaktadır. %65’lik sakkaroz içeren 
ananaslar ön işlemsiz ve sodyum metasülfitle ön işlem uygulamaya göre daha geç kurumuştur. 
Ananasın kuruma davranışı incelendiğinde, kurumanın azalan kuruma hızı periyodunda ve katı 
içi difüzyon kontrolünde gerçekleştiği görüldü. Her bir kalınlık ve sıcaklık için difüzyon 
katsayıları ve hesaplanan difüzyon katsayılarında kuruma aktivasyon enerjileri hesaplandı. 
Kurutma sıcaklığı ve ananasın kalınlığı arttıkça difüzyon katsayısının da arttığı görülmektedir. 
Sıcaklığın artmasıyla su moleküllerinin kinetik enerjileri arttığından daha hızlı difüzlenmişlerdir. 
Kurutma aktivasyon enerjisi kalınlık artıkça azalmıştır. Madde kalınlaştıkça içerisindeki su 
miktarı artmakta, aktivasyon enerjisi de azaldığından, buharlaşma için gerekli enerji engelini 
geçen su molekülleri daha fazla olduğundan kalınlık arttıkça difüzyon katsayısı artmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler:  Ananas, kurutma, ön işlem, difüzyon katsayısı 
 
EFFECT OF THICKNESS, TEMPERATURE, AND PRETREATMENT ON DRYING 

BEHAVIOR OF PINEAPPLE 
 
ABSTRACT 
In this study, pineapple fruits were cutted at different sizes (1, 5 and 10 mm) were dried at four 
different temperatures (45 oC, 55 oC, 65 oC, 75 oC) without pre-treatment and with applying two 
different pre-treatments. Pineapple fruit cuttings were pretreated with 65 % sucrose solutions for 
one hour and 5 % Na2S2O5 (Sodiummetabisulfite) solutions for 5 minute. The purpose of the 
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treatment with sucrose solution is to contribute to the pineapple flavor and structure after drying 
by sucrose absorption in the solution and to provide moisture loss by osmotic pressure during the 
pre-treatment. This process also contributes to the prevention of oxidative browning. Sodium 
metabisulfite, defined as food additive by E223 code, is used as disinfectant, antioxidant and 
preservative. The reason for the use of sodium metabisulphite as a pretreatment medium prior to 
drying is its antioxidant properties and contributes to the protection of pineapple fruit against 
contamination during and after drying. Drying rate of pineapple slices decreases with increasing 
pineapple slice thickness. Because, the resistance formed across the heat transfer and mass 
transfer is increases with thickness of slice. It takes longer time for the water in the structure to 
evaporate, for the vapor to reach and leave the surface. The drying speed increases with the 
increase in the drying temperature. As the drying temperature increases, the moisture loss of 
pineapples becomes faster. Due to the temperature difference at high ambient temperature, the 
transfer of heat to the structure and the evaporation of water are realized faster. The increase in 
heat transfer due to the temperature difference causes simultaneous evaporation in the structure 
and the transfer of the formed steam to the surface occurs faster. In peeled fruits, low permeability 
peel layer does not form on the surface due to rapid drying. Therefore, in pineapple drying, all 
temperatures in this study can be used considering energy consumption costs. Pretreatment cause 
an increase in water retention at pineapple fruit. The increase in the drying time of pre-pretreated 
pineapple fruit was observed. Pineapple pre-treated with 5% sodium metabisulfite dries more 
slowly than non-pre-treated. Pineapples pre-treated with 65% sucrose also dried more slowly 
than those without pretreatment. When the drying behavior of pineapple in stagnant air was 
examined, it was determined that the drying process was carried out during the period of 
decreasing drying speed and in-solid diffusion control. Diffusion coefficients were determined 
for each thickness and temperature, and then drying activation energies were calculated from 
diffusion coefficients. The diffusion coefficient increases with increasing drying temperature and 
pineapple thickness As the kinetic energy of water molecules increases with increasing 
temperature, they are diffused faster. The drying activation energy decreased with increasing 
thickness. 
 
Keywords: Pineapple, Drying, pre-treatment, diffusion coefficient 
 

1. GİRİŞ 

Tarımsal ürünlerin kurutularak saklanması gıda koruma yöntemleri içinde en yaygın olanıdır. 
Dünyada yaygın şekilde kullanılan geleneksel yöntem güneş ışınlarına açık olarak kurutmadır. 
Bu yöntemde sebze, meyve, tahıl, hububat, tütün gibi değişik farklı ürünler yere serilir, 
bozulmadan depolanabilecekleri kuruluğa ulaşıncaya kadar ara sıra karıştırılarak kurutulurlar. 
Günümüzde kurutma işlemini denetim altında tutmak amacı ile yapay kurutucular da 
kullanılmaktadır. Yapay kurutucularda, kullanılacak havayı ısıtmak için elektrik enerjisi, kömür, 
fosil yakıtlar gibi geleneksel yakıtlar ve bunlara ek olarak güneş enerjisi toplama sistemleri de 
kullanılmaktadır.( Toğrul, ve Pehlivan, 2004). 
 
Kurutmanın en önemli amaçları arasındaν  Gıdanın nem içeriğini mikroorganizmaların gelişmesini önlemek için belli bir seviyenin 

altına indirerek ürünün bozulma olasılığını minimuma indirmek,  Nem içeriğinin düşürülmesi temel alınarak hacim azalmasından dolayı ve kuru madde 
oranının artmasıyla paketleme, depolama ve taşıma işlemlerinin maliyetleri azaltmak,  mikroorganizma etkinliği minimuma düşürüldüğünden ürünün raf ömrü arttırmak ve 
kurutma işlemi ile gıdaların dört mevsim tüketilmesi söz konusu olabiliyor ve böylece 
kar marjının arttırılması sayılabilir. 
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Günümüzde kurutma işlemini denetim altında tutmak amacı ile yapay kurutucular da 
kullanılmaktadır. Yapay kurutucularda, kullanılacak havayı ısıtmak için elektrik enerjisi, kömür, 
fosil yakıtlar gibi geleneksel yakıtlar ve bunlara ek olarak güneş enerjisi toplama sistemleri de 
kullanılmaktadır.  
 
Kurutma, enerjinin yoğun olarak kullanıldığı bir işlemdir. Bu nedenle endüstriyel kurutma 
işlemlerinde tüketilen enerjinin mümkün olduğu kadar düşük tutulması için önlem alınmalıdır. 
Kurutma en uygun şekilde ve gerektiği ölçülerde yapılmalıdır.  
 
Kurutma işleminin gerçekleştirildiği kurutucularda herhangi bir ürünün kurutulabilmesi için ön 
çalışma ve deneyler gereklidir. (Mayor ve Sereno 2004). 
 
Kurutma deneyleri, uygun bir kurutucu tipinin seçimi, kurutucu tasarımında yararlı veri ve 
sonuçların elde edilmesi, çalışma koşullarının üretimin biçim ve kapasitesine olan etkilerinin ve 
kuruma mekanizmasının saptanması için yapılabilir.  
 
Kurutma tekniğinin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, son ürünün kalitesine kurutma 
öncesi uygulanan ön işlemlerin de önemli etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.  
 
Ananas, ananasgiller familyasından sıcak ülkelerde yetişen bitki ve onun meyvesidir. Anayurdu 
Güney Amerika'dır. Meyvesi iri, güzel kokulu ve lezzetlidir, üstünde bir demet yaprak vardır. 
1555'te Jean de Léry tarafından Brezilya'da bulundu, oradan İngiltere'ye götürüldü, sonra 
Fransa'da yetiştirildi. (https://tr.wikipedia.org › wiki › Ananas) Tropik bir meyve olan ananasın 
kuru formu kuru meyve çeşitleri içerisinde yerini almıştır. Tablo 1’de anasın besin değerleri 
verilmiştir.  
 
Tablo 1. Ananasın  Besin Değeri (https://tr.wikipedia.org/wiki/Ananas) 
 

Porsiyon Miktarıμ 100 g            Kalori (kcal) 50             Protein 0,5 g 

Toplam yağ 0,1 g                       Doymuş Yağ 0 g 

Çoklu Doymamış Yağ 0 g         Tekli Doymamış Yağ 0 g 

Kolesterol 0 mg 

Sodyum 1 mg                          Potasyum 109 mg 

Karbonhidrat 13 g                    Diyet Lifi 1,4 g                   Şeker 10 g 

A Vitamini 58 IU C Vitamini 47,8 mg 

Kalsiyum 13 mg Demir 0,3 mg 

D Vitamini 0 IU B6 Vitamini 0,1 mg 

Kobalamin 0 µg Magnezyum 12 mg 
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2. MATERYAL VE METOT 
 

Bu çalışmada farklı boyutlarda (1, 5 ve 10 mm) kesilen ananaslar ön işlemsiz ve iki ayrı ön işlem 
uygulandıktan sonra 4 farklı sıcaklıkta (45 oC, 55 oC, 65 oC, 75 oC ) kurutuldu. Ön işlemler % 
65’lik Sakaroz çözeltisinde 1 saat ve  % 5’lik Na2S2O5 (Sodyum metabisülfit) çözeltisinde 5 
dakika bekletme şeklinde uygulandı.   
 
Başlangıç nem içeriği 70 oC’de sabit tartıma gelene kadar yapılan kurutma sonucunda belirlendi. 
Analizler γ paralelli olarak yürütüldü ve  sonuçların ortalaması alınarak kullanıldı. Ananasların 
başlangıç nem içeriği Tablo β’ de görülmektedir.  
 
Tablo 2. Ananasın Başlangıç Nem içerikleri 

  Başlangıç nem içeriği 

   (%), yaş temel Kuru temel 

Önişlemsiz 90,71 9,76 

%5 Na2SO5 92,84 12,96 

%65 Sakaroz 76,45 3,97 

 
Sakaroz çözeltisi ile muamelenin amaçları, çözeltide sakaroz absorbsiyonu ile kurutulduktan 
sonra meyvenin lezzetine ve yapısına katkıda bulunmak ve ön işlem süresince ozmotik basınçla 
nem kaybı sağlamaktır. Aynı zamanda bu işlem oksidatif esmerleşmenin önlenmesine de katkıda 
bulunmaktadır. 
 
Eββγ kodu ile gıda katkı maddesi olarak tanımlanan sodyum metabisülfit, dezenfektan, 
antioksidan ve koruyucu olarak kullanılır. Sodyum metabisülfitin kuruma öncesi ön işlem ortamı 
olarak kullanılmasının nedeni, antioksidan özelliğidir ve ananas meyvesinin kuruma sırasında ve 
sonrasında kontaminasyonlara karşı korunmasına katkı yapmaktadır.  
 
3. SONUÇLAR 
 

Elde edilen ağırlık kaybı değerlerinden başlangıç nem içeriği değerini de kullanarak g su /g kuru 
madde cinsinden kuru temelde nem içeriği değerlerine dönüştürdükten sonra her bir ön işlem her 
bir sıcaklık ve her bir kalınlık için zamanla nem içeriğindeki değişimi grafiğe alındı. Şekil 1’de 
seçilen bir sıcaklık ve ön işlem için kalınlığın etkisi, seçilen bir kalınlık ve ön işlem için sıcaklığı 
etkisi, seçilen bir kalınlık ve sıcaklık için ön işlem uygulamasının etkisi görülmektedir.  
 
Şekillerden görüldüğü gibi hava sıcaklığının artması ve kalınlığın azalması neminin aynı sürede 
daha fazla azalmasına neden olmaktadır. Özellikle sabit sıcaklık deneylerinde kalınlığın azalması 
ananasın nem içeriğinin daha hızlı azalmasına neden olmuştur. Ananas dilimlerinin kalınlıkları 
arttıkça ince olan ananasta buharlaşma daha hızlı olacaktı çünkü kalınlık arttıkça içindeki suyun 
karşılaşacağı yüzey direnci daha fazla olacaktır. 
 
Kurutma sıcaklığı arttıkça ananasın nem içeriğindeki azalma daha hızlı olmaktadır. Diğer bir 
deyişle yüksek sıcaklıklarda katı bünyesindeki su daha çabuk uzaklaşmaktadır. Buharlaşma 
derecesinin artması bu olayın nedeni olarak ileri sürülebilir. 
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 Ön işlem uygulamalarından ise Na2S2O5 uygulamasının başlangıç nem içeriğini artırdığı sakaroz 
da bekletmenin kısmi ozmotik dehidrasyona uğratarak nem içeriğini azalttığı görülmektedir.  
 

 

 

 
Şekil 1. Ananasın kurutulması sırasında zamanla nem içeriğindeki değişme 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25

N
em

 iç
er

iğ
i, 

g 
su

/g
 k

ur
u 

m
ad

de

Zaman, saat

65 oC, ön işlemsiz

1 mm

5 mm

10 mm

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25 30 35

N
em

 İç
er

iğ
i (

g 
su

/ g
 k

ur
u 

m
ad

de
)

Zaman, saat

10 mm Na2S2O5

75 oC

65 oC

55 oC

45 oC

554



 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

Nem içeriği değerlerinin zamana karşı nümerik türevi alınarak kuruma hızı değerleri elde edildi. 
Her bir kalınlık, her bir sıcaklık ve ön işlem uygulaması için yapılan hesaplamalardan sonra nem 
içeriğine karşı grafiğe geçirildi. Şekil β (a) ‘da kalınlık ve sıcaklığın etkisi Şekil β(b)’ de ise ön 
işlemin kuruma hızına etkileri görülmektedir. 

 
Şekil 2 (a). Ananasın kuruma hızına kalınlık ve sıcaklığı etkisi 
 

 
 
Şekil 2 (b). Ananasın kuruma hızına ön işlemin etkisi 
 
Şekillerden de görüldüğü gibi, ananasın tüm sıcaklıklarda, tüm kalınlıklarda ve tüm ön işlemlerde 
kuruma hızı nem içeriğindeki azalma ile azalmaktadır. Bu, kuruma olayı sırasında hiç sabit hız 
periyodunun olmadığını ve tüm kuruma olayının azalan kuruma hızı devresinde gerçekleştiğinin 
göstergesidir.  
 
Ananasın kurumasında katı yüzeyinden havaya su buharının kütle transfer direnci genellikle 
ihmal edilir ve bütün kurutma hızını katıdaki difüzyon kontrol eder. Yüzeydeki nem içeriği denge 
değerindedir veya denge değerine çok yakındır. 
 
Difüzyon katsayısını belirlemek için zamanla nem içeriği değerleri denge nem içeriği ve 
başlangıç nem içeriği değerleri kullanılarak boyutsuz nem değerlerine dönüştürüldü. Daha sonra 
Fick’in II yasasının kartezyen koordinatlar için çözümünden yararlanarak difüzyon katsayıları 
belirlendi.  
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     (2) 
 

     (3) 

 
Şekil 3 (a).  Ananasın Difüzyon katsayısına kalınlığın etkisi 
 

 
Şekil 3 (b). Ananasın Difüzyon katsayısına sıcaklığın etkisi 
 
Sıcaklığın ve kalınlığın artmasıyla difüzyon katsayısı artmıştır. Ayrıca ön işlem uygulaması 
ananasın su tutma kabiliyetini arttırmış olup, ön işleme tabi tutulan örneklerin kuruma süreleri 
arttığından difüzyon katsayıları azalmıştır. Kalınlığın artmasıyla su molekülü konsantrasyonu 
arttığından difüzyon katsayısı da artmaktadır.  
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Difüzyon katsayısının sıcaklıkla değişimi Arhenius tipi exponansiyel eşitlikle tanımlanmaktadır. 
Bu ifadenin lineerleştirilmesi ile 1/ T’ ye karşı ln(Deff)  grafiğe geçirilirse bir doğru elde edilir. 
Bu doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisi EA belirlenir. Aşağıda aktivasyon enerjilerinin 
belirlenmesi görülmektedir. ( Yağcıoglu, vd. 1λλλ). 
 

  (4) 
Şekilde görüldüğü gibi aktivasyon enerjisi örnek kalınlığındaki artışla azalmaktadır. Örnek 
kalınlığının artmasıyla kuruma hızı azalmasına rağmen, su moleküllerinin ortalama enerjileri 
artacağından, aktivasyon enerjisi azalır ve buharlaşma için gerekli enerji engelini geçen su 
molekülleri daha fazla olacağından difüzyon katsayısı artar.  

 
Şekil 4. Aktivasyon Enerjisinin Kalınlıkla değişimi  
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ABSTRACT 

The comet assay is sensitive and quick technique for DNA strand break recognition in singular 
cells. The assay has been utilized in aquatic species, often fish and bivalves, 
in biomonitoring applications and experimental studies. Therefore, a lot of researches make use 
of its ability to measure DNA single-strand breaks, mutations, cross-links, some base damage 
and apoptotic nuclei. The comet assay is a gel electrophoresis technique that is utilized to 
imagine and measure DNA strand breaks in singular cells utilizing microscopy. In its least 
complex structure, cells are installed in agarose on a magnifying instrument slide, immersed in 
a lysis answer for evacuate lipids and proteins, and presented to a frail electric field to pull in 
broken, adversely charged DNA towards the anode. After electrophoresis, DNA is recolored 
utilizing a fluorescent color, and saw utilizing a fluorescence magnifying lens. Individual 
pictures would then be able to be digitized and examined for instructive properties, for example, 
the separation the DNA has moved and the percent of DNA that has moved.  The alkaline 
single-cell microgel-electrophoresis ('comet') assay, allowing the evaluation of damage 
occurring at the DNA level in individual cells associated with exposure to genotoxic 
compounds, appears to be a promising tool for aquaculture biomonitoring studies. In this 
review, data are presented from the literature or field studies on DNA damage in aquaculture. 

Key words: Comet, DNA damage, Aquaculture 

 

OZET Akuakültürde Komet Testi’nin Kullanım Alanları 

Komet testi,  canlı hücrelerde DNA iplikçik kopmalarını tanıma için geliştirilmiş hassas ve hızlı 
bir tekniktir. Bu test, akuatik türlerde, çoğunlukla balık ve bivalvialarda, biyolojik izleme 
uygulamalarında ve deneysel çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu nedenle, birçok araştırmada 
DNA tek iplikçik kopmalarını, mutasyonlarını, çapraz bağlarını, bazı baz hasarlarını ve 
apoptotik çekirdekleri ölçmede kullanır. Komet testi, mikroskopi kullanarak tekil hücrelerde 
DNA sarmalının kopmalarını hayal etmek ve ölçmek için kullanılan bir jel elektroforez 
tekniğidir. Hücreler agaroz içine yerleştirilir, lipidleri ve proteinleri boşaltmak için bir lizis 
çözeltisine daldırılır ve kırılmış, ters şekilde yüklü DNA'yı anoda doğru çekmek için bir zayıf 
elektrik alanına sunulur. Elektroforezden sonra, bir floresan renk kullanılarak DNA yeniden 
renklendirilir ve bir floresan büyüteçli lens kullanılarak görüntüler elde edilir ve incelenebilir. 
Genotoksik bileşiklere maruz kalmayla ilişkili bireysel hücrelerde DNA düzeyinde meydana 
gelen hasarın değerlendirilmesine izin veren alkalin tek hücreli mikrojel elektroforez 
("kuyruklu yıldız") deneyi, kültür balıkçılığı biyolojik gözlem araştırmaları için umut verici bir 
araç gibi görünmektedir. Bu derlemede, akuakültürde Komet Testi’nin Kullanım Alanları ile 
ilgili literatür ve alan çalışmalarından veriler sunulmuştur. 

Anahtar  Kelimeler: Komet, DNA hasarı, Akuakültür 
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1.INTRODUCTION  

According to the United Nations Food and Agriculture Organization, aquaculture sector is 
considered as the fastest growing sector among the food production sectors. In 2016, 80 million 
tons of production was realized through aquaculture worldwide. 51.3 million tons of the 
production obtained through aquaculture was obtained from inland waters and 28.7 million tons 
was obtained from aquaculture. The average annual consumption of seafood is 20 kg per capita 
worldwide (FAO, 2018). 

Turkey Statistical Institute (TUIK, 2018) are increasing aquaculture in our country. 79.031 tons 
in 2000, 118.277 tons in 2005, 167.141 tons in 2010 and 253.395 tons in 2016 were produced 
from aquaculture. In 2016, rainbow trout with 107.013 tons, sea bass 80.847 tons and sea bream 
with 58.254 tons were the most grown species. The need to exchange reliable information on 
all related subjects is becoming a key issue for the responsible management of aquaculture. In 
order to provide easily-accessible and up-to-date information, the FAO Fisheries and 
Aquaculture Department has developed specific pages on aquaculture where users can consult 
relevant material on aquaculture at international, regional and national level (FAO,2017). 
Aquaculture produces more than half of the world's seafood for consumption, and production 
(tonnage) has grown globally at 6% per year since 2001 (FAO, 2018). 

Aquaculture has been considered as an option to cope with the world food demand. However, 
criticisms have arisen around aquaculture, most of them related to the destruction of ecosystems 
such as mangrove forest to construct aquaculture farms, as well as the environmental impacts 
of the effluents on the receiving ecosystems. The inherent benefits of aquaculture such as 
massive food production and economical profits have led the scientific community to seek for 
diverse strategies to minimize the negative impacts, rather than just prohibiting the activity. 
(Porchas and Cordova, 2012). Culture of intensive cultivation conditions, stock density, oxygen 
consumption, sudden changes in water temperature, manual intervention, one of many negative 
factors such as several of them come together to create stress in fish and disrupting the 
physiology of fish weakens the counter defense system. In this study, normal metabolic 
processes and stress factors against harmful effects of radicals. In order to increase the yield 
and quality addition of antioxidant vitamins to rations, Importance and advantages for 
aquaculture It was investigated (Kelestemur and Ozdemir, 2011). 

Oxidative stress is caused through damaged biological systems via producing Reactive Oxigen 
Species (ROS) or by impairing antioxidant defense systems. Biochemical and physiological 
damages caused by oxidative stress in fish depend on antioxidant enzyme activities, stress 
intensity and its mechanism (Kaymak et al., 2014 ). Oxidative stress can damage proteins, 
lipids, DNA and other molecules in cells. Antioxidants are enzymes that function to prevent the 
formation of reactive oxygen species and their damage (Lushchak, 2011; Birnie-Gvin et al., 
2017). 

Because of any stressor, prooxidants in living antioxidant effects of oxidative stress, antioxidant 
defense system With the help of antioxidant substances that strengthen removable. Antioxidant 
defense system can be classified as enzymatic and nonenzymatic antioxidants (Mehta and 
Gowder, 2015). Enzymatic antioxidants are the main superoxide dismutase (SOD), catalase 
(CAT) and glutathione changes in peroxidase (GPx) activities of oxidative stress can be used 
as an indicator (Ekambaram et al., 2014).  

Increased free radicals also cause lipid peroxidation, leading to deterioration of cell membrane 
function. As a result malondialdehyde, which is the product of degradation of lipid 
peroxidation, is formed and used as an indicator for the determination of oxidative damage of 
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 lipids. In addition, increasing reactive oxygen species cause DNA damage in cells. 8-hydroxy-
β’-deoxyguanosine (8-OHdG) is an oxidative base damage product and is used extensively in 
the determination of DNA damage (Kasai, 1997).  

2.ENVIRONMENTAL IMPACTS OF AQUACULTURE 

The impacts of aquaculture on the environment are a progressively important topic as 
aquaculture operations enlarge globally. Environmental degradation from aquaculture practices 
has been reported. The negative effects include organic pollution and eutrophication, a buildup 
of excess nutrients (primarily organic nitrogen and phosphorus) and wastes in an ecosystem. 
These problems together with chemical pollution can cause algal bloom, depletion of oxygen, 
reduction in water quality, death of corals and habitat destruction (Boesch et al., 2001; Aubin, 
2006). Certain microorganisms that thrive in this adverse environment are directly harmful to 
fish through biologic and neurologic toxins (Aubin, 2006). These detrimental effects are usually 
localized to surrounding regions and can be transitory. Therefore, good management protocols 
can be used to minimize the effects, e.g. situate net pens in areas with high natural flushing 
rates, periodic fallowing between cycles of production, use of seaweed biofilters and use of 
mollusk-farming to remove organic nitrogen from the water (Kaspar et al., 1985; Chopin et al., 
1999; Debruyn et al., 2006). 

A large quantity of wild-caught fish has been used as feeds for aquaculture. However, when 
these forage fish stocks are heavily harvested, it can directly affect marine ecosystems 
negatively by the reduction of food available for predators (Naylor et al., 2000). Therefore, 
alternative sources of feed are being considered. 

Chemicals used in aquaculture can also cause pollution in the environment. These chemicals 
can come from antibiotics, pesticides, herbicides, hormones, anesthetics, pigments, minerals, 
and vitamins (Goldberg et al., 2001; JSA, 2007). There is limited data on the extent of antibiotic 
use by producers outside of the USA but they may rely on antibiotics to a greater extent (Mellon 
et al., 2001). A concern about antibiotic use is that it may affect un-intended species leading to 
antibiotic resistance and other toxic effects (Brown, 1989). This may have been a reason why 
some pathogens have become resistant to many drugs that are used in aquaculture (Dixon, 
2000). Herbicides are used to control aquatic weeds, algal blooms, and fouling organisms. Net 
pen operators often treat their nets with paints that contain copper-based algaecide. These and 
other compounds appear relatively safe when applied in approved conditions; however, there 
are concerns that a spill of these chemicals can cause irreversible damage to the environment 
(Eisler, 1998). 

Diseases and parasites for aquaculture can be deleterious in wild fish stock. Parasites may serve 
as a host for other lethal diseases such as infectious salmon anemia (ISA) which has been 
detected in both escaped farmed and wild fish (FWS/NOAA, 2000). Another example of 
parasite introductions into the environment is sea lice which is a serious problem affecting 
salmon farms and can also impact wild salmon migrating through coastal waters (Finstad et al., 
2000; Krkosek et al., 2007). 

3.COMET ASSAY IN AQUACULTURE 

Aquaculture is a commercial farming industry in the tropical countries, wherein the same 
climatic conditions favor the fungal growth and mycotoxin production. Inadequate management 
due to overfeeding exposes fish simultaneously to the carcinogen aflatoxin (Eaton and 
Groopman 1994) and the tumor promoting microcystin (Nishiwaki-Matsushima et al. 2002). In 
order to assess the possible combined synergistic effect of cooccurring toxins, micronucleus 
and comet assays could be useful tools to detect the genotoxic status in nucleated fish 
erythrocytes. Micronuclei result from lesions/adducts at the DNA or chromosomal level, or at 
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 the level of proteins directly or indirectly involved in chromosome segregation. The formation 
of micronuclei originating from the chromosome fragments or chromosome lossevents requires 
a mitotic or meiotic division (Kirsch-Volders et al. 2003). Micronuclei have been scored in fish 
erythrocyte as a measure of clastogenic activity, i.e., formation of condensed small membrane-
involved chromosomal fragments that are unable to migrate, following the mitotic. The comet 
assay, also called as single-cell gel electrophoresis, measures the broken DNA strand removed 
from the nucleus. These genotoxicity assays, in combination with the direct detection of 
microcystin in defined tissue components by immunohistochemistry (Gimeno et al. 1997) can 
demonstrate the real significance of cumulative hazards in the food chain. Thus, in this work, 
microcystin bioaccumulation was evaluated by immunohistochemistry, and microcystin-
AFB1 synergism was monitored by the micronucleus and comet assay in Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus) (Hashimoto et al., 2012). 

 Also, Ozone, H2O2 and other pro-oxidant chemicals are used extensively in aquaculture as 
disinfectants and/or sources of O2. Information is limited but antioxidant responses and 
provident impact in animals are seen with the use of such chemicals. For example, altered GSH 
and oxidized glutathione levels in blood of Arctic charr (Salvelinus alpinus) (Ritola et.al., 
2000), and elevated SOD activities in liver and gills of O. mykiss (Ritola et.al., 2002), were seen 
following exposure to ozone/hyperoxia but not to hyperoxia alone. In contrast, elevated hepatic 
and gill catalase activities were seen in O. mykiss following exposure to hyperoxia alone (Ritola 
et.al., 2002). A number of molecular and higher order effects have been seen with exposure of 
isolated cells and whole animals to H2O2. Increased protein oxidation occurred in hepatocytes 
of P. flesus (Fessard and Livingstone, 1998) and DNA damage (measured as strand breakage) 
was seen in digestive gland cells of M. edulis, hepatocytes of O. mykiss and hepatocytes and 
blood cells of brown trout (Salmo trutta) (Mitchelmore et. al., 1998). Increased DNA oxidation 
(8-hydroxy-β’-deoxyguanosine formation) occurred in O. mykiss with dietary exposure to 
H2O2. At the tissue level, gill lesions occurred in O. mykiss; and at the whole-animal level, 
decreased aerobic metabolic rate was seen in the shrimp Crangon crangon, and respiratory 
pathophysiology and decreased growth rate in O. mykiss. Deleterious functional effects have 
also been observed in the form of decreased lysosomal stability in digestive gland cells of M. 
edulis with exposure to enzymatically generated O2, and pH-dependent alterations in 
aggregation of cells of the sponge Microciona prolifera were seen with exposure to H2O2 or 
bleach (NaClO) (Livingstone, 2003). 

CONCLUSIONS 

In addition to the current management of aquaculture, the application of Toxicological Risk 
Assessment (TRA) tests should be made as a rule. Pollution monitoring studies occupy a 
significant place today. however, Marine  Genotoxicity studies are rare. So that  similar studies 
should be increased. 
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ABSTRACT 

In this study, zinc sulphide (ZnS) films were grown on p-type silicon (Si) (111) crystal and 
ZnS / p-Si heterojunction photodiodes were produced. Sol-gel dip coating method was used 
when coating ZnS films and the solution was prepared to have a molarity of 1: 4. Structural 
properties of ZnS films were examined by X-ray diffraction method (XRD). The structure of 
the ZnS film, lattice constant (a) and film crystallite size (D) were found from X-ray 
diffraction spectra. The optical properties of ZnS films were investigated by using the UV-
VIS-NIR spectrophotometer. The refractive index (n), absorption coefficient (α), thickness (d) 
and optical forbidden energy range (Eg) of the ZnS films were calculated from these 
measurements. Series resistance value (Rs), ideality factor (n), saturation current (Io) and 
barrier height (Φb) values of ZnS / p-Si structures were calculated by measuring the dark 
current - voltage (I - V) characteristics at room temperature. In the calculations, Cheung - 
Cheung, Norde and thermionic emission models were used and the values were compared. 
Measurements of illuminated current - voltage (I - V) characteritics of ZnS / p - Si structures 
showed that the structures are light sensitive. Fermi energy level (EF) and barrier height (Φb) 
of ZnS / p-Si structures were determined by measuring the capacity - voltage (C - V) 
characteristcs at room temperature and at different frequency values.  

Key Words: ZnS, p-Si, heterojunction, photodiode, sol-gel. 

 

SOL- JEL DALDIRMA YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN ZnS/ p-Si FOTODİYOTLAR 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, p- tipi silisyum (Si) (111) kristali üzerinde çinko sülfür (ZnS) filmler 
büyütülerek ZnS/ p-Si heteroeklem fotodiyotlar üretilmiştir. ZnS filmler kaplanırken sol-jel 
daldırma yönteminden yararlanılmış ve çözelti molaritesi 1μ4 olacak şekilde hazırlanmıştır. 
ZnS filmlerin yapısal özellikleri X-ışınları kırınımı yöntemi (XRD) kullanılarak incelenmiştir. 
ZnS filmin yapısı, örgü sabiti (a)  ve film kristalit büyüklüğü (D) X ışını kırınım 
spektrumlarından bulunmuştur. ZnS filmlerin optiksel özellikleri UV-VIS-NIR 
spektrofotometre kullanılarak elde edilen geçirgenlik spektrumları yardımıyla incelenmiştir. 
Bu ölçümlerden ZnS filmlerin kırılma indisi (n), soğurma katsayısı (α), kalınlık (d) ve  

 

optiksel yasak enerji aralığı (Eg) hesaplanmıştır. ZnS/ p-Si yapılarının seri direnç değeri (Rs) , 
idealite faktörü (n) , doyma akımı (I0) ve bariyer yüksekliği (Φb) değerleri oda sıcaklığında 
karanlık akım - gerilim (I-V) belirtkenleri ölçülerek hesaplanmıştır. Hesaplamalarda Cheung - 
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Cheung, Norde ve termoiyonik emisyon modellerinden yararlanılmış ve bulunan değerler 
karşılaştırılmıştır. ZnS/ p-Si yapılarının aydınlık akım - gerilim (I-V) belirtkenlerinin 
ölçümleri yapıların ışığa duyarlı olduğunu göstermiştir. ZnS/ p-Si yapılarının fermi enerji 
seviyesi (EF) ve bariyer yüksekliği (Φb) oda sıcaklığında, farklı frekans değerlerinde kapasite - 
gerilim (C-V) belirtkenleri ölçülerek bulunmuştur.  

Anahtar Kelime: ZnS, p-Si, heteroeklem, fotodiyot, sol-jel. 

 

1. INTRODUCTION 

Zinc sulphide (ZnS) is a II-VI compound n-type semiconductor material with direct and wide 
band gap at room temperature (3.2 – 3.8 eV) [1,2]. Besides, ZnS is nontoxic material and it 
obtains chemical stability [3]. It can be grown using different physical and chemical 
techniques such as RF sputterring [4], sol-gel dip coating [5], sol-gel spin coating [6], spray 
pyrolysis [7], chemical deposition method [8]. ZnS can be grown in many different crystal 
structures such as zinc blende, hexagonal and rhombohedral [9]. ZnS is suitable for 
optoelectronic applications, such as solar cell [10],  light emitting diode [11], sensor [12]. 

In this work, structural, optical and electrical analysis of ZnS/p-Si were determined in details. 

 

2. EXPERIMENTAL DETAILS 

In this work, ZnS thin films were grown on glass and p-type Si (111) orianted by sol-gel dip 
coating method. Two solution were prepeared as stock solution. Molar ratio of solutions are 
1:4. Zinc acetate dehydrate (Zn(CH3COO)22H2O) and thiourea (CH4N2S) were dissolved in 
methanol at room temperature, seperately. Without wating, thiourea solution was added in 
zinc acetate solution drop by drop. Mixed solution was stirred on magnetic stirrer and solution 
was blurred. To obtain clear solution, ethanolamine (C2H7NO) was added. Mixed solution 
was stirred totally 2 h on magnetic stirrer at room temperature. Total volume of solution is 30 
ml and pH of the solution is 10.  

Si wafer was degreased through RCA cleaning procedure before ZnS film was coated. Next, it 
was subjected to the drying process in N2 atmosphere for a prolonged time. Following the 
drying process, high-purity aluminum (99.999%) was thermally evaporated from the tungsten 
filament onto the whole back surface of the Si wafer under the pressure of 10−5 Torr. In order 
to obtain a low-resistivity Ohmic back contact, Si wafer was sintered at 580 °C for γ min. The 
native oxide on the front surface of the substrate was removed in HF:H2O (1:10) solution, and 
finally, the wafer was rinsed in DI water for 30 s before forming an organic layer on the p-
type Si substrate. 

Glass substrates were ultrasonically cleaned in de-ionized water and ethanol for 10 min, 
respectively and then dried in the furnace at 100 °C for 10 min. 

After cleaned p-type Si crystal and glass substrate were dipped vertically in the solution with 
a velocity of 3 mm/s and were removed from the solution with same velocity without waiting. 
Then, the films were dried at γ00 °C for 5 min in air. In order to increase film thickness, 
processes were repeated 15 times for glass substrate and 5 times for p-type Si crystal. Finally,  

 

 

the films were heated at 500 °C in vacuum for 1 h. The front surface of p-Si coated with ZnS , 
a high-purity aluminum layer was coated on the surface under the pressure of 10−5 Torr. 

565

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/acetone


 

 

3rd INTERNATIONAL  ZEUGMA  CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES  
November 22-24, 2019 

GAZIANTEP, TURKEY  

The structural analysis of ZnS has been investigated with X-ray diffraction (XRD). The 
optical transmission (T%) measurement of material have been done using UV-VIS-NIR 
spectrophotometer. Current-voltage (I-V) measurement of ZnS/p-Si structure have been 
performed in the dark and under illumination at room temperature. Illuminated current-
voltage (I-V) measurement have been done under 100 mW/cm2 illumination intensity. 
Illuminated current- voltage (I- V) results have been showed that ZnS/p-Si structure is quite 
sensitive to light. Capacitance-Voltage (C-V) measurement of structure have been performed 
at room temperature for three difference frequency values. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1.Structural Properties 

Figure 1 shows XRD spectra of the ZnS thin films. The strongest peaks are identified to 
originate from (111) and (220). The diffraction peaks show that cubic phase of ZnS has been 
observed [13].  

 

Figure 1: XRD pattern of ZnS thin film. 

The crystal size of ZnS structure was calculated Debye-Scherrer’s formula [14]; = .cos �                                                                                                                                              

where D,  ,  and θ are the average crystalline size, the wavelength of CuKα, the full width at 
half maximum (FWHM) of the diffraction peak and is the Bragg’s angle, respectively. CuKα 
radiation source with a wavelength of 0.154 nm was used. The crystalline size was calculated 
8.56 nm.  

Using Bragg’s Lawν = ℎ� sin �ℎ�                                                                                                                                    

 

the inter planar spacing dhkl was calculated 0.311 nm. Lattice constant a was calculated for 
cubic phase; 
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ℎ� = �√ℎ + +                                                                                                                            

as 0.54 nm. This lattice constant value is in good agreement with this work [15].  

3.2.Optical Properties 

Figure 2 shows the optical transmittance spectra of ZnS film grown on glass substrate. The 
film have very high transparency approximately 85%. 

 

Figure 2: Transmittance spectra of ZnS thin film  

The Swanepoel envelope method and the following relationships were used to calculate the 
refractive index (n) of the film [16]. = [ + − ⁄ ] ⁄                                                                                                                 = ( − ) + +                                                                                                               

where s, TM and Tm are the refractive index of the substrate, the transmission maximum and 
the corresponding minimum of the spectra, respectively. The film thickness (d) was calculated 
from the two minima or two maxima of the transmittance spectra using the following relation. = −                                                                                                                             6  

where ni and  i are the refractive index and the wavelength at two adjacent extremes. 

The absorption coefficient α is found by equation 7. = ln ⁄                                                                                                                                                

The optical band gap, Eg, values have been estimated using the Tauc relation given in 
equation 8. ℎ = �(ℎ − ) ⁄                                                                                                                            

 

where h  and A are photon energy and the constant, respectively. 
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Figure γ shows (αh )2 versus h  graph. Eg value of the ZnS film was obtained using this 
graph. 

 

Figure 3: The (αhν)2 versus hν graph. 
The refractive index, thickness and the optical forbidden band gap of ZnS films were 
calculated 2.19 , 291.19 nm and 3.52 eV, respectively.  

3.3 Electrical Properties 

The electrical properties of the structure were investigated both dark and illuminated 
conditions. The structure was illuminated with 100 mW/cm2 power using AM 1.5 filter. 
Figure 4 and 5 show I-V characteristics and semi-logarithmic graph of structure, respectively. 

 

Figure 4: I - V characteristics of the structure. 
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Figure 5: Semi-logarithmic graph. 

After illumination, there is current flowing through the structure. Thus, it can be said that the 
structure is light sensitive. 

I-V characteristics of structure were investigated using three methods in forward bias region. 
Firstly, thermionic emission method [17] was used. As equation 9, lnI-V graph must be linear. 
Slope and intercept of graph give ideality factor and saturation current values. � =  � [  ( )]                                                                                                                               

 

Figure 6: lnI - V graph 
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To calculate barrier height of the structure equation 10 was used. Φ� = ���                                                                                                                           

where A, A* , T are effective diode area, Richardson constant and temperature in Kelvin, 
respectively. Using thermionic emission method, ideality factor (n), saturation current (I0) and 
barrier height (Φb) were found 5.71, 3.52x10-8A, 0.733eV, respectively. 

Secondly, Cheung Cheung’s method [18] was used.  Figure 7 gives dV/dlnI vs I graph. Using 
equation 11, 12 and 13 ideality factor, series resistance and barrier heigth values were 
calculated 5.5, γ64.β5Ω, 0.7γ5eV, respectively. 

 

Figure 7: dv/dlnI – I graph. 

 

 
Figure 8: H(I) - I graph. 
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� =  +  ��                                                                                                                                

� =  − ( ) ( ��� )                                                                                                       � = Φ� + ��                                                                                                                                 

Lastly, Norde method [18] was used. The minima voltage point of F(V) versus V graph gives 
barrirer height and using minima current value, series resistance value can be calculated. = − ( ��� )                                                                                                             

Where  must be greater than ideality factor. 

 

Figure 9: F(V) - V graph. � = −� �                                                                                                                                        

Using Norde method barrier height and series resistance value were found 0.723eV and 
βγ0.γΩ. 

Capacity- voltage measurement were determined for three different frequency values. Figure 
10 gives C-V measurement of structure.  

Figure 11 shows 1/C2 – V graph for 100 kHz measurement. Using equation 16, 17, 18 and 19, 
acceptor concentration of atoms NA,  built-in potential value Vbi, diffusion potential Vd0 and 
Fermi energy level were calculated for 100 kHz measurement, 2.99x1010 cm-2, 0.25eV, 
0.275eV, 0.51eV, 0.785eV respectively. 
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Figure 10: C-V characteristics of the structure. 

 
Figure 11: 1/C2 – V graph for 100 kHz measurement. = �� −� �                                                                                                                                   6  

� = �� +                                                                                                                                       

= ( �)                                                                                                                                   Φ� = � +                                                                                                                                       
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4.CONCLUSION 

In summary, ZnS/p-Si photodiode was produced successfully using sol-gel dipping method. 
XRD results show the ZnS thin film has a zinc blende crystal structure. Using optical 
trransmittance spectra energy band gap was calculated and this result is in good agrement 
reported [20]. Illuminated I-V measurement shows that this structure is light sensitive. Using 
dark I-V measurement barrier height and ideality factor were calculated. The results are in 
good agrement reported [21].  
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ÖZET 

KBRN, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen 
yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı, tehlikeli durumları ifade etmektir.  KBRN 
ajanlarından elde edilmiş silahlar terör ve sabotaj eylemlerinde kasten kullanılmakta ya da 
endüstriyel üretimde, sağlık sektöründe, laboratuvarlarda ve bilimsel araştırmalarda ürün ya 
da ara ürün olarak yer almaktadır. KBRN tehditleriν insan, doğa ya da teknoloji kaynaklı 
KBRN ajanlarının kontrolsüz olarak yayılmasıyla oluşan tehlikelerdir. Günümüzde savaş, 
sanayi ve endüstri sahasında yaşanan gelişmeler KBRN risklerini artırır. Bütün bu riskler, 
geniş halk kitlelerin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca çok sayıda insanın yaşamını 
yitirmesine ve canlı hayatın sona ermesine/değişimine neden olur. KBRN ajanlarıν kimyasal, 
biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajanlar olarak sınıflandırılmaktadır. Kimyasal ajanlar iseν 
sinir ajanları, yakıcı ajanlar ve kan zehirleyici ajanlar olarak üçe ayrılır. Kimyasal ajanlarν 
canlılar üzerinde tahriş edici, yakıcı, felç edici veya öldürücü etkileri olan, deri, solunum veya 
sindirim sistemi yoluyla bünyeye girebilen gaz, sıvı ya da katı şekildeki zararlı maddelerdir. 
Bu ajanlar, insan vücuduna girdikten sonra, başta merkezi sinir sistemi olmak üzere değişik 
organları hedef alarak, organın işlevini bozar. Gösterdikleri fizyolojik etki ile kısa sürede 
ölüme neden olmak ya da geçici süre kişiyi etkisiz hale getirmek için genellikle gaz veya 
aerosol formda kullanılır. Solunum yolu ile daha hızlı ve büyük etki gösterdikleri için terör 
saldırılarında kapalı ortamlarda kullanılır. KBRN risk yönetimiν bir ülke, bölge, kent veya 
yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve riskin belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için 
imkân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, politika ve stratejik plan ve eylem planlarının 
hazırlanması ve yaşama geçirilmesi sürecidir. Bu çalışmaν bir hastanede temizlik personelinin 
yerlerdeki kirleri temizlemek için yanlışlıkla depodaki kimyasal maddeleri kullanmasıyla 
yaşanan bir zehirlenme senaryosundan yola çıkarak kimyasal ajanların risk yönetimi ve kriz 
yönetimi algoritmalarının irdelenmesi amacını taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: KBRN, Risk Yönetimi, Kimyasal Tehlike 

ABSTRACT 

CBRN refers to dangerous situations, which are harmful to human and environment, caused 
by the deliberate or accidental spread of chemical, biological, radioactive and nuclear 
substances. Weapons obtained from CBRN agents are deliberately used in terrorist and 
sabotage actions, or they are used as products or intermediates in industrial production, in the 
health sector, in laboratories and in scientific research. CBRN threats; human, nature or 
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 technology originates from the uncontrolled spread of CBRN agents. Today, developments in 
war, industry and industry increase CBRN risks. All these risks adversely affect the lives of 
large masses. It also causes a large number of people to lose their lives and end / change life. 
CBRN agents; chemical, biological, radioactive and nuclear agents. Chemical agents; nerve 
agents, caustic agents and blood poisoning agents. Chemical agents; are substances which 
have irritating, caustic, paralyzing or lethal effects on organisms and may enter the body 
through the skin, respiratory or digestive system. These agents, after entering the human body, 
targeting different organs, especially the central nervous system, disrupts the function of the 
organ. It is generally used in gas or aerosol form to cause death in a short time due to their 
physiological effect or to temporarily neutralize the person. They are used in closed 
environments in terrorist attacks because they show a faster and greater effect through 
respiration. CBRN risk management; It is the process of identifying, analyzing, identifying 
opportunities, resources and priorities for mitigating risks, preparing and implementing policy 
and strategic plans and action plans at the scale of a country, region, city or settlement unit. 
This work; The aim of this study is to investigate the risk management and crisis management 
algorithms of chemical agents based on a poisoning scenario in which a hospital cleaning staff 
accidentally uses chemicals in the warehouse to remove dirt from the floor. 

Key Words: CBRN, Chemical Hazard, Risk management 

GİRİŞ 

KBRN, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen 
yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı, tehlikeli durumları ifade etmektir.  KBRN 
ajanlarından elde edilmiş silahlar terör ve sabotaj eylemlerinde kasten kullanılmakta ya da 
endüstriyel üretimde, sağlık sektöründe, laboratuvarlarda ve bilimsel araştırmalarda ürün ya 
da ara ürün olarak yer almaktadır. 

KBRN tehditleriν insan, doğa ya da teknoloji kaynaklı KBRN ajanlarının kontrolsüz olarak 
yayılmasıyla oluşan tehlikelerdir. 

Günümüzde savaş, sanayi ve endüstri sahasında yaşanan gelişmeler KBRN risklerini artırır. 

Bütün bu riskler, geniş halk kitlelerin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca çok sayıda 
insanın yaşamını yitirmesine ve canlı hayatın sona ermesine/değişimine neden olur.  

Son yıllarda konvasyonel silahların yerini farklı silahlar almıştır. Bunlar arasında Kimyasal, 
Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer silahalar da yer almaktadır. 

KBRN ajanlarıν kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajanlar olarak sınıflandırılmaktadır.  

Kimyasal ajanlar iseν sinir ajanları, yakıcı ajanlar ve kan zehirleyici ajanlar olarak üçe ayrılır. 

Kimyasal ajanlarν canlılar üzerinde tahriş edici, yakıcı, felç edici veya öldürücü etkileri olan, 
deri, solunum veya sindirim sistemi yoluyla bünyeye girebilen gaz, sıvı ya da katı şekildeki 
zararlı maddelerdir. Bu ajanlar, insan vücuduna girdikten sonra, başta merkezi sinir sistemi 
olmak üzere değişik organları hedef alarak, organın işlevini bozar.  

Gösterdikleri fizyolojik etki ile kısa sürede ölüme neden olmak ya da geçici süre kişiyi etkisiz 
hale getirmek için genellikle gaz veya aerosol formda kullanılır. Solunum yolu ile daha hızlı 
ve büyük etki gösterdikleri için terör saldırılarında kapalı ortamlarda kullanılır. 

Kimyasal savaş ajanlarının bilinen en eski formlarından biri, bitki ve hayvanlardan üretilen 
doğal toksinlerdir.  
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 Kimyasal savaş ajanları ve kargaşa kontrol ajanlarının modern kullanımları ise 1.Dünya 
Savaşı’na dayanmaktadır. 

Kimyasal sinir ajanları, en öldürücü kimyasal savaş ajanlarındandır ve tarihte terör ajanı 
olarak da kullanılmıştır. Bunların en yaygın kullanılanlarıν GA (Tabun) GB (Sarin) GD 
(Soman) ve VX’tir. Havadan hafif olduğu için gaz formda çok hızlı yayılır ve çok geniş bir 
alanı tehdit eder, çok kısa sürede buharlaştığı için genelde kısa süreli risk oluşturur. Sinir 
ajanları başka ajanlarla birleştirilerek, saldırının etki süresi uzatılabilir. Sinir gazları, doğal 
ortamda bulunmaz ve üretimi için laboratuar ortamı gerekir. Etkisi, tarımda kullanılan 
organofosforlu pestisit zehirlenmelerine benzemekle birlikte, daha güçlüdür ve daha kısa 
sürede başlar. Bulgu ve belirtiler, etkilenen doz ve süre ile doğru orantılı olarak artar. Düşük 
doz etkilenmelerdeν öncelikle tükürük salgılarında ve burun akıntısında artışa, göğüste baskı 
hissi eşlik eder. Bu bulgulara, konuşma bozukluğu, yorgunluk hissi, mide bulantısı, baş ağrısı 
ve halüsinasyonlar eşlik edebilir. Dozun artması ile daha belirgin bulgular ortaya çıkar. 
Tükürük salgılarında ki artış ve solunum sıkıntısı önemli boyuta ulaşır. Kas iskelet 
sisteminde, kas güçsüzlüğü ve kasılmalar eşlik eder. Yüksek doza maruz kalındığında, 
solunum kaslarını felce uğratır ve beyinde solunum merkezini etkileyerek ölüme neden olur. 

Kimyasal yakıcı (vezikan) ajanlardan bazıları sülfür mustard, nitrojen mustard, arsenik 
lewisitedir. Bu ajanlar ölümcül sonuçlar doğurabileceği gibi asıl kullanım amacı, kapasite ve 
işlev bozucu olmalarıdır. Sıvı ya da gaz halinde kullanılabilir. 

Hardal gazı olarak bilinen mustard, gaz formda kullanılarak, solunum, deri ve göz teması ile 
insanlara zarar verebilir. Bununla birlikte, yiyecek ve içeceklere bulaştırılarak sindirim yolu 
ile alınmasıyla da saldırılar gerçekleştirilebilir. Gaz formda, rüzgarın da yardımıyla çok geniş 
mesafelere yayılabilir ve ortamda bir-iki gün tehdit oluşturabilir. Doğada bulunmaz ve üretim 
için laboratuar ortamı gerekir. Ciltte oluşturduğu yanıklarla birlikte, sonradan ortaya çıkacak 
başka birçok ciddi etkiye neden olur. Etkilenen doza göre ortaya çıkması 4 saat ile günler 
alabilen ve kalıcı etki bırakabilen bu bulgularν nefes almada zorluk, bulantı, kusma, ishal ve 
görme kaybıdır. Görme kaybı etkilenen doza göre, tam ve kalıcı olabilir. En sık ölüm nedeni 
gazın solunması sonucu meydana gelen akciğer yaralanmalarıdır. 

Arsenik bileşiğinden oluşan ve bir ağır metal zehri olan lewisite, gaz veya sıvı olarak gıda 
maddelerine bulaştırılarak kullanılabilir. Gaz formda havadan ağırdır, bu nedenle yayılımı 
olmaz, ancak alçak bölgelere çökerek risk oluşturur. Solunum yolu, göz veya deri yoluyla 
vücuda girer. Ani tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Deride ve akciğerde oluşan tahriş, 
mustarda göre çok daha yüksektir ve doğrudan ölüme neden olabilir. 

Kan zehirleyici ajanların en sık kullanılanı siyanürdür. Siyanür çok hızlı etki gösteren, 
ölümcül bir kimyasal ajandır. Siyanür, gaz olarak solunmasıyla, içilerek ya da deri teması ile 
vücuda girebilir. Siyanür tuzları, güçlü bir asit (sülfürik asit vs.) ile temas ettiğinde hidrojen 
siyanür gazı meydana gelir. Siyanür gazı, havadan daha hafiftir, atmosferde hızlı bir şekilde 
yayılır ve geniş bir alanda risk oluşturur. Ancak kapalı ortamlarda kullanılması durumunda 
çok daha öldürücüdür. Siyanür düşük dozda solunduğunda, huzursuzluk ve endişeye neden 
olur. Yoğun gazın etkisi altında, üç dakikanın üzerinde kalınması genellikle solunumu 
durdurur. Sindirim yolu ile alınması durumunda da ölümcül etkiler oluşturabilir 

KBRN risk yönetimiν bir ülke, bölge, kent veya yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve riskin 
belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için imkân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, 
politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve yaşama geçirilmesi sürecidir. 
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 Bu çalışmaν bir hastanede temizlik personelinin yerlerdeki kirleri temizlemek için yanlışlıkla 
depodaki kimyasal maddeleri kullanmasıyla yaşanan bir zehirlenme senaryosundan yola 
çıkarak kimyasal ajanların risk yönetimi ve kriz yönetimi algoritmalarının irdelenmesi 
amacını taşımaktadır. 

Kimyasal ajanlar, günlük kullanım da dahil olmak üzere birçok farklı alanlarda kullanılabilir. 
Bunlardan bir tanesi hastanelerde bulunan araştırma laboratuvarlarıdır.  

Laboratuvarları temizleyen personel, kimyasal maddelerin üzerindeki etiketleri okumayarak, 
yerleri temizlemek amacıyla kimyasalları karıştırıp, zemine dökerler. Kısa zaman sonra, 
kimyasalın türüne göre yukarıda belirtilmiş olan semptomlar görülmeye başlar. Yetkililere 
haber verilir. İlk yardım çalışmaları yapılır. Yine kimyasalın türüne göre dekontaminasyon 
işlemi yapılır. (Şekil 1) 

 

KBRN kazalarının önlenmesinde ve müdahale edilmesinde eğitimin önemlidir. Hem sağlık 
personelinin hem de temizlik ve kimyasallara ulaşması mümkün olan her kişinin eğitim 
alması gerekmektedir.  

Bu senaryo örneği ve kimyasal kaza ve tehlikelerin özeti, ileride yapılacak eğitim 
çalışmalarımıza ışık tutmuştur. 
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ABSTRACT 
 
Alzheimer's disease, known as the most common cause of dementia; is a complex and 
progressive neurodegenerative brain disease that affects individuals' memory, cognitive and 
daily functions. Neuropathology in Alzheimer's includes cerebral atrophy which involving  
amyloid plaque accumulation, neurofibrillary tangle formation and neuronal cell death. Toxic 
amyloid beta accumulation, one of the main causes of the disease, stimulates the immune 
system by producing pro-inflammatory cytokines. Consequently, immunotherapy and anti-
inflammatory agents are important in the treatment of the disease. However, current treatment 
is planned for the symptom and provided with chemical agents.  Colostrum is the first milk 
which is rich in immunoglobulins and bioactive substances in addition to its nutritional 
properties that begins to secrete at birth. In addition to providing immune support, colostrum 
is also effective in musculoskeletal repair and growth. It is also known that colostrum is the 
only natural source that transforms growth factors 1, 2 and alpha, beta and insulin-like growth 
factors. Colostral growth factors promote repair of muscle and cartilage tissue, promote 
wound healing and have a regenerative effect. Inflammation and oxidative stress play an 
important role in Alzheimer's pathology. Animal experiments and cell culture studies support 
the therapeutic effect of colostrum in both processes. An adequate, balanced and healthy diet 
rich in antioxidants is another factor that may be effective in preventing the disease. However, 
most of the studies focused on nutrition have been associated with the prevention of 
Alzheimer's disease. Colostrum is a multifunctional protector that includes biologically active 
immunoglobulins, antibodies, colostrinin, lactoferrin, lactalbumin, cytokines, growth factors, 
vitamins and minerals. Colostrum modulates the expression of genes responsible for the 
proliferation, differentiation and regeneration of cells in the nervous system. It is also known 
to improve cognitive function in mammals by inducing the growth of neurons with all these 
properties. Nutrigenetic studies investigate how nutrition influences metabolic processes and 
homeostatic control, and the contribution of genetic resources to the treatment or early 
detection of diseases depending on diet. Biomarkers to be obtained from nutrigenetic studies 
are promising to prevent genetically based and partially curable diseases. In this study, we 
investigated the role of colostrum used in the treatment of Alzheimer's disease in nutrigenetic 
applications. 
 
Key Words: Alzheimer, colostrum, nutrigenetic 
 
ÖZET 
 
Demansın en yaygın nedeni olarak bilinen Alzheimer hastalığı; bireylerin hafıza, bilişsel ve 
günlük fonksiyonlarını etkileyen kompleks ve ilerleyici nörodejeneratif bir beyin hastalığıdır. 
Alzheimer’daki nöropatolojiν  amiloid plak birikimi, nörofibriler yumak oluşumu ve nöronal 
hücre ölümünü kapsayan serebral atrofiyi içermektedir. Hastalığın temel nedenlerinden biri 
olan toksik amiloid beta birikimi, pro inflamatuar sitokinlerin üretilmesine neden olarak 
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 bağışıklık sistemini harekete geçirmektedir. Bu nedenle hastalığın tedavisinde immünoterapi 
ve anti-enflamatuvar ajanlar önem taşımaktadır. Ancak güncel tedavi semptoma yönelik 
planlanmakta ve kimyasal ajanlar ile sağlanmaktadır. Kolostrum, doğumla birlikte 
salgılanmaya başlayan, besleyici özelliklerine ek olarak immünglobulinler ve biyoaktif 
maddeler bakımından zengin ilk sütü ifade etmektedir. Kolostrum bağışıklık desteği 
sağlamasının yanı sıra, kas-iskelet onarımı ve büyümede de etkilidir. Ayrıca büyüme 
faktörlerinden alfa, beta ve insülin benzeri büyüme faktörleri 1 ve β'yi dönüştüren tek doğal 
kaynağın kolostrum olduğu bilinen bir gerçektir. Kolostral büyüme faktörleri, kas ve kıkırdak 
dokuda onarımı sağlar, yara iyileşmesini teşvik eder ve rejeneratif etkiye sahiptir. Alzheimer 
patolojisinde enflamasyon ve oksidatif stres önemli rol oynamaktadır. Hayvan deneyleri ve 
hücre kültürü çalışmaları, kolostrumun her iki süreç için de terapötik etkisi olduğunu 
desteklemektedir. Antioksidanlar bakımından zengin, yeterli, dengeli ve sağlıklı bir diyet, 
hastalığın önlenmesinde etkili olabilecek başka bir faktördür. Bununla birlikte, beslenmeye 
odaklanan çalışmaların çoğu, Alzheimer hastalığının tedavisinden çok önlenmesi ile 
ilişkilendirilmiştir. Kolostrum, biyolojik olarak aktif immünoglobulinler, antikorlar, kolostrin, 
laktoferrin, laktalbümin, sitokinler, büyüme faktörleri, vitaminler ve mineralleri içeren çok 
işlevli bir koruyucudur. Kolostrum sinir sistemindeki hücrelerin çoğalması, farklılaşması ve 
yenilenmesinden sorumlu genlerin ekspresyonunu modüle etmektedir. Tüm bu işlevleri ile 
nöronların büyümesini indükleyerek memelilerde bilişsel işlevi geliştirdiği de bilinmektedir. 
Nutrigenetik çalışmalar, beslenmenin metabolik süreçleri ve homoeostatik kontrolü nasıl 
etkilediğini ve diyete bağlı olarak genetik kaynakların hastalıkların tedavisinde veya erken 
dönemde tespitindeki katkılarını araştırmaktadır. Nutrigenetik çalışmalardan elde edilecek 
biyobelirteçler genetik temelli ve diyetle kısmen tedavi edilebilecek hastalıkları önlemek için 
gelecek vadetmektedir. Bu çalışmada, Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan 
kolostrumun nutrigenetik uygulamalardaki yerini araştırdık. 
 
Anahtar kelimeler:  Alzheimer, kolostrum, nutrigenetik 
 
1.INTRODUCTION 
 
Alzheimer's disease, a progressive neurodegenerative disorder which is the most common 
cause of dementia, was first reported by Alois Alzheimer in 1907 (Wilson et al,2012; 
Alzheimer A, 1907; Barker et al,2002; Katzman,2013). Neuropathogenesis includes the 
accumulation of  amyloid plaques and neurofibrillary tangles that cause cerebral atrophy 
with neuronal cell death (Wood et al, 2011). The mechanisms that cause this neuropathology 
are; oxidative stress, mitochondrial dysfunction and inflammation. (Pugazhenthi et al, 2017; 
Bane et al, 2015). The pathogenesis involved uncontrollable risk factors such as age, gender 
and genetics, as well as controllable risk factors such as hypertension, diabetes, 
hypercholesterolemia, smoking, alcohol consumption and nutrition (World Alzheimer Report, 
2014).   

Alzheimer's is a disorder that negatively affects the quality of life due to dementia. Dementia 
is characterized by a decline in cognitive skills that affect an individual's memory, speech, 
problem solving and ability to perform daily activities. This occurs as a result of damage or 
destruction of neurons and synapses (Wilson et al,2012). According to the World Health 
Organization's report, the contribution of dementia to self-efficacy limitation in individuals 
over the age of 60 is more than stroke, cardiovascular diseases and cancer (WHO, 2003). It is 
stated that 60-80% of dementia cases consist of Alzheimer's patient group. (Alzheimer's 
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 Association,2017). In the 2019 World Alzheimer's Report, the prevalence of the disease is 
estimated to be 50 million worldwide, and by 2050 it is predicted to be three times higher than 
this figure. The annual dementia cost is estimated to be 1 trillion US $, which is expected to 
double by 2030 (Alzheimer’s Disease International,β01λ). Alzheimer's disease is a factor that 
affects both the quality of life and increases the cost of health (Marešová et al,β015). Because 
of these reasons prevention and treatment of the disease is crucial. It was emphasized that 
immunotherapy and anti-inflammatory agents are important for eliminating oxidative stress, 
mitochondrial dysfunction and inflammation mechanisms defined in the etiology of the 
disease. Although precautions have been taken to prevent and slow down the development of 
disease pathology, treatment of the disease is planned for the symptom and no effective 
treatment is available yet (Weller et al, 2018).  

Most of the studies focused on nutrition have been associated with the prevention of 
Alzheimer's disease. Oxidative stress increases due to antioxidant mechanism functions 
decreasing with age and contributes to immune aging. Consequently, nutrition rich in 
antioxidant nutrients such as w-3 fatty acids and phenolic compounds may be effective in 
preventing and delaying Alzheimer's by supporting antioxidant mechanisms. Based on these 
data, the best form of nutrition to prevent Alzheimer's disease is the Mediterranean diet 
(Singh et al,2014).  Despite the fact that there is evidence that different antioxidant 
components are neuroprotectants in vitro, some inconsistencies exist in clinical data. It has 
been suggested that this result may be caused by heterogeneity in the distribution of the 
micronutrients and the inability to reach the target regions by crossing the blood brain barrier 
(Teixeira et al, 2013).    

Colostrum, which has been suggested to be used in the prevention as well as treatment of 
Alzheimer's disease, is a multifunctional protector containing biologically active 
immunoglobulins, antibodies, colostrin, lactoferrin, lactalbumin, cytokines, growth factors, 
vitamins and minerals produced in the first days after birth. Colostrum is a rich source of 
nutrients, as well as high concentrations of components that affect the immune system. 
(Lonnerdal,2013; Hosea Blewett,2008). These components directly or indirectly affect the 
maturation and modulation of the immune system.  Colostrum, with its components, has been 
reported to protect and improve health through effects such as strengthening the immune 
system, promoting cell growth, and repairing tissues (Hurley et al,2011). It is also known that 
colostrum is the only natural source that transforms growth factors 1, 2 and alpha, beta and 
insulin-like growth factors. Colostral growth factors promote repair of muscle and cartilage 
tissue, promote wound healing and have a regenerative effect (Shing et al, 1984).  Colostrum 
also modulates the expression of genes responsible for the proliferation, differentiation and 
regeneration of cells in the nervous system. With these properties, it is known to improve 
cognitive function in mammals by inducing the growth of neurons. Nutrigenetics is a field of 
study that explores how nutrition influences metabolic processes and homoeostatic control, 
and the contribution of genetic resources to the treatment or early detection of diseases, 
depending on diet. Biomarkers from nutrigenetic studies show promise in the prevention and 
cure of many chronic diseases that are genetically based and partially cured by diet. 
(Ghosh,2010). These antiinflammatory, immunomodulatory components and colostrin, known 
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 as proline-rich polypeptide, are thought to be effective in the prevention and treatment of 
Alzheimer's disease. 

In this review, we aimed to review what is known about the interaction of colostrum in the 
prevention, delay and treatment of Alzheimer's disease and to suggest possible treatment 
strategies. 

2. METHOD 

Colostrum has many bioactive components that can inhibit the mechanisms described in the 
etiology of Alzheimer's disease. A literature review was performed to evaluate these 
relationships. The search terms used in literature review are given in Table 1. 

Table 1: Search items  

Alzheimer Disease  
    Pathogenesis 
    Prevelance 
    Related diseases (Dementia) 
    Health quality 
    Health costs 
    Risk factors 
    Prevention 
    Treatment 
Colostrum 
    Releasing time 
    Content 
    İmmune components 
    Antioxidant capacity 
    İmpact on health  
    Colostral growth factors 
    Role in Alzheimer's treatment 
    Colostrinin 
Nutrigenetic 
    Extent 
    Status in the treatment of diseases 

Search engines and databases used: 
 Google SCHOLAR (http://scholar.google.com) 
 PUBMED (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 
 Science Direct (https://www.sciencedirect.com) 
 Oxford Academic (https://academic.oup.com/journals) 

3. RESULTS, DISCUSSION 

Inflammation, as mentioned earlier, plays an important role in the pathogenesis and 
progression of Alzheimer's disease. Amyloid  accumulation causes microglia activation, 
astrocytes aggregation and proinflammatory cytokines (Sastre et al,2006). These neuro-
inflammatory processes in the central nervous system cause pathology when they become 
chronic. These events induce more A  production by stimulating more microglia activating 
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 factors, leading to neuronal damage (Venigalla et al,2016). Colostrum improves immune 
functions with its components and reduces the formation of free oxygen species causing 
oxidative stress and inflammatory response (Borad et al, 2018;Zhaoa,2010).  

It has long been known that colostrum is protective against enteric pathogens and Escherichia 
Coli (E. Coli) has been reported in the literature to be the most associated pathogen 
microorganism in Alzheimer's disease. The K99 strain of E. coli bacteria produces amyloid-
like fibers that cause Alzheimer's. (Chapman et al,2002; Fower et al 2007). These products 
accumulate in the brain and cause plaque formation in Alzheimer's pathology (Zhan et al, 
2015; Zhan et al,2016). Breast milk, which is the representative of immunological memory, 
has antibodies directed against numerous pathogens that the mother has been in contact with 
during her lifetime (Hanson, 1998). High concentrations of secretory IgA (sIgA) antibodies in 
colostrum, together with relatively low amounts of IgG and IgM, play a role in the defense of 
mucous membranes and effectively prevent the entry of microorganisms into tissues (Lepage 
et al,2012; Brandzaeg, 2010) . It has been reported that IgA antibodies from colostrum are not 
destroyed by digestion and protect the entire gastrointestinal tract. These antibodies were 
found to bind to antigens from enteropathogenic E. coli, rendering these molecules harmless. 
(Carbonare et al, 1997).  

Phospholipids are structural and biologically important molecules that form cellular 
membranes and play a role in the mechanism of action of membrane proteins, receptors, 
enzymes and ion channels within the cell or on the cell surface. The brain is one of the richest 
organs in lipid content, and changes in brain phospholipid levels can lead to different 
pathological processes. Phospholipids in the brain structure decrease due to aging (Kosicek et 
al,2013). Lecithin is a great source of choline, the precursor of acetyl choline 
neurotransmitter, which has been shown to enhance brain function (Sun et al, 2019). It is 
stated that the ability of the brain to produce acetylcholine decreases significantly due to 
aging. This may complicate the flow and storage of information in the brain (Kosicek et 
al,2013; Ulus et al, 1989). It is thought that lecithin intake increases the levels of choline and 
therefore acetyl choline in the brain, and the increase of this neurotransmitter may help to 
change the course of Alzheimer's disease by increasing cognitive abilities. Colostrum can 
prevent the decrease in levels of acetylcholine with phosphotidyl choline which is heavily 
contained in it (Verardo et al, 2017). 

Another bioactive ingredient, colostrinin, was first described as a complex of proline-rich 
polypeptides isolated from the ovine colostrum in 1974 (Sokoowska et al,2008; Janusz et al, 
1974).  Colostrinin regulates the secretion of cytokines that affect the immune response. It has 
been shown to be an intercellular signaling molecule that regulates proliferation and 
differentiation of immune cells (in vivo, in vitro) (Sokoowska et al,2008). This molecule, 
whose biological activity is based on the action of more than one component, influences the 
development and modulation of the immune system (Janusz et al, 1974; Stewart, 2010). In 
addition, a study in rats has shown that it can affect inflammatory response by reducing the 
levels of reactive oxygen species and nitric oxide involved in the pathogenesis (Zablocka et 
al, 2010). In a study published in 2013, it was stated that colostrinin has strong 
immunomodulatory and neuroprotective properties that suppress chronic microglial cell 
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 activation and prevent the formation of amyloid peptides (Janusz et al,2013). Additively, 
colostrine has been reported to modulate the expression of genes responsible for the 
proliferation, differentiation and regeneration of cells in the nervous system, inducing the 
growth of neurons and improving cognitive function in mammals. Based on these data, it was 
thought that colostrine may be effective in the prevention and treatment of Alzheimer's 
disease (Bacsi et al, 2005; Camfield et al, 2011).  

In light of this information, various studies have been conducted to determine the place of 
colostrinin in the prevention and treatment of Alzheimer's disease. In a study conducted in 
rats in 1999, colostrinin was reported to affect learning, memory and survival. In this study, 
application of colostrinin at doses as low as 4 g in 1γ-month-old rats was found to facilitate 
the acquisition of spatial learning and improve memory (Popik et al,1999). Nonapeptide, one 
of the components of colostrinin, has also been shown to be effective in preserving long-term 
memory (Popik et al 2001).  

It has been reported in an in vitro study that colostrinin can prevent the formation and 
accumulation of amiolid fibrils in short-term incubation and provide solubility of amyloid 
fibers after long-term incubation (Schuster et al, 2005). Nonapeptide has also been shown to 
interact directly with amyloid , that is, not only to prevent the formation of amyloid  and 
fibrils, but also to act as a layer breaker to dissolve preformed plaques (Janusz et al, 2009). 
These data demonstrate that colostrinin has both prophylactic and therapeutic effects for 
Alzheimer's disease. 

Similar results were obtained in clinical studies. A double-blind placebo-controlled study of 
46 Alzheimer's patients showed improvement in the health status of the colostrine-treated 
patient group. It was also noted that patients who were at an early stage of the disease at the 
beginning of the study responded better to the treatment of colostrinin than those with 
advanced disease (Leszek et al, 1999).  Another placebo-controlled study on 105 patients 
showed that colostrine supplementation stabilized cognitive functions and daily vital activities 
(Bikiewicz et al 2004).  

When the in vivo, in vitro, animal and clinical studies were evaluated, it was shown that the 
anti-inflammatory and bioactive elements contained in colostrum can both prevent the onset 
of Alzheimer's disease and alter the progression of the disease.  

4. CONCLUSION, RECOMMENDATIONS  

Alzheimer's disease, which limits self-efficacy of individuals and adversely affects quality of 
life, is an important health problem due to increasing cases and developing dementia. In vivo, 
in vitro, animal studies and clinical studies have shown that antiinflammatory and bioactive 
components in colostrum produced by mammals for feeding and protection of newborns may 
prevent mechanisms involved in the pathogenesis of Alzheimer's disease and slow down the 
progression of the disease. Treatment of Alzheimer's disease is usually provided by chemical 
agents for the symptom. Colostrum is a natural and effective method for the management of 
Alzheimer's disease. Colostrum improves immune functions with its components and reduces 
the formation of free oxygen species causing oxidative stress and inflammatory response. 
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 SIgA, which has intense concentrations in its composition, prevents the colonization of 
enterogenic pathogens such as E. coli, which produces peptides similar to amyloid fibers in 
disease pathology. Phospholipids in its content contribute to the anti-inflammatory response 
and suppress the cholinergic hypothesis defined in the etiology of the disease. The bioactive 
component of colostrinin supports the immune response. In addition, this element not only 
prevents the formation of amyloid plaque, but can also cause breakage of formed plaques. In 
summary; colostrum is composed of bioactive components that inhibit many mechanisms 
involved in the pathogenesis and etiology of Alzheimer's disease. On the other hand, 
appropriate standardization is essential for the use of colostrum in disease prevention and 
management. Further research is needed to determine both prophylactic and therapeutic doses 
of colostrum for Alzheimer's disease. In addition, studies are needed to determine the 
superiority of colostrum of different mammal species in the prevention and treatment of 
Alzheimer's disease. 
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ABSTRACT 
 
In this study, it was aimed to determine the responses of thyroid hormones after some 
educational sports games of different branches applied to adolescents. 
A total of 52 adolescents (26 control, 26 experimental) participated in the study voluntarily. 
The control group did not participate in any educational game activity, while the research 
group played sportive games for some selected branches for ten weeks. (60min/day, 3 
days/week). Blood samples were taken from both the control group and the experimental 
group before and after the ten-week educational game program. T3, T4 and TSH values were 
analyzed in blood samples. SPSS 22.0 Package program was used in the analysis of the 
obtained data. Independent samples t test was used to reveal the differences between the 
groups, Paired samples t test was used to determine the differences in intra-groups.  
When the pretest values were compared in order to study homogenous groups, it was found 
that there was no difference between the groups in T3, T4 and TSH values (p>0,05). When 
pre-posttest values were analyzed within the group, it was found that there was no difference 
in the control group, but there was a change in T3 levels in the experimental group 
statistically (p<0,05).  
As a result, it has been shown that the ten-week educational sports game program 
significantly affects T3 levels, especially in thyroid hormone metabolism. 
 
Keywords: Sportive game, thyroid, adolescent 

 

EĞİTSEL SPORTİF OYUNLARA TİROİD HORMONLARININ YANITLARI  

ÖZET 
Araştırmada tiroid hormonlarının adölesanlara uygulanan farklı branşlara ait bazı eğitsel 
sportif oyunlar sonrasında göstereceği yanıtların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmaya adölesan dönemde olan toplam 5β çocuk (β6 kontrol, β6 araştırma) gönüllü olarak 
katılmıştır. Kontrol grubu herhangi bir eğitsel oyun etkinliğine katılmazken, araştırma grubu 
on hafta boyunca seçilmiş bazı branşlara ait sportif oyunlar oynamıştır (60dk/gün, 3 
gün/hafta). Hem kontrol grubu hem de araştırma grubundan on haftalık eğitsel oyun programı 
öncesi ve sonrasında kan numuneleri alınmış ve alınan kan numunelerinde de Tγ, T4 ve TSH 
değerleri tayin edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS ββ.0 Paket programı 
kullanılmıştır. Gruplar arası farklılıkları ortaya koymak için Independent samples t testi, grup 
içi farklılaşmaları belirlemek için Paired samples t testi kullanılmıştır. 

Araştırmanın homojen gruplarla çalışılması adına ön test değerleri karşılaştırıldığında Tγ,T4 
ve TSH değerlerinde gruplar arası bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Grup içi ön-
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 son test değerleri analiz edildiğinde kontrol grubunda herhangi bir farklılaşma bulunmazken, 
uygulama grubunda Tγ seviyelerinde değişme meydana geldiği tespit edilmiştir (p<0,05). 

 Sonuç olarak on haftalık sportif oyun programının tiroid hormon metabolizmasında özellikle 
Tγ seviyesini önemli derecede etkilediği ortaya konmuştur.  

Anahtar kelimeler:  Sportif oyun, tiroid, adölesan 
 
INTRODUCTI ON 

 Game; an important factor at the development of individuals' physical, social, 
cognitive abilities, in keeping balance of psychological progression, and in developing 
positive personality [1]. Continuity is gained through the game in acquiring and fulfilling 
development tasks. During these gains, the development of the nervous system and thus the 
motor skills develops positively [2,3]. Physical activity or exercise are defined as repetitive 
body dynamics; planned and programmed, performed to maintain or improve physical and 
health status. People do exercise for these purposes. Some people can exercise regularly to 
weight control and loss weight, minimize disease development, increase motivation, and in 
some cases socialize [4].  
 Physical mobility and activity are an important function of living systems. It is said 
that exercise effect biochemical features as well as a lot of system of organism. The effects of 
these changes on biochemical features have become an on going field of study and wonder. It 
has also been shown in the studies that there are changes in biochemical levels depending on 
the type, intensity, duration of the physical activity [5].  It is stated that there might be 
changes in the blood parameters and biochemical parameters depending on the content of the 
exercise. It was emphasized that there may be changes in blood and hormonal levells during 
and after high intensity exercise due to differences in individuals' training level, gender, age, 
environmental factors and nutrition. Hematologic and biochemical differences are known in 
individuals due to short and long-term different physical activities [6]. Studies on the 
interaction of exercise and thyroid hormones are available in the literature. In a study, it was 
emphasized that weight lifting training combined with mineral supplementation had an effect 
on thyroid hormones [7]. In a similar research, it is known that the training program applied 
with some supplements in football players causes changes in thyroid hormone levels both 
with supplements and only when exercising [8].  
 Based on this information, it was aimed to evaluate the responses of the thyroid 
hormones to the educational sports games of the sports branches determined for ten weeks. 
 
MA TERIALS AND METHODS 
Participants 
A total of 52 adolescents volunteered to participate in the research. The adolescents were 
divided randomly into two equal groups as experimental group (n: 26) and control group (n: 
26). Students who voluntarily participated in the study and who did not have any disability to 
participate in the sports games were included in the study. The research was conducted in 
accordance with the pre and post-test model. Ethical approval was obtained from the non-
invasive research ethics committee of Firat University before starting the research. While the 
control group continued the routine physical education classes, the experimental group played 
educational sports games for different branches which were previously determined for 10 
weeks in addition to the physical education classes (60 min/day-3 days/ week). 
Daily Sportive Game plan 
The experimental group (n: 26) applied light running and streching for 10 minutes for warm 
up. Specific sports games to the selected branches were made for 40 minutes three days a 
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 week. At the end of the game program, 10 minutes of light tempo cooling run and streching 
were done again and the training program was completed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branches and Program in Sportive Game Plan 
Week Branches 
1 and 2    Athletics  
3 and 4  Volleyball  
5 and 6  Basketball  
7 and 8  Football  
9 and 10  Handball  
 

Biochemical Analysis 
Before and after the training program, 5 ml blood samples were taken from the adolescents in 
the resting situation. Blood samples were centrifuged at 4000 rpm for 10 minutes in Nüve-
NF800 device. Serum T3, T4 and TSH levels were determined by using scientific auto 
analyzer. 
 
Statistical Analysis 
 
SPSS software was used for the analysis of the data. The normality of the distribution was 
tested for the data obtained and therefore parametric tests were used for the normal 
distribution. For this reason, Independent samples t test was used to determine the differences 
between the groups and Paired samples t test was used to determine the differences pre and 
post tests of the groups and the significance was accepted as p <0.05. 
 
RESULTS 

Table 1. Comparison of pre-test values of research groups 

 
Control         Experimental 

Parameters Mean SD Mean SD    t p 

T3(ng/L) 4,168 0,290 4,164 0,290 -,057 0,95 

T4(ng/dL) 1,127 0,110 1,126 0,109 -,051 0,96 

TSH (mIU/L) 2,615 0,981 2,614 0,979 -,006 0,99 
SD: Standart Deviation 

When Table 1 was examined, it was found that there were no significant differences between 
the groups in T3, T4 and TSH values between the pre-test values (p>0,05). 
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Table 2. Comparison of pre- post tests values of research groups 

 
 

Pre test Post test   

Groups Parameters Mean SD Mean SD t p 
Experimental 

 
 
 

T3(ng/L) 4,164 0,290 4,569 0,396 -5,226 0,00* 

T4(ng/dL) 1,126 0,109 1,061 0,266 1,094 0,28 

TSH(mIU/L) 2,614 0,979 2,336 0,909 1,327 0,19 

Control 
 
 
 

T3(ng/L) 4,168 0,290 4,170 0,289 -1,806 0,08 

T4(ng/dL) 1,127 0,110 1,130 0,107 -,941 0,35 

TSH(mIU/L) 2,615 0,981 2,597 1,008 ,979 0,33 

*  (p<0,05). 
When Table 2 was examined, no significant differences between the pre-test and post test 
values of the control group (p>0,05), but it was found that there was a statistically significant 
difference only in T3 level of experimental group (p<0,05). 
 
DISCUSSION 
  The effects of ten-week educational sports games on thyroid hormones levels were 
examined in adolescents. After analysis of data; While there were no significant differences 
between the pre-test and post-test levels of the control, it was found that there was a 
significant difference only in the T3 level of the experimental group. It is stated that there may 
be changes in blood and hormone related variables depending on the type, intensity, duration 
of the physical activities. These changes may vary according to the age, gender, 
environmental conditions, training program and nutritional status of the individual [6]. 
Thyroid hormones are the hormones needed for the continuous function of tissues and have 
great effects on oxygen intake and metabolic system speed [9]. In addition to the binding of 
triiodothyron to nuclear receptors, it also has effects such as rapid amino acid, glucose and 
calcium transitions and stimulation.  It is also reported that it play an active role in regulation 
of cardiac Na-K ATPase, calcium channels and beta adrenergic receptors [4]. Thyroid 
hormone; increase in basal metabolic rate, decrease in body weight, blood flow, increase in 
heart rate, acceleration of respiration, central nervous system stimulation [10].  

 It is a stressful condition that increases metabolic demand during exercise and 
creates changes in body internal balance. In addition, cellular damage must be renewed and 
rearranged [11]. T3 increases the efficiency of norepinephrine to release oil from stored 
triglycerides, thereby providing fuel for heat generation.  However, interactions affecting T3 
and UCP1 synthesis in norepinephrine increase the production of mitochondrial protein by 3-
4 times [12]. Some studies have emphasized that exercise does not change serum thyroid 
levels [13]. In some studies, there was an increase in serum thyroid levels [14]. 
Conlussion 
It is also reported that it stimulates carbohydrate metabolism, increases glucose uptake of 
cells, increases glucose absorption, and increases insulin resistance [15]. Also it is said that 
Thyroid hormone have effects on the thermogenic function of brown fat tissue. As evidence 
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 for this, the presence of iodine (Dβ) enzyme in type β5’iodothyronine has been shown to be 
abundant. In order to show these effects, T3 level should be increased [12, 16]. As a result of 
current study; It can be said that the ten-week educational sportive games applied to 
adolescents have significant effects on thyroid hormone metabolism, especially at T3 level. 
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ÖZET 

Hızla artan ülke nüfusumuzun beslenme sorunlarının çözümünde, sınırlı olan tarım 
alanlarımızdaki bitkisel üretimin verimliliğini artırmak büyük önem taşımaktadır. Şüphesiz 
ülke insanımızın beslenmesinde en ön sırada gelen bitkilerden birisi buğdaydır. Buğday 
ürününden elde edilen un, bulgur, makarna, nişasta insan beslenmesindeν buğday bitkisinin 
sapları ise kâğıt-karton sanayinde ve hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Ülkemizde 
buğday yaklaşık λ.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 
β0 milyon ton civarında gerçekleşmektedir. Elde edilen ürünlerin aynı yıl içinde tüketilmesi 
mümkün olmamakta ve büyük oranda gelecek yıllarda kullanılmak üzere depolanmaktadır. 
İşte bu depolama esnasında birçok zararlı böcek uygun koşullarda ürünlerde önemli derecede 
ekonomik kayıplara (% 5-10 arasında ağırlık kaybına) neden olmaktadır. Ayrıca, bu 
böceklerin salgıları, oluşturdukları ipliksi ağlar, gömlek ve dışkıları ile ürün kirliliği 
yaratarakν ürün kalitesinin düşmesine neden olurlar. Bazen ürün tamamen kullanılamaz hale 
gelebilir. Ürün içinde böcek faaliyetlerinden dolayı küflenmeler, kokuşmalar ve kızışmalar 
oluşur. İlimizde, depolanmış ürünlere zarar yapan önemli etmenlerin bir kısmı şunlardırν 
Buğday, bitleri Sitophilus spp. (Coleoptera; Curculionidae), Kırmabitleri ve un bitleri 
Tribolium spp. (Coleoptera; Curculionidae), Değirmen güveleri Ephestia sp. (Lepidoptera; 
Pyralidae), Un güveleri Pyralis sp. (Lepidoptera; Pyralidae), Un kurdu Tenebrio spp. 
(Coleoptera; Tenebrionidae), Arpa güvesi Stotroga sp. (Lepidoptera; Pyralidae), Khapra 
böceği Trogoderma sp. (Coleoptera: Dermestidae), Ekin Kara böceği Tenebroides sp 
(Coleoptera; Tenebrionidae) Pirinç kırma bitleri Latheticus sp (Coleoptera: Tenebrionidae), 
Testereli böcek Oryzaephilus sp. (Coleoptera, Silvanidae) olarak tespit edilmiştir. Bu 
zararlılarla mücadele de kültürel önlemlerin yanı sıra özel depolama koşulları dışında süreli 
koruyuculuğu olan insektisitler ve fümigantlar kullanılarak kimyasal mücadele yapılması 
gerekmektedir. Kimyasal mücadele 1.Pülverizasyon Yöntemi ile İlaçlama Yapılması (Süreli 
Koruyuculuğu Olan İlaçlama), β.Fümigasyon (Koruyuculuğu olmayan İlaçlama) olmak üzere 
iki şekilde kimyasal ilaçlama yapılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Buğday, depo zararlıları, Gaziantep 

 

IMPORTANT PEST SPECIES AND FIGHTING IN STORES OF WHEAT IN 
GAZİANTEP PROVINCE 

ABSTRACT 

It is very important to increase the productivity of crop production in our limited 
agricultural areas in the solution of nutritional problems of our rapidly growing country  
population. Undoubtedly, wheat is one of the leading plants in the nutrition of our country's 
people. Flour, cake, starch obtained from wheat product are used in human nutrition; stems of 
wheat plant are used in paper-cardboard industry and animal nutrition. n our country, wheat is 
planted on an area of approximately 9.5 million hectares and production is around 20 million 
tons, which varies from year to year. It is not possible to consume the products obtained in the 
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same year and they are mostly stored for future use. During storage, many harmful insects 
cause significant economic losses (5-10% weight loss) in crops under favorable conditions. In 
addition, the secretion of these insects, filamentous nets, shirts and feces created by creating 
product pollution; they cause product quality to decline. Sometimes the product may become 
completely unusable. Molds, rotting and escalation occur due to insect activity. Some of the 
important factors that damage stored products in our city are as follows Grain weevil 
Sitophilus spp. (Coleoptera; Curculionidae), Flour beetles Tribolium spp. (Coleoptera; 
Curculionidae),  Mediterranean flour moth Ephestia sp. (Lepidoptera; Pyralidae), Snout moths 
Pyralis sp. (Lepidoptera; Pyralidae),  Mealworms  Tenebrio spp. (Coleoptera; Tenebrionidae), 
Grain moth Stotroga sp. (Lepidoptera; Pyralidae), Skin beetles. Trogoderma sp. (Coleoptera: 
Dermestidae), Bark-gnawing beetles  Tenebroides sp (Coleoptera; Tenebrionidae), Red flour 
beetle  Latheticus sp (Coleoptera: Tenebrionidae), Sawtoothed grain beetle Oryzaephilus sp. 
(Coleoptera, Silvanidae) as has been identified. In addition to cultural measures, chemical 
control should be made by using insecticides and fumigants that have long-lasting protection 
outside special storage conditions. Chemical control 1. Spraying with spraying method 
(spraying with periodic protection), 2.Fumigation (spraying without protection) are made in 
two ways chemical spraying. 

Keywords: Wheat, store pests, Gaziantep 
 
1.GİRİŞ 
 
İnsanoğlu çok eski çağlardan bu yana üretmiş oldukları tarımsal ürünleri daha sonra 
kullanmak üzere depolamak ihtiyacını duymuşlardır. Depolanan bu tarımsal ürünler, gerek 
depolanan yerde daha önce bulunan ve gerekse dışarıdan gelen zararlıların değişikμ şekillerde 
zararlarına neden olmuştur. Depolanan ürünlerde zarar yapan depo zararlılarının zarar 
oranları, depo yerinin özelliğine, depoda bulunan ürünün çeşidine, depolanma süresine ve 
depolama yapılan bölgenin çevre şartlarına bağlı olduğu belirlenmiştir. Diğer zararlılarda 
olduğu gibi depo zararlılarını da yaşayış ve çoğalışlarına etki eden çeşitli faktörler ülkemizin 
birçok bölgelerinde büyük farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de tarımının esasını hububat 
teşkil eder. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hububat ekim alanının diğer ürünlere 
göre daha fazla olduğu bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan hububat ve hububat mamulleri 
yurdumuzun diğer bölgelerine göre Güneydoğu Anadolu’da geçim ve beslenmesinde daha 
önemli rol oynar. Buda hububatın burada hem korunması hem de depolanması için ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun sonucunda olarak da depo zararlıları özellikle bu 
bölgenin bir problem olarak kendini göstermektedir. Hele bu bölgede ürünlerin genellikle 
tekniğine uygun olmayan şekillerde depolanması, çeşitli depo böceklerinin daha fazla zarar 
meydana getirmesine sebep olduğu tespit edilmiştir. İşte bu zararı önlemek için depo 
zararlılarına karşı uygun şartlarında yapılacak önlemler ve en uygun mücadele yöntemlerini 
belirlemede yardımcı olacaktır. 
 
2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Sürveyler, Gaziantep il merkezlerinde fabrika, değirmen ve depolar ile Gaziantep ilçe 
merkezlerinde ve hububat ekim alanları geniş olan ilçelere bağlı depolarda yapıldı. Sürveyler 
gerek depo böceklerin bulunması muhtemel olan duvarlar, duvarlardaki çatlaklar, kuytu 
yerlerdeki artıkların gözle kontrol edilmesi ve üründen alınan numunelerin elenmesi suretiyle, 
gerekse ürünün çeşitli yerlerinden alınarak bez torbalara konulan yaklaşık 1 kg kadar 
numunenin laboratuvara getirilerek burada elenmesi ve gerektiğinde binoküler altında kontrol 
edilmesi suretiyle yapılmıştır. Depolarda bulunan zararlılar teşhis anahtarları yardımıyla  
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teşhis edilmeye çalışıldı. Teşhis edilenler kaydedildi, teşhis edilemeyen zararlılar ilgili 
uzmanlara gönderilmiştir. Depolarda bulunan larvalar kültüre alındı ve bunlardan ergin elde 
edildikten sonra teşhisleri yapıldı.  

3. BULGULAR 

Gaziantep il ve ilçelerde hububat depolarında yapılan sörveylerde elde edilen zararlılar 
aşağıda belirtilmiştir.  

BUĞDAY BİTLERİ Sitophilus spp. (Coleoptera; Curculionidae) 
 
 Erginleri parlak koyu kahve veya esmer renkli 3 – 5 mm. 
boyundadır, baş kısımlarında bir çift kuvvetli 
mandibulaları bulunur, alt kanatları körelme 
gösterdiğinden uçamazlar. Yumurtaları beyaz renklidir, 
larvaları ise krem renkli olup β,5 – 3 mm. boyunda ve 
bacaksızdır. Pupaları ise genellikle sarımsı beyaz renkli ve 
4 mm. boyundadır. Bu dönemde hortum, baş ve bacaklar 
belirgindir. Öncelikle buğday ve çavdarı tercih eder, 

yulaf, arpa ve mısırda da zararlı olabilir. Erginlerine baklagil tohumları, un, kepek ve irmikte 
rastlanırsa da bunlarda çoğalamazlar. Erginler bir hafta içinde çitleşerek yumurta bırakmaya 
başlarlar, ergin dişi yumurtalarını buğday danesine açtığı deliğe bırakarak salgısı ile bu 
yumurtayı sabitler. Yumurta sayısı 150 – γ00 arasında değişir. Yumurta, larva ve pupa 
dönemine dane içinde geçer. Uygun koşullarda gelişme süresi γ0 – 45 gündür. Memleketimiz 
koşullarında yılda γ – 4 döl verir. Eğer yoğun populasyon oluşursa üründe kızışmaya neden 
olur, böylelikle ürün kullanılmaz hale gelmektedir. Doğrudan sağlam daneye zarar veren 
primer bir zararlıdır. 
 
KIRMABİTLERİ VE UN BİTLERİ Tribolium spp. (Coleoptera; Curculionidae),  
 

Erginleri parlak koyu kırmızı renkte, γ.5 – 4 mm. boyunda, 
yassı şekildedir. Baş ve göğüs sık noktalıdır. Kın kanatların 
üzeri boyuna ince çizgilidir. Kırma bitinde gözün ön 
kısmındaki şakak çıkıntısı göz hizasını geçer. Un bitinde ise 
geçmez. Bu iki türü birbirinden ayıran özellik ise un bitinde 
antenlerin son üç halkasının diğerlerinden daha geniş 
olmasıdır.  
 
Her iki türün yumurtası beyaz renklidir. Larvalar olgunlaştığında 5 – 7 mm. boyda ve sarımsı 
kahverengi renktedir. Larvalar olgunlaştığında 5 – 7 mm, boyda ve sarımsı kahve renklidir. 
Pupa önce beyaz sonra sarı renklidir. Tribolium ssp. Un, kepek, irmik, hububat, çikolata, 
baharat, kuru meyve ve baklagillerde zararlı  türlerdir. Erginlerin yaşama süresi ortalama 1 
yıldır. Ancak erginlerin γ – 4 yıl kadar yaşayabildikleri bilinmektedir. Ergin dişi yaşadığı 
sürece γ00 – 400 yumurta bırakır. Larva 5 gömlek değiştirdikten sonra pupa olur. Normal 
koşullarda gelişme süresi 46 – 60 gündür. Her iki türde yılda üç dört döl verirler. Depolanmış 
hububatın sekonder bir zararlısıdır. Genellikle diğer zararlılar tarafından zedelenmiş 
hububatta veya kırılmış danelerde zararlı olurlar. Tüneller açtıkları için undaki bulaşığı 
kolayca farkedilir. Çok ağır bulaşmalarda ortamda belirgin bir asit kokusu oluşur. Yoğun 
bulaşmalarda ürünün gıda maddesi olarak değerini tamamen yok eder. 
 
DEĞİRMEN GÜVELERİ Ephestia sp. (Lepidoptera; Pyralidae),  
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Ergin güve dumanlı gri renkte ve 10 – 14 mm. boyundadır. 
Ön kanatlar üzerinde enine zigzag bantlar vardır. Arka 
kanatlar sarımsı, beyaz renkli ve saçaklıdır. Kanat açıklığı 16 
– β0 mm. dir. Yumurta beyaz renkli ve oval şekillidir, 
larvalar ise krem renkli ve kıllarla kaplıdır. Olgun larva 1β – 
1λ mm. boyda, pupa sarımsı kahverengi ve λ mm boydadır. 
Larvalar asıl zararını unda yapmakla birlikte bazen hububat, 
kepek, ekmek, kuru meyve, bisküvi, palamut, kakao gibi 

ürünlerde de zarar yapar. Erginler 1 – 2 hafta yaşarlar. Ergin dişi yaşamı süresince 140 
yumurta bırakır. Olgunlaşan larva gıda ortamını terk ederek, ambarda ki çatlak, yarık, girinti 
vs. yerlerde koza örerek pupa olurlar. Gelişme süresi normal koşullarda 6 – 8 haftadır, yılda γ 
– 4 döl verirler. Zararı ise, yiyerek, ipliksi maddelerle ürünü birbirine bağlayarak, bıraktıkları 
gömlek artığı, dışkı gibi kalıntılarla kirletmek sureti ile olur. 
 
UN GÜVELERİ Pyralis sp. (Lepidoptera; Pyralidae),  
 

Un güvesi değirmen, depo, fabrika ve benzeri 
yerlerde un ve mamülleri, hububat, bazı kuru meyve 
ve sebzeler, kakao, baharat, kahve, kuru tütün, 
ayçiçeği ve baklagil tohumları ile çeşitli kuru 
yemişlerde beslenir. Gıda ürünlerinin kokması ve 
çürümesi şeklinde bozulmalara neden 
olmaktadır. Dişiler, çiftleştikten sonra yumurtalarını 
un, tahıl taneleri ile diğer gıda maddeleri, depo veya 
değirmenlerdeki çatlak veya delikler ile makine 
aksamına yapıştırmaktadır. Bir dişi, ortalama 100 ile 600 adet yumurta bırakmakta ve 
yumurtalar 400 gün içerisinde açılmaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar, ilk devrelerde 
kendine undan veya diğer gıda parçacıklarından yapılmış bir kılıf yaparak bunun içerisinde 
beslenmektedir. Larva beş gömlek değiştirmekte, olgunlaşan larva gıda ortamını terk ederek 
depolardaki yarık, çatlak ve girinti gibi yerlerde kokon örerek pupa olmaktadır. 
 
 
 
UN KURDU Tenebrio spp. (Coleoptera; Tenebrionidae) 

 

Ergin, parlak koyu kahve veya siyah renkte ve 14–17 mm 
boydadır. Yumurta beyaz renkli ve fasulye tanesi 
biçimindedir. Larva β5-γ0 mm boyda, sarı renkli ve 
segmentli bir görünüme sahiptir. Genel olarak büyük bir tel 
kurdu larvasını andırır. Pupa, 14–15 mm boyunda, önceleri 
beyaz sonraları koyu renklidir. Ergin dişi gıda ortamına tek 
tek veya toplu olarak 400-500 kadar yumurta bırakır. Larva 
17–18 gömlek değiştirerek gıda ortamında pupa olur. Yılda 
1 döl verir. 

 
ARPA GÜVESİ Stotroga sp. (Lepidoptera; Pyralidae) 
 
 Ergin sarımsı veya sarımsı esmer renklidir. Ergin dişi 5-7, 
erkek 4-5 mm boydadır. Antenler vücuttan uzundur. Kanat 
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açıklığı 1β-14 mm’dir. Vücutları uzun tüylerle kaplıdır. Yumurta, önce gri beyaz sonraları 
kırmızımsı renkte ve elips biçimdedir. Larva beyaz veya pembemsi renkte, kıllı vücutlu ve 
olgunlaştığında 4-5 mm boydadır. Pupa parlak saman renkli 4.5-5.0 mm uzunluğundadır. 
Arpa güvesi ürüne daha tarlada iken bulaşır. Mayıs ayında ambarları terk eden güveler 
çiftleşir ve yumurtalarını olgunlaşmakta olan hububat başaklarına bırakırlar. 
 
KHAPRA BÖCEĞİ Trogoderma sp. (Coleoptera: Dermestidae) 

 
 Zararlı, 2-3 mm boyunda; kızıl, koyu kahverenkli veya 
tamamen siyah, vücut oval, son anten segmentleri topuz 
yapmıştır. Elytrada enine açık renkli bantlar olabilir. Vücut 
tüylü ya da çıplak görünümlü, olgun larva 5-6 mm, ince-uzun, 
silindirik, vücut üzerinde uzun ve kısa tüyler bulunmaktadır. 
Abdomen sonunda küme halinde uzun kıllar bulunur. Larva 
enine halkalı bir görünümdedir. Toplam gelişmesini 20 - 35 oC 
de 220-γ5 günde tamamlanır. Normal koşullarda yumurtadan 
ergin oluncaya kadar geçen süre yaklaşık 40 - 60 gündür. 
Yumurta inkübasyon süresi 5-8 gündür. Zararlı 5 larva dönemi 

geçirir. Larva gelişimi normal koşullarda γλ - 44 günde tamamlanır. Larva döneminde 
uygunsuz koşullarda diyapoz söz konusu olabilir. Pupa dönemi yaklaşık 6 gündür. Dişi 
bireyler 10 – 11, erkek bireyler 11 - 1β gün yaşar. Primer zararlıdır. Sağlam hububatı zarar 
verebilirler. Larvaların beslenmesi ile kantitatif zarar, vücut parçaları ve salgı dışkıları ile 
besini kirletme söz konusudur. Primer zararlıdır. Asıl zararı larvaları yapmaktadır. Ergin 
bireyler tane içine girmezler.  Genç larvalara önceden zarar görmüş tanelerdeν olgun larvalar 
ise sağlam tanede zarar yapar. Zarar sonucu ağırlık kaybı % 5 - 30 ve hatta % 70’lere 
ulaşabilir  

 
EKİN KARA BÖCEĞİ Tenebroides sp (Coleoptera; Tenebrionidae) 
 

 Erginler, koyu kahverengi veya parlak esmer renkte, vücut yassı ve 
uzun, yan kenarları paralel, anten on bir segmentli, son dört segmenti 
tedrici genişleyerek topuz şeklini almış, prothorax vücudun geri 
kalan kısmından ince bir sapla ayrılır. Elitra'nın üzerinde oldukça 
ince noktalar çizgiler halinde dizilmiş ve bazı enine kırışıklıklar 
bulunmakta, erginler 6,5-10 mm boyundadır. Yumurtalar, beyaz 
renkli ve ip biçiminde, larvalar kirli beyaz, abdomen sonunda iki adet 
boynuz şeklinde koyu uzantılar mevcut, larva 15-18 mm boyundadır. 
Pupa krem renkli ve 8-10 mm boyundadır.  Bu türün, çoğalma gücü 
çok yüksektir. Erginler iki yıl kadar yaşamakta ve bu süre içinde bir 

dişi λ00-1000 adet yumurta bırakmaktadır. Yumurtalarını 10-60'lık gruplar halinde 
depolardaki delik, çatlak ve benzeri yerlere, unlara ve diğer gıda maddelerinin üzerine 
koymaktadır. Yumurtalar 1-β hafta içerisinde açılarak larvalar çıkmaktadır. Çıkan larvalar, 
beslenip 4-5 gömlek değiştirerek olgun hale gelmekte ve süreyi şartlara bağlı olarak β-14 ayda 
tamamlamaktadır. Larvalar uzun süre beslenmeden yaşayabilir. Olgun larva pupa olmadan 
önce gıda ortamını terk ederek depodaki çatlak, delik ve benzeri yerlere çekilerek, eğer bu 
gibi kısımlar yoksa tahta aksamında delik açmak suretiyle buralarda pupa olmaktadır. Uygun 
şartlarda gelişmesini 6β-78 günde tamamlayan böcek yılda bir döl vermektedir. Bu tür, un ve 
undan yapılmış gıda maddeleri, tahıllar ve tahıl ürünleri, kurutulmuş meyve ve sebzeler, kâğıt, 
küspe, kuruyemiş, fıstık, incir, soya ve tütünlerde beslenmektedir. Larvalar tanenin embriyo 
kısmını yiyerek bunların çimlenme gücünü kaybetmesine sebep olmaktadır. Bir larva, 10.000 
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tahıl tanesini tahrip edebilir. Kâğıt torba, çuval, kutu, sandık ve diğer ambalaj materyalinde ve 
fabrikalarda ile kumaştan yapılmış elek bezleri ve tahta aksamda da önemli zararlara sebep 
olmaktadırlar. 
 
PİRİNÇ KIRMA BİTLERİ Latheticus sp (Coleoptera: Tenebrionidae) 
 

Ergin parlak kırmızımsı kahve renkli, basık şekilli β.5–γ mm boydadır. Antenler uca doğru 
genişler. Elitraların üzeri boyuna ve enine çizgilidir. Yumurta beyaz renkli, ince uzun 
biçimlidir. Larva ve pupa görünüş olarak Kırma bitininkine çok benzer. Uygun koşullarda 
gelişme periyodu 4-5 haftadır. Yılda birkaç döl verir. 
 
TESTERELİ BÖCEK Oryzaephilus sp. (Coleoptera, Silvanidae)  

 
İnce, uzun, yassı şekilli, kırmızıdan koyu kahveye kadar 
değişen renkte bir böcek- tir. Boyu 2.5–γ mm’dir. 
Pronotumun her iki yanında 6’şar adet testere dişi şeklinde 
çıkıntı vardır. Yumurta beyaz renkli, ince ve uzun şekillidir. 
Larva silindirik şekilli, beyaz renkli ve γ mm uzunluktadır. 
Pupa krem renkli 3–γ.5 mm boydadır. Erginler 8–10 ay 
yaşarlar. Bir dişi ortalama 170 adet yumurta bırakır. Larva 5 
gömlek değiştirerek pupa olur. Uygun koşullarda gelişme 
süresi 5-6 haftadır. Yılda 5–6 döl verir. 

 
Depolarda kimyasal mücadele;  
 
1.Boş Depo İlaçlaması: Boş depo, değirmen ve işletmelerde ilaçlı sıvı mahlulün boş hacim 
veya yüzeylere püskürtülmesi şeklinde ilaçlama yapılmasıdır. Clorpyrofos Methyl,  Primiphos 
Methyl, Deltamethrine aktif maddeli kimyasal ilaçlar kullanılır. 
β. Koruyucu ilaçlamaμ Burada uygulanacak teknik, ilaçla ürünün homojen karışımını 
sağlayacak yeterlikte olmalıdır. Bunun için küçük miktarlardaki hububat için ilaçlama 
bidonları amaca uygun olarak kullanılır.  
γ.Fümigasyon (Koruyuculuğu olmayan İlaçlama). Zararlıların, tüm biyolojik evreleri( Ergin, 
yumurta, nimf, larva ve pupa) ile birlikte öldürmek amaçlı ve belirli bir süredeν gaz halinde 
etki eden katı, sıvı ve gaz formundaki kimyasal maddenin (Fümigant) kapalı bir ortamda 
tutulması ve bilahare de bu gazın kapalı ortamdan güvenli bir şekilde tahliye edilmesi 
işlemidir.  
 
4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Hububat Gaziantep’in temel besinini teşkil eden buğdaydan elde edilen un, bulgur, makarna, 
nişasta gibi ürünlerin son dönem zararlıları olan depo zararlılarına karşı önlem alınmadığı 
takdirde ciddi ekonomik zararlara yol açmaktadır. Yurdunuzda her yıl üretilen 20 milyon ton 
civarındaki buğdayın büyük bir kısmı depolanmaktadır. Ancak üretilen bu kadar buğdayın 
depolama esnasında birçok zararlı böcek önemli derecede ekonomik kayıplara (% 5-10 
arasında ağırlık kaybına) neden olmaktadır. Sınırlı sayıda yapılan sürveylerde alınan 
sonuçların değerlendiği bu çalışmada, Gaziantep ilinin hububat depolarının birçoğunun 
zararlılarla bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda depo zararlıları ile çalışmaların 
devam etmesi gerekmektedir. 
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GAZİANTEP İLİNDE MISIR EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN ZARARLI 
TÜRLER 

 

Ziraat Yük. Müh.  Vahdettin AKMEŞE 

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü  
 

Doç. Dr. Mahmut İSLAMOĞLU 
Adıyaman Tarım Bil. ve Tek. Fak.  

ÖZET 

Coğrafi konum olarak Gaziantep ili, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin 
birleştiği noktada yer almaktadır. Büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin batı 
kesiminde, bir bölümü de Akdeniz bölgesinin doğusunda konumlanmaktadır. Gaziantep´in 
yüzölçümü Türkiye topraklarının yaklaşık % 1´ini kaplar. İl merkezinin denizden yüksekliği 
850 metre olmakla birlikte β50 ile 1β50 metre rakımları arasındadır. Pek çok bağ bahçe 
ürünü, hububat ve endüstriyel bitkiler bölgede yetiştirilmektedir. Bu ürünlerden biri de son 
yıllarda ekim alanı her yıl nispeten artan mısır bitkisidir. Gaziantep ilinde üretilen mısırların 
bir kısmı yağlık olarak üretilirken bir kısmi ise silajlık yem olarak yetiştirilmektedir. 
Ülkemizin çoğu mısır ekim alanlarında görülen birçok mısır zararlısı, Gaziantep ili mısır ekim 
alanlarında da görülmektedir. Bu çalışma ile Gaziantep ili mısır ekim alanlarında görülen 
zararlı türler belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Gaziantep ili mısır ekim alanlarında 
görülen önemli zararlılar β0 familyadan β0 tür olduğu belirlenmiştir. Bunlar ν Mısır 
Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef., Sesamia cretica Led.) (Lepidoptera; Noctuidae) 
Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) (Lepidoptera: Crambidae), Mısır 
Maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae), Mısır 
Yaprakkurtları Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta Haworth, Acantholeucania 
(=Mythimna) loreyi Dup. (Lepidoptera; Noctuidae) Mısırda Bozkurt Agrotis ipsilon Hufn., 
Agrotis segetum (D.-S.) (Lepidoptera; Noctuidae), Mısırda Çizgili 
Yaprakkurdu Spodoptera (= Laphygma, Caradrina) exigua Hübn. (Lepidoptera; 
Noctuidae), Mısırda Kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae Koch.) (Acari:Tetranychidae) 
Pamuk kırmızıörümceği Tetranychus. cinnabarinus Boisd. (Acari:Tetranychidae) Mısırda 
Pamuk Yaprakkurdu Spodoptera littoralis Boisd. (Lepidoptera; Noctuidae),  Mısırda Tel 
Kurtları Agriotes spp., (Coleoptera;Elateridae) Mısırda Yeşilkurt Helicoverpa armigera 
Hbn. (Lepidoptera; Noctuidae), Mısırda Yaprakpireleri (Hemiptera: Cicadellidae). 
Gaziantep ilinde yağlık olarak üretilirken mısırlarda özellikle ana zararlı olarak nitelendirilen 
Mısır Koçankurdu ve Mısırkurdu karşı kimyasal mücadele yapılırken, silajlık yem olarak 
yetiştirilen mısırlarda kimyasal mücadeleye gerek kalmamaktadır. Diğer zararlılar ise yıllara 
ve ekim alanlarına göre yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Bazı yıllarda be bazı alanlarda 
kimyasal mücadele önemli olurken, bazı yıllarda ve bazı alanlarda önemli olmamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, mısır zararlıları, Gaziantep 
 

 

IMPORTANT PEST SPECIES OF CORN FİELD (Zea mays L.) IN GAZİANTEP 
PROVINCE 
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ABSTRACT 

Gaziantep is located at the junction of the Mediterranean Region and Southeast Anatolia 
Region.  Most of its are located in the western part of Southeastern Anatolia and some of its 
are located in the eastern part of the Mediterranean region. Gaziantep occupies about 1% of 
the surface area of Turkey soil. The altitude of the city center is 850 meters but it is between 
250 and 1250 meters. Many vineyard horticultural crops, cereals and industrial plants are 
grown in the region. Many corn pests seen in most corn cultivation areas of our country are 
also seen in corn cultivation areas of Gaziantep province. In this study, the pest species seen 
in the corn cultivation areas of Gaziantep province were determined. According to the 
findings, it was determined that there are 20 species from 20 families.  These; European corn 
borer Sesamia nonagrioides Lef., Sesamia cretica Led. (Lepidoptera; Noctuidae), Corn borer 
Ostrinia nubilalis Hbn. (Lepidoptera: Crambidae), Maize leaf weevil Tanymecus dilaticollis 
Gyll.) Armyworm moth Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta Haworth, Acantholeucania 
(=Mythimna) loreyi Dup. (Lepidoptera; Noctuidae) Dark sword-grass or black cutworm 
Agrotis ipsilon Hufn., Agrotis segetum D.-S. (Lepidoptera; Noctuidae), Beet 
armyworm or Small mottled willow moth Spodoptera (= Laphygma, Caradrina) exigua 
Hübn. (Lepidoptera; Noctuidae), Two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch. 
(Acari:Tetranychidae) Carmine spider mite Tetranychus cinnabarinus Boisd. 
(Acari:Tetranychidae), African cotton leafworm or Egyptian cotton leafworm Spodoptera 
littoralis Boisd. (Lepidoptera; Noctuidae), Wireworm; Agriotes spp., (Coleoptera; Elateridae), 
Cotton bollworm Helicoverpa armigera Hbn. (Lepidoptera; Noctuidae), Leafhoppers 
(Hemiptera: Cicadellidae). In the province of Gaziantep, while being produced as oil, it is 
considered as the main pest in European corn borer and Corn borer there is no need for 
chemical struggle in the corn grown as silage food. Other pests vary from year to year 
according to years and cultivation areas. While chemical struggle is important in some years 
and in some areas, it is not important in some years and in some areas. 
 
Keywords: Maize, corn pests, Gaziantep 

1.GİRİŞ 

Gaziantep, yüzölçümü Türkiye topraklarının yaklaşık %1´ini kaplar. İklim bakımından 
Gaziantep, Akdeniz ve kara ikliminin geçiş bölgesinde bulunmaktadır. İlin kuzey kesimi 
karasal iklim özelliği gösterirken, güney kesimleri Akdeniz ikliminin etkisi altındadır ve genel 
olarak yazlar sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır. Zeytin ağaçlarının daha çok ilin 
güneyinde oluşu da Akdeniz ikliminin belli bir kesimde etkili olduğunu göstermektedir. Yıllık 
genel sıcaklık ortalaması ise 14.4 °C ve ortalama yağış miktarı 500 kg./m² civarındadır. 
Toprak tipi ve iklimsel niteliklere göre ilde antep fıstığı, zeytin, bağ gibi bazı ürün tipleri de 
belirli sahalarda kapama alanlar oluşturmaktadır. Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliği 
Gaziantep‟in sanayisinde önemli yer tutmaktadır. 

Türkiye’de 1λ61 yılında 705 bin ha alanda, 1λ70 yılında ise 646 bin ha alanda mısır ekimi 
yapılır iken 1λ80 yılında bu miktar 58γbin ha alana düşmüş. Sonraki yıllarda ise 1λ61 
yılındaki ekim alanı değerine yaklaşılamamıştır. Verim miktarı ise modern mısır üretim 
tekniklerinin uygulaması, hibrit tohum kullanımının yaygınlaştırılması, mısır üretiminin 
sulanan alanlara kaydırılması ve belli düzeylerde gübre kullanımının sağlanması ile artmıştır. 
β018 yılında ise ZMO olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda ekim alanının 600.000- 
615.000 hektar civarında, üretim ise 5.500.000-5.600.000 ton aralığında olacağını tahmin 
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etmekteyiz.β018 yılında mısır ekim alanları β017 yılına göre yaklaşık % 10’luk bir daralma 
olmuştur. Burada en büyük neden, üreticinin daha kârlı olması nedeniyle pamuk ekimini 
tercih etmesidir. 

Çizelge1: İllere Göre Mısır Üretim miktarı(ton) 

 
Mısır, mısırdan elde dilen nişasta bazlı şeker (NBŞ) nedeniyle beslenme ile ilgili tartışmaların 
odağında yer almaktadır. Bu tartışmaların dayanağını, GDO’lu mısırların bu amaçla 
kullanılması ve NBŞ’lerin sağlıkla ilgili her geçen gün ortaya çıkan zararları oluşturmaktadır. 
Özellikle GDO’lu mısırlarla ilgili tartışmalar kamuoyunda karşılık bulmaktadır. Bunun bir 
sonucu olarak, Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği’nde 16/05/β00λ tarihinde yapılan 
değişiklikle yurt içine arz edilecek olan NBŞ üretiminde yerli mısır kullanılması şartı 
getirilmiştir 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Birinci ve ikinci ürün mısır alanlarında yürütülen bu çalışmada sörveyler mısır bitkisinin 
fenolojik gelişme dönemleri temel alınarak yürütülmüştür. Deneme alanları olarak belirlenen 
mısır alanlarına haftalık sayımlar yapılmıştır. Ayrıca böcek aspiratörü ile mısır alanlarını 
örnekleme yapılarak mısır bitkileri üzerindeki zararlı lepidopter türleri toplanmıştır. Mısır 
bitkisinin kök, gövde, yaprak, koçan ve püsküllerinde zarar yapan lepidopter türlerini 
belirlemek amacıyla, bitkiler kontrol edilerek burada bulunan yumurta, larva, pupa ve erginler 
toplanmıştır. Bulunan yumurta, larva ve pupalar bulundukları bitki materyali ile birlikte 
kesilerek alınmış, toplanan farklı biyolojik dönemlerdeki örnekler etiket bilgileri yazılarak 
plastik kutulara konulmuştur. Bu örnekler β5±1ºC sıcaklık % 65 ± 5 orantılı nem ve 16μ8 saat 
aydınlatmalı iklim odasına alınarak gelişmeleri takip edilmiştir. Elde edilen ergin zararlılar 
teşhise hazır hale getirilmişler ve teşhisleri yapılmıştır.  

3. BULGULAR 

Gaziantep il ve ilçelerde mısır bitkisinde yapılan sörveylerde elde edilen ana zararlılar 
zararlılar aşağıda belirtilmiştir.  

MISIR KOÇANKURDU (Sesamia nonagrioides Lef.) (Lepidoptera; Noctuidae) 
Mısır koçan kurdu kelebeklerinin kanat açıklığı β8-γγ mm, vücut uzunluğu 14-17 mm’dir. Ön 
kanatları genel olarak açık sütlü, kahverengimsi devetüyü veya sarımsı yada bej rengindedir. 
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Arka kanatlar ise gümüşi beyaz veya ipeğimsi beyaz renktedir. Arka kanatlar dışa doğru hafif 
koyulaşmaktadır. Baş ve bacaklar toprak rengine kaçan pembe-sarı tonda tüylerle kaplıdır.  

     

Resim 1; Mısır Koçan kurdunun egin, pupa ve larvası 
 
Yumurtalar alttan ve üstten içe doğru basık ve yassıdır. Dişiler yumurtalarını genellikle 
kümeler halinde bırakmaktadır. Yumurtalar ilk bırakıldıklarında açık krem renginde olup, 
daha sonra renk koyulaşır. Larvanın boyu ortalama γ0-γ5 mm’dir. Larvaların üst kısmı tipik 
pembe renkte ve tüysüzdür. Kelebekler ilkbaharda, mart sonundan itibaren görülmeye 
başlarlar. Bir dişi bir kaç kez olmak üzere β00–γ50 yumurta bırakır. Kelebeklerin ömrü 
ortalama 6–7 gündür. Yumurtadan çıkan larvalar bir iki gün toplu halde bulundukları ortam 
üzerinde beslendikten sonra, yine bulundukları ortam üzerinden gövde veya koçan içine 
açtıkları deliklerden geçerler ve beslenirler. Zararlı kışı genellikle olgun larva halinde ana 
konukçuların gövdesi veya koçanlar içinde geçirmektedir. Yurdumuzda Ege bölgesinde γ, 
Akdeniz bölgesinde ise 4-5 döl vermektedir. 
Zararı; Larvalar mısır bitkisinin fide döneminden başlayarak yaprak, gövde, koçan ve tepe 
püsküllerinde beslenerek zarar yaparlar. Yaprak kınından gövde içine giren larvalar buralarda 
galeriler açmak suretiyle zarar yaparlar. Çıkardıkları dışkı maddeleri ile de bakteri faaliyetini 
artırarak tanelerin tümünün zarar görmesine sebep olurlar. Koçandaki deliklerden koçan içine 
giren mantarlar, ürettikleri toksinler nedeniyle insan ve hayvan sağlığı için tehlike 
oluşturmaktadırlar. Mısır koçankurdu ile mücadele yapılmadığı takdirde %80’lere varan 
oranlarda ürün kaybı meydana gelebilir. Bu zararlının ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki mısır ekilişlerinde bulunduğu saptanmıştır. 
Mücadelesi; Birinci ürün mısırda genellikle zararlı yoğunluğu düşük olduğundan ilaçlamaya 
gerek duyulmamaktadır. Ancak bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde olması durumunda bu 
alanlarda kimyasal mücadele yapılır. Mısır Koçan Kurdu’na karşı uygulanan kimyasal 
mücadele koruyucu olduğundan mücadele zamanının tespiti çok önemlidir. Mısır ekilen 
sahalarda (ikinci ürün) bitki boyu 40–50 cm boya geldiğinde, ışık tuzaklarında yakalanan 
ergin sayısı 5–10 adet/hafta olduğunda, tarlalar haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle 
ilk yumurtaların tespitine çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile 
birlikte ilaçlamaya geçilmelidir. İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 
β ya da γ ilaçlama yapılmalıdır. 
 
MISIRKURDU (Ostrinia nubilalis Hbn.) 
 

Mısırkurdu kelebekleri krem-sarı renkte olup, dişinin başı krem-sarı, erkeğin başı 
kahverengimsidir. Antenler iki cinsiyette de aynı olup kıl gibidir. Dişi soluk sarı veya 
devetüyü renginde uzun tüylerle kaplıdır. Erginlerin vücut uzunluğu 1β–15 mm dir. Dişide ön 
kanatlar krem sarısı renkte olup üzerinde altın sarısı renginde γ adet enine zikzaklı çizgi ve β 
nokta bulunmaktadır. Erkekte ise ön kanatlar koyu sütlü kahverenginde olup, kanatların uç 
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kısmında daha koyu kahverengi zikzak bir bant, onun yanında açık krem zikzak bir bant ve 
bundan sonrası da açık ve koyu kahverengi dalgalı bir şekildedir. 

         

Resim 2; Mısır Koçan kurdunun egini, pupası ve larvası 
 
Başlangıçta parlak beyaz olan yumurtalar açılmaya yakın sarımsı krem rengini alır. 
Yumurtadan yeni çıkmış larva soluk krem renginde olup baş siyahtır. İleriki dönemde larva 
rengi gri kahverengi benekli bir görünüm alır. Larvalar, örümceklerde olduğu gibi, 
salgıladıkları ip gibi bir salgı yardımıyla kendini aşağı doğru sarkıtırlar. Hareketsiz dönemi 
kızılımsı kahverenginde, 12-15 mm boyundadır. Kışı genellikle olgun larva durumunda 
tarlada kalan veya hasat edilen saplar ve koçan içinde geçirmektedir.. 
Zararı: Larvalar, mısır bitkisinin kök bölümü dışındaki tüm organlarında zarar yapmaktadır. 
ilk dönem larvaların birbiri üzerine sarmal yaprakları (helezon yaprak) delip içeri girmesiyle 
başlar. Sonra gövde, koçan ve erkek organda delik ve galeriler açarlar. Açılan galeriler ve 
beslenme nedeniyle bitkinin zayıflamasına, gövde ve koçanın kırılmasına ve ürün azalmasına 
neden olurlar. Koçandaki deliklerden koçan içine giren mantarlar, ürettikleri toksinler 
nedeniyle insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturmaktadırlar. 
Mücadelesi; Birinci ürün mısırda genellikle zararlı yoğunluğu düşük olduğundan ilaçlamaya 
gerek duyulmamaktadır. Ancak bulaşık bitki sayısının %5 ve üzerinde olması durumunda bu 
alanlar da kimyasal mücadele yapılır. Mısırkurduna karşı uygulanan kimyasal mücadele 
koruyucu olduğundan mücadele zamanının tespiti çok önemlidir. Mısır ekilen sahalarda 
(ikinci ürün) bitki boyu 40–50 cm boya geldiğinde ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5-
10 adet/hafta olduğunda tarlalar, haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk 
yumurtaların tespitine çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte 
ilaçlamaya geçilmelidir. İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile β ya da 
γ ilaçlama yapılmalıdır. Şeker mısırında, taze tüketim amacıyla kullanılan mısırlarda ve 
silajlık mısırlarda kesinlikle kimyasal mücadele uygulanmamalıdır. 
Gazaiantep mısır ekim alanlarının hemen hemen her bölgesinde karşılaşılan bu iki ana 
zararlıların yanında mısır ekim alanlarının hepsinde görülmeyen yalnız lokal olarak 
karşılaşılan zararlılarda bulunmaktadır. Bu zararlılar çok yaygın olmamakla birlikte zaman 
zaman ekonomik olarak ta zarar yapabildiği tespit edilmiştir. Bu zararılar aşağıda kısaca 
verilmiştir. 
 
Mısır Maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae) 
 

Mısır maymuncuğu erginleri, oval biçimde ve boyları ortalama 8 
mm’dir. Renkleri parlak siyah olmakla birlikte, üzeri kirli sarı, 
beyaz renkte pul ve tüylerle kaplı olduğundan, gri veya toprak 
rengi görünümündedir. Larvaları, sarımsı beyaz renkli, kıvrık 
biçimde ve olgun larvalar 8-10 mm boyundadır. Yumurtalar ise 
oval biçimde yaklaşık olarak 1 mm uzunluğundadır. Erginler, 
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mart başlarından itibaren görülürler. Yumurta bırakma nisan başından temmuz başına kadar 
sürmektedir. Olgun larvalar toprak yapısına bağlı olarak genellikle 40–50 cm derinlikte, 
yapmış oldukları yüksük içinde hareketsiz döneme geçerler. Erginler toprak yüzüne yeni 
çıkan mısır bitkilerinin yapraklarını yarım ay şeklinde yemek ve büyüme konilerini kesmek 
suretiyle önemli zararlara neden olurlar. Mısır fidelerinin gelişmesi ilerledikçe zarar 
azalmakta ve önemini yitirmektedir.  Zararlının yoğun olduğu tarlalarda, gerekli önlemler 
zamanında alınmazsa, tarlanın yeniden ekilmesi veya boş kalması söz konusu olabilir. 
 
Mısır Yaprakkurtları Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta Haworth, Acantholeucania 
(=Mythimna) loreyi Dup. (Lepidoptera; Noctuidae) 
 
Mısır yaprak kurtları erginleri türlerine göre değişmek üzere 
35-48 mm arasında kanat açıklığına sahiptir. Vücut 
uzunlukları 15-18 mm arasındadır. Ön kanatların rengi 
kiremit rengi, sarımsı kahverengi, soluk sarıdan koyu 
kahverengiye kadar değişmektedir. Olgun larva toprak rengi, 
sarımsı pembe, sarımsı yeşil, koyu yeşil veya yeşilimsi 
renklerdedir. Yumurtalar yarı küresel, hafif yassı beyazımsı 
veya sarımsı renkte olup, kümeler veya paket halinde 
bırakılır. Yumurtadan çıkan larvalar yaklaşık γ0 günde 
gelişmesini tamamlayarak toprak yüzeyinin γ-5 cm altında, 
konukçu bitkinin kök sistemine yakın topraktan hazırladığı 
kokon içerisinde hareketsiz forma geçerler. Esas zararı yapan larvalar, genellikle mısırın tepe 
püskülünden önceki dönemlerde, merkezi ve taze yapraklarla beslenirler. Bitkinin tepe ve 
koçan püskülü ile süt olum dönemlerinde de zarar yaparlar. Zarar şekli, yaprakların 
kenarlarından içe doğru yenmesi ile karakteristiktir. Yoğun bulaşmalarda larvalar, yaprak 
ayasını tamamen yiyerek sadece ana damarın kalmasına neden olurlar. 
 
Mısırda Bozkurt Agrotis ipsilon Hufn., Agrotis segetum (D.-S.) (Lepidoptera; Noctuidae) 
 
Kanat açıklığı 4-5 cm olup ön kanatlar arka kanatlara göre daha koyu renklidir. Ön kanatlar, 
genellikle kahverengimsi, üzerlerinde biri böbrek, diğeri yuvarlak şekilde iki leke vardır. 
Olgun larva 4-5 cm’dir. Erginleri genellikle nisan ayı başlarında görülmeye başlar. Kelebekler 
geceleri faaliyet gösterip çıkışlarından β-γ gün sonra yumurtalarını tek tek veya küçük gruplar 
halinde konukçu bitkilerin gövdeleri üzerine, yaprakların alt yüzeylerine veya toprak yüzeyine 
bırakırlar. Bir dişi genellikle 800 dolayında yumurta koymakta uygun koşullarda bu sayı 
β500’e kadar çıkabilmektedir. Bozkurt kışı değişik biyolojik dönemlerde geçirir. Yılda 4-5 
döl verebilir. Bozkurtlar, toprakaltı zararlısı olup özellikle birinci ürün mısırda zarar yaparlar. 
Larvalar genellikle genç mısır bitkilerinin kökboğazını toprak yüzeyine yakın bölümünden 
keserek bitkinin büyüme konisinin kuruması ve ölmesine neden olurlar. 
 

 
Mısırda Çizgili Yaprakkurdu  Spodoptera (= Laphygma, Caradrina) exigua Hübn. 

(Lepidoptera; Noctuidae) 
 

Çizgili yaprakkurdu ergininin kanat açıklığı 18-30 
mm’dir. Ön kanatlar esmerimsi, kahverengiden açık gri 
renge kadar değişiklik gösterir. Arka kanatlar 
beyazımtırak, damarları ise koyu renklidir. Kanatların 
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etrafı koyu kahverengi saçaklarla çevrilidir. Yumurtalar beyaz renkli olup, yaklaşık olarak 0.4 
mm çapındadırlar. Kümeler halinde bırakılan yumurtalar tüylerle örtülüdür. Larva renkleri 
genellikle yeşilimsi ve kahverengimsi bir görünüştedir. Yanlarında vücut boyunca uzanan 
bantlar bulunur. Kışı genellikle hareketsiz formda geçirirler. Kışlayan dölün kelebekleri nisan 
sonlarına doğru görülmeye başlarlar. Yumurtalarını genellikle yaprakların alt yüzüne, bazen 
de üst yüzüne kümeler halinde koyarlar. Larvalar gelişmelerini 10–γ5 gün arasında 
tamamlarlar. Olgunlaşan larvalar toprak içinde veya yüzeyinde hareketsiz döneme geçerler. 
Bölgelere göre değişmekle birlikte farklı konukçularda yılda γ–5 döl verebilir. Gruplar 
halinde yaşayan ilk dönem larvalar, bulundukları yaprakların yiyerek yaprağı zar halinde 
bırakırlar. Daha ileriki dönemlerde ise yaprağın tamamını yiyip bitirirler. Zarar derecesi 
bitkinin gelişme yoğunluğuna bağlı olarak %100 yakın olabilmektedir. Bu zararlı ülkemizde 
hemen her yerde görülmektedir. 
 

Mısırda Kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae Koch.) (Acari:Tetranychidae) Pamuk 
kırmızıörümceği Tetranychus. cinnabarinus Boisd. (Acari:Tetranychidae)  

Erginler 0.5-0.7 mm boyunda, oval şekilde olup, gözle zor fark edilirler. Yaprağın alt yüzünde 
ördükleri ipek ağlar arasında ergin, larva, nimf ve yumurtaları bir arada görülür. Kışı ılık 
geçen bölgelerde yaz aylarında olduğu gibi yaşayıp üremelerine devam ederler. Tarla kenarı 
ve içindeki yabancı otlardan ve bulaşık fidelerden sebzelere geçerler. Yılda 10-1β döl verirler. 
Kırmızıörümcekler bitkilerin özsuyunu emerek beslenirler. Bitki özsuyu emilen yaprak 
sararır. Yapraklar kıvrılır, dökülür. Verim %40-60 oranında düşer ve ürün kalitesiz olur. 
Çeşitli virüs hastalıklarının yayılmasına neden olurlar. 
 

Mısırda Pamuk Yaprakkurdu Spodoptera littoralis Boisd. (Lepidoptera; Noctuidae) 

 

Erginlerin ön kanatları, gri-kahverengi zemin üzerinde karışık 
şekilde açık sarı çizgilerle süslü ve arka kanatları beyaz 
renklidir. Yumurtalarını yaprağın alt ve üst yüzünde kümeler 
halinde bırakır ve üzerini devetüyü renginde tüylerle örter. 
Yumurtaları 0.4 mm çapında, fındık biçiminde ve boyuna 
dilimlidir. Yumurtadan yeni çıkan larva 1–1.5 mm 
uzunluğunda, baş koyu siyah renkli ve vücuda göre daha iri 
olup vücut şeffaf görünümlüdür. Dişi kelebekler, yumurtalarını 
bir defada 200-γ00’lük kümeler halinde mısır yapraklarının alt ve üst yüzüne bırakırlar. 
Larvalar, mısır bitkisinde koçan püskülünü kesmek ve süt olum dönemindeki koçan içerisine 
girerek koçan danelerini yemek suretiyle zarar verirler. Döllenmeden önce koçan 
püsküllerinde beslenmesi sonucu, koçanların seyrek daneli olmasına ve dolayısıyla ürün 
kaybına neden olurlar. Ayrıca koçanda açtıkları deliklerden bazı mantari hastalık etmenlerinin 
girmesine olanak sağlarlar. 
 

Mısırda Tel Kurtları Agriotes spp., (Coleoptera;Elateridae) 

 Türlere göre renkleri farklılık göstermekle birlikte, erginlerin 
renkleri genel olarak gri ile siyah arasında değişir. Vücutları 
uzun ve yassı olup arkaya doğru incelme gösterir. Üst 
kanatları uzunluğuna çizgili ve noktalıdır. Boyları 8–10 
mm’dir. Ters çevrildiklerinde veya sıçramaları sırasında “çıt” 
diye ses çıkarırlar. Bu nedenle bunlara “çıt-çıt” böcekleri 
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denilmektedir.  Larvalar saman sarısı renkte, ince uzun ve silindirik ve sert yapıda olup vücut 
halkaları belirgindir. Dokunulduğunda sert hareketlerle kıvrılırlar. Erginler bitki yapraklarında 
beslenirlerse de önemli zararları görülmez. Larvalar bitkilerin toprak altı organlarına saldırır. 
İnce olan mısır köklerini koparırlar, kalın köklerde ve toprağa yakın ana gövde içinde 
galeriler açarak beslenirler. Bu şekilde zarar gören bitkiler kolayca kurur. Yoğun bulundukları 
yerlerde zararları çok fazla olup, bazı mısır tarlalarında bu zarar %80’e kadar yükselir. Olgun 
larvalar daha ağır zarara yol açarlar. 
 

Mısırda Yeşilkurt Helicoverpa armigera Hbn. (Lepidoptera; Noctuidae),  

Kelebeklerin kanat açıklığı γ5-40 mm, bej-kahverengi 
veya yeşilimsi renktedir. Larvaları 15-  45 mm boyunda, 
kirli beyaz renkte ve üzeri kıllıdır. Olgun larvanın 
vücudunun sırt kısmında yeşil kahverengi ve sarı renkte 
bantlar, yanlarda da sarı renkli birer bant bulunur. 
Kelebekleri gündüz kuytu yerlerde saklanır, genellikle 
akşam üzeri uçuşurlar. Larvaları bitkilerin yaprak, meyve 
ve taze sürgünlerinde görülür. Tepe ve koçan püsküllerini 
keserek döllenmeye engel olan larvalar, koçanların seyrek daneli olmasına sebep olurlar. 
Larvalar süt olum döneminde, koçanın ucuna doğru bir delik açarak koçan içerisine girer. 
Koçanda süt olum dönemindeki taneleri yiyerek γ–5 cm uzunluğundaki alanı tahrip eder. 
Koçanda açtıkları deliklerden bazı fungal hastalık etmenlerinin bulaşmasına neden olurlar. 
Yeşilkurt zararından dolayı üründe verim ve kalite düşer. Ülkemizin bütün bölgelerinde 
yaygındır.  
 

Mısırda Yaprakpireleri (Hemiptera: Cicadellidae). 
 

Yaprakpireleri, Cüce ağustosböcekleri olarak bilinirler. 
Türlere bağlı olarak erginleri değişik büyüklük, şekil, renk 
(sarı, yeşil, gri, benekli, alacalı, beyaz benekli) ve 
desenlerde böceklerdir. Büyüklükleri birkaç mm ile 10 
mm arasında değişir. Vücutları silindirik olup ön kısmı 
geniş ve arkaya doğru incelir. Ön kanatlar kalın ve çok 

defa parlak renktedir. Baş üçgen şeklinde ve ileriye doğru uzamıştır. Antenleri kıl şeklinde, 
gözlerin ön kısmında ve arasından çıkar. Yaprakpireleri, başın ön kısmında hortum şeklini 
almış ağız parçaları ile bitkinin sap ve yapraklarını sokup bitki özsuyunu emmek sureti ile 
zararlı olurlar. Yapraklara üstten bakıldığında, emgi yerler beyaz noktalar halinde görülür. Bu 
zarar şekli kuraklık veya hastalık belirtileri ile karıştırılabilir. Yazın kuru ve sıcak havalar 
zararı artırır. 
 

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Mısır endüstriyel tarım uygulamalarının stratejik ürünlerinden biri olduğu gibi endüstriyel 
gıda üretiminin temel hammaddelerinden biridir. Mısır unu, mısır nişastası, nişasta bazlı 
şeker, mısır yağı gibi çeşitli kullanım şekilleri yanında, bu kullanım şekillerinin elde edilmesi 
ya da etanol üretimi amacıyla işlendiğinde geriye kalan artıkları önemli bir yem kaynağıdır. 
Mısırdan ayrıca tüm yeşil aksamı kullanılarak yapılan silaj da hayvan beslenmesinde aranan 
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bir kaba yemdir. Mısır bitkisinde zararlı bazı organizmaların da bulunması doğaldır. Bu 
zararlılara karşı yapılacak mücadelede doğal düşmanların önemi unutulmamalıdır. 
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BIOLOGICAL ACTIVITIES Of Daedalea spp. 
 

Assistant Prof. Dr. Celal BAL 
Gaziantep University 

 

ABSTRACT  

It has been observed that mushrooms, which have been used as nutrients and medicinal 
substances since the past, have important effects in the treatment of various diseases. 
Mushrooms from functional foods have become attractive as a source of physiologically useful 
drugs. Throughout human history, mushroom have been used as a medicinally useful 
therapeutic food for humans. Today, mushrooms are used to prevent many diseases that serve 
as a source for the development of medicines and nutraceuticals (foods with pharmaceutical 
properties). In this study, the biological potential of the members of the genus Daedalea was 
evaluated. As a result of the literature research, it was determined that the members of the genus 
Daedalea have different biological activities such as antioxidant, antimicrobial, anticancer. As 
a result, it was determined that the members of the genus Daedalea has biological activities. 

Keywords: Daedalea, Medicinal mushroom, biological activity. 

 

INTRODUCTION 

The oxidation process is also essential for living organisms for energy production (Sevindik et 
al., 2018a). However, the formation of free radicals under respiration, myocardial ischemia, 
arteriosclerosis, diabetes, rheumatoid arthritis, inflammation and the onset of cancer has been 
recognized as a cause of various human diseases and free radicals aging (Bal et al., 2019; 
Mohammed et al., 2019). 

The presence of free radicals in biological studies is very important (Sevindik et al., 2018b). 
The oxidation process is essential in living organisms for energy production. Respiratory free 
radicals play an important role in inflammation, the onset of many diseases, aging and most 
importantly in the onset of cancer. Since free radical removal in the living body is caused by 
antioxidants, interest in natural antioxidants has increased (Akgül et al., 2016; Akgül et al., 
2017; Sevindik et al., 2017; Sevindik, 2018). 

In addition to antioxidant activity, many natural materials have different biological activities. 
Mushroom are very common living groups in the ecosystem (Akata and Kaya, 2013). 
Evaluation of biological potential of mushroom in this context is very important (Sevindik, 
2019). 

In this study, biological activity studies were examined in the studies conducted on Daedalea 
species (Table 1). 
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 Detected biological activities: Antioxidant activity, Antibiotic Activities, Antimicrobial 
activity, Enzymatic activity, Antitumor activity, Anti-inflammatory, Immunomodulatory 
activity and Cytotoxicity activity (1-19). 

Daedalea spp. mushrooms appear on decaying oak trees (sometimes on hard woody trunks of 
other trees), either alone or in small groups. It also spreads on brown hardwood stumps. Life 
style of mushroom is saprotrophic. 

 

Table 1. Biological Activities of Daedalea spp. 

Daedalea spp. Biological Activities 
D. confragosa Enzymatic activity (Schmitz and Zelle, 1919). 

D. dickinsii 

Antioxidant activity (Morimura et al., 2009; Lee 
et al., 2013; Mao et al., 2014), Antibiotic 
activities (Bae and Min, 2000). 

D. elegans 
Antimicrobial activity (Gbolagade and Fasidi, 
2005). 

D. flavida 

Enzymatic activity (Bose and Sarkar, 1937; Rani 
et al., 2011; Selvam et al., 2012; Meehnian and 
Jana, 2017). 

D. gibbosa Antitumor activity (Yassin et al., 2002). 

D. quercina 

Antioxidant activity (Gebhardt et al., 2007; 
Macáková et al., 2010; Bal et al., 2017), Anti-
inflammatory (Gebhardt et al., 2007;), 
Antifungal activity (Sakeyan, 2006), 
Immunomodulatory activity (Doskocil et al., 
2011), Cytotoxicity (Doskocil et al., 2011; Bal et 
al., 2017), Antimicrobial activity (Ofodile et al., 
2010; Bal et al., 2017). 

Daedalea spp. Enzymatic activity (Liew et al., 2011). 
 

CONCLUSION  

Although important biological activities have been found in the studies conducted on the 
Daedalea species, the studies with the Daedalea species are very limited and scarce. In this 
study, the medicinal properties of Daedalea spp. mushroom, one of the non-edible mushroom, 
were emphasized. As a result of literature research, it was found that mushroom have many 
different biological activities. As a result, Daedalea spp. are thought to have pharmacological 
potential. 
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ABSTRACT 

Mushrooms can be grouped as edible, inedible and poisonous. From the past, humans have 
consumed mushrooms from their natural environment for different purposes. In addition to its 
nutritious properties, mushroom also attract attention with their important medicinal properties. 
In this study, biological potentials of members belonging to genus Trametes were evaluated. 
The members of the genus Trametes are distributed as cosmopolitan. Members of this genus 
have significant medical potential. In this context, members of the genus Trametes have been 
identified in the literature. As a result of the researches, it has been reported that members of 
Trametes genus have many activities such as antioxidant, antimicrobial, anticancer, anti-
inflammatory and anti-hiv. As a result, it was determined that the members of the genus 
Trametes have biological potential. 

Keywords: Trametes, Medicinal mushroom, Biological activity 

 

INTRODUCTION 

Trametes genus are mushroom with polypore. They are often found in dead or living trees on 
wood logs, branches and other woody substrates. Some mushroom species grown in the roots 
and trunks of trees have a strengthening effect on liver, kidney and heart, and it has been found 
that it adds resistance to the immune system, and prevents the accumulation of toxic substances 
in the body by removing the toxicities in the blood and removing the toxicities from the body 
(Corner, 1989; Ko and Jung, 1999).  

Worldwide, the demand for more and cheaper natural antioxidant sources is increasing. One of 
the reasons; The contents of natural antioxidant sources, especially phenolic compounds in 
edible fungi and flavonoids, which are analysed accurately and efficiently in extract extraction 
studies, are very important for dietary patients (Sevindik et al., 2018a; Bal et al., 2019) Today, 
in addition to edible mushroom, it has been revealed that it has various biological activities in 
non-edible mushroom (Sevindik et al., 2018b) 

In addition to antioxidant activity, many natural materials have different biological activities 
(Akata et al., 2018; Sevindik, 2018). Mushroom are very common living groups in the 
ecosystem. Evaluation of biological potential of mushroom in this context is very important 
(Sevindik, 2019). 

In literature studies on Trametes species, antioxidant activity, laccases activity, cytotoxicity, 
anti-neurodegenerative activity, genoprotective activity, antimicrobial activity, antifungal 
activity, anti-inflammatory activity, DNA-protective activity, enzymatic activity and antitumor 
activity have been determined (Table 1). 
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Table 1: Biological Activities of Trametes spp. 

Trametes species Biological Activities 
T. elegans Antioxidant activity (Nanglihan et al., 2018) 
T. feei Antioxidant activity (Rashid, 2010) 
T. gallica Laccases activity (Nyanhongo, 2007) 

T. gibbosa 

Antioxidant activity (Knežević et al., 2015; Bal et al., 2017; 
Knežević et al., 2018); Cytotoxicity (Bal et al., 2017; Knežević et al., 
2018); Antineurodegenerative activity (Knežević et al., 2018); 
Genoprotective Activity (Knežević et al., 2015); Antimicrobial (Bal 
et al., 2017; Shahbazyan, 2017; Knežević et al., 2018) 

T. hirsuta 

Antioxidant activity (Knežević et al., 2015; Knežević et al., 2018; 
28); Antifungal activity (Knežević et al., 2018); Cytotoxicity 
(Knežević et al., 2018); Antineurodegenerative activity (Knežević et 
al., 2018); Laccases activity (Nyanhongo et al., 2007); 
Genoprotective Activity (Knežević et al., 2015) 

T. lactinea 
Antioxidant activity (Rashid, 2010), Anti-inflammatory (Yahaya and 
Don, 2012)  

T. maxima Enzymatic activity (Cupul et al., 2014) 
T. menziezii Antioxidant activity (Rashid, 2010) 
T. multicolor Laccases activity (Nyanhongo et al., 2007) 
T. ochracea Laccases activity (Nyanhongo et al., 2007) 

T. ochracea 
Antioxidant (Melappa et al., 2015), Antimicrobial (Melappa et al., 
2015), Anti-inflammatory (Melappa et al., 2015), Cytotoxicity 
activities (Melappa et al., 2015) 

T. pocas Antioxidant activity (Rashid, 2010) 

T. polyzona 
Antioxidant activity (Adongbede et al., 2019), Antibacterial activity 
(Adongbede et al., 2019) 

T. pubescens Enzymatic activity (Nyanhongo et al., 2007; Galhaup et al., 2002) 

T. sanguinea Enzymatic activity (Nyanhongo et al., 2007) 

T. trogii Enzymatic activity (Nyanhongo et al., 2007; Yan et al., 2015); 

T. versicolor 

Antioxidant activity (Arteiro et al., 2012;  Knežević et al., 2015; 
Hosseinihashemi et al., 2016; Akgül et al., 2017; Knežević et al., 
2018; Puia et al., 2018; Zięba et al., 2018); Enzymatic activity 
(Staszczak et al., 2000; Nyanhongo  et al., 2007; Saetang and Babel, 
2010; Ünal et al., 2011; Córdoba et al., 2012; Avcı and Ogel, 2014; 
Mutlu et al., 2014; Chmelová and Ondrejovič, 2015; Amara et al., 
2018; Pozdnyakova et al., 2018; Marcelina and Wioletta, 2018; 
Zhang et al., 2018; Brazkova et al., 2019); Antitumor activity (Wang 
et al., 2017); Antifungal activity (Knežević et al., 2018); Cytotoxicity 
(Knežević et al., 2018); Antineurodegenerative activity (Knežević et 
al., 2018); Antimicrobial activity (Özgör  et al., 2016), Extracellular 
enzyme activities (Dehorter and Blondeau 1992; Udayasoorian and 
Prabu, 2005); Genoprotective Activity (Knežević et al., 2015); Anti-
inflammatory activities (Jin et al., 2019); DNA-protective activity 
(Akgül et al., 2017). 
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 T. villosa Laccases activity (Nyanhongo et al., 2007) 

 

CONCLUSION  

In this study, the medicinal properties of non-edible Trametes spp. mushrooms, which are 
collected intensively by humans from their natural environment, were investigated. As a result 
of the studies, it was reported that Trametes spp. mushrooms has very high biological activities 
in addition to its nutritional properties. As a result, it was determined that Trametes spp. 
mushroom may be a natural source in pharmacological studies. 
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ÖZET 

Kil, medeniyet tarihi boyunca insanların gereksinimlerini karşılamak için başvurduğu ve 
günümüzde de araştırmalara konu olan temel yapı malzemelerindendir. Kil sıvalar, doğal, 
sağlıklı, kolay elde edilebilir ve sürdürülebilir olmaları sebebiyle geçmişten günümüze kadar 
kullanımını sürdüren bir malzeme olmuştur. Puzolanlar, yapısal olarak bağlayıcılık özellikleri 
çok küçük mertebelerde olan ya da hiç olmayan, kireç ile birleştirildiklerinde bağlayıcılık 
özelliği gelişen malzemelerdir. Kil sıvaların hem mekanik hem de durabilite özelliklerinin 
iyileştirilmesi amacıyla bazı stabilizasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
kullanılacak sıva karışımları, kil-kum karışımı, kil-kum-kireç karışımı, kil-kum-çimento 
karışımı ve kil-kum-kireç-çimento karışımlarıdır. Bu sıva karışımlarının her biri referans 
olarak ve 0.005, 0.01, 0.015 ile 0.02 oranlarında silis dumanı ilave edilerek üretilmiştir. 
Oluşturulan sıva numuneleri üzerinde basınç ve eğilme dayanımı testleri gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan testler sonucunda, genel olarak silis dumanı ilavesiyle oluşturulan sıva 
numunelerinin, referans sıva numunelerine oranla mekanik davranışlarının önemli ölçüde 
arttığı gözlemlenmiştir. Sonuçlara göre en iyi mekanik davranış 0.02 oranında silis dumanının 
ilave edildiği kil-kum-çimento karışımından elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Kil Sıva, Puzolan, Silis Dumanı, Sürdürülebilirlik.   

THE EFFECT OF STABILIZATION MATERIALS ON MECHANICAL BEHAVIOR 
OF CLAY PLASTERS 

ABSTRACT 

Clay is one of the basic building materials that has been used to meet the needs of people 
throughout the history of civilization and is still the subject of research. Clay plasters have 
been used due to their naturalness, health, easy availability and sustainability.  Puzzolanas are 
materials that have little or no structural binding properties and develop binding properties 
when combined with lime. In order to improve both mechanical and durability properties of 
clay plasters, some stabilizing materials are used. The plaster mixtures to be used in this study 
are clay-sand mixture, clay-sand-lime mixture, clay-sand-cement mixture and clay-sand-lime-
cement mixtures. Each of these plaster mixtures was produced by reference and adding 0.05% 
1.0%, 1.5% and 2.0% silica fume. Compressive and flexural strength tests were performed on 
the plaster samples. According to the results, it was observed that the mechanical behavior of 
the plaster samples, which are generally formed by the addition of silica fume, increased 
significantly compared to the reference plaster samples. As a result of the tests, the best 
mechanical behavior was obtained from the clay-sand-cement mixture which including 2% of 
silica fume. 

Keywords: Clay Plaster, Puzzolana, Silica Fume, Sustainability. 
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 1.GİRİŞ 

Toprak yapım teknikleri ile oluşturulan yapılar genellikle tüm sıcak ve ılıman bölgelerde en 
yaygın yapı malzemesi olmuştur. Nem dengeleme, ısı depolama, enerji tasarrufu sağlama, 
çevre kirliliği azaltma, yeniden kullanılabilme, malzeme ve nakliye tasarrufu özellikleri ile 
uygulanabilirliklerinin kolay olması bu yapıların öne çıkan özellikleri olmuştur [1]. Toprak 
yapıların iyileştirici ve sakinleştirici etkilerinin olduğu bilinmektedir [2]. Antik dönemlerden 
günümüze kadar, insanlar killi topraklardan ihtiyaçları ölçütünde faydalanmışlar ve çeşitli 
araç-gereç yapımında kili tercih etmişlerdir [3]. 

Kil, bir kaya terimi olarak kullanılabildiği gibi tortul kayaların ve toprakların mekanik 
analizinde partikül büyüklüğünü ifade etmek için de kullanılabilir. Kil, bir miktar suyla 
karıştırıldığı zaman plastikliği gelişen doğal, topraklı, ince taneli bir malzemedir [4]. Kil, 
topraktaki en küçük taneli maddedir ve oluşumunda fiziksel olayların yanı sıra kimyasal 
olaylar da etkilidir [3]. Killer yapılarında genel olarak silikat ve alüminat bulundurur. Ayrıca 
demir oksit, kalsiyum oksit, magnezyum oksit gibi maddeler de içerebilirler [5]. 

Bir puzolan olan silis dumanı, silisyum ve ferrosilisyum alaşımlarının üretimi sırasında ark 
fırınları tarafından yan ürün olarak üretilen ince taneli bir malzemedir [6]. Silis dumanı, 
kullanıldığı karışımların çekme dayanımı, basınç dayanımı ve eğilme dayanımı gibi mekanik 
davranışlarının geliştirilmesini sağlamaktadır [7]. Silis dumanı, genel olarak yoğunlaştırılmış, 
yoğunlaştırılmamış, kalıplanmış ve sulu bir karışım formlarında bulunabilir [8]. 

Kil sıvalar, kil yoğunluklu topraklar, agregalar ve tercihen doğal bir liften oluşurlar [9]. Kil 
sıvaların uygulama ve kullanım açısından birçok üstün özelliği vardır. Kil sıvaların 
karışımının hazırlaması ve duvar yüzeyine uygulanması oldukça kolaydır. Kostik kimyasal 
madde içermediklerinden dolayı cilde zarar vermezler ve tam aksine cilde yumuşak ve esnek 
bir his kazandırırlar. Geri dönüşüm kolaylığı, kil sıvaların ek faydalarındandır. Uygulanan kil 
sıvadan vazgeçilmek istenilirse, ıslak formdayken kazınabilir ve daha sonra tekrar 
uygulanabilir. Bir kil sıvadaki çatlaklar veya aşınmalar, hasarın tüm kanıtlarını gizleyerek 
hızlı ve zahmetsizce kapatılabilir ve yeniden düzeltilebilir [2]. Kil sıvalar, higroskopik 
özellikleri sayesinde ortamdaki nem seviyesini dengeler. Nemin yüksek olduğu durumlarda 
nemi emerek nemin düşük olduğu durumlarda emilen nemi ortama geri kazandırır [10]. Kil 
sıvaların tüm bu özelliklerine ilaveten çeşitli renkleri ve geniş duyusal dokuları bir yapı için 
önemli avantajlar sağlamaktadır [2]. 

Randazzo ve diğerleri (2016), kil sıvaların nem emilimi, ısıl iletkenlik ve gürültü azaltımını 
inceleyerek kil danelerinin artışının, nem emme kabiliyeti ile pozitif orantılı olduğunu, gürültü 
azaltımının kum oranına bağlı olduğunu, gözeneklerin dağılımının termal iletkenliği 
etkilediğini bildirmişlerdir [11]. Erdoğdu (2015), dolomit ilavesinin kil sıvalar üzerindeki 
etkilerini inceleyerek dolomitin kil sıvaların mekanik özelliklerini arttırdığını bildirmiştir 
[12]. Aubert ve diğerleri (2014), hazır kil sıvalarının fiziksel, mineralojik ve mekanik 
özelliklerini 5 farklı hazır karışımlı kil sıva üzerinde incelemişlerdir. Bu farklı karışımlara 
rağmen kil sıvaların sertleştikten sonra basınç ve eğilme dayanımları ile akış ve diğer 
özelliklerinin benzer olduğunu bildirmişlerdir [13]. Corsi ve diğerleri (2012), kil sıvaların iç 
ortam hava kalitesi üzerindeki etkilerini inceleyerek kil sıvanın hava kalitesini arttırdığını 
bildirmişlerdir [14]. Bu çalışmada, hammaddeler üzerinde yapılan deneylerle hammaddelerin 
özellikleri ve puzolan olarak kullanılan silis dumanı ilavesiyle üretilen kil sıva numuneleri 
üzerinde gerçekleştirilen basınç ve eğilme dayanımı testlerinin sonuçları araştırılmaktadır. 
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 2. MATERYAL YÖNTEM 

2.1. Materyal 

2.1.1. Kil 

Bu çalışmada kullanılan kil, Işıklar Yapı Ürünleri Firmasından temin edilmiştir. Kilin özgül 
ağırlığı 2,60’dır. Kil, çalışmalarda kullanılmadan önce, etüvde 105 ºC sıcaklıkta 24 saat 
bekletilerek içerdiği nem uzaklaştırılmıştır ve 2 mm elek altı kil bu çalışmada kullanılmıştır. 

2.1.2. Kum 

Bu çalışmada kullanılan kum, Düzce ilinden temin edilmiştir. Kumun özgül ağırlığı 2,65 ve 
su emme oranı %2,38’dir. Kum, çalışmalarda kullanılmadan önce, etüvde 105 ºC sıcaklıkta 24 
saat bekletilerek içerdiği nem uzaklaştırılmıştır ve 2 mm elek altı kum bu çalışmada 
kullanılmıştır. 

2.1.3. Çimento 

Bu çalışmada kullanılan çimento, OYAK Bolu Çimento Tesislerinden temin edilmiştir. 
Kullanılan çimento, CEM-I 42,5 R tipi portland çimentosudur. Tablo 2.1.’de CEM-I 42,5 
R’nin kimyasal içeriği verilmiştir. 

Tablo 2.1. CEM-I 42,5 R’nin kimyasal içeriği [21]. 

Kimyasal 
İçerik (%) SiO2 Fe2O3 Al 2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 SK KK ÇK (%) 

CEM I 
42,5 R  

18,95 4,07 5,32 64,72 1,35 0,16 0,51 2,7 1,41 4,21 0,69 

SK: Serbest CaO, KK: Kızdırma Kaybı, ÇK: Çözünmeyen Kalıntı 

2.1.4. Kireç 

Bu çalışmada kullanılan kireç, CL 80 S sönmüş kalker kirecidir.  

2.1.5. Silis Dumanı 

Bu çalışmada kullanılan toz haldeki yoğunlaştırılmamış silis dumanı, Antalya-Eti 
Elektrometalürji A.Ş.’den temin edilmiştir. Kullanılan silis dumanının özellikleri Tablo 
2.2.’de verilmiştir. 

Tablo 2.2. Kullanılan silis dumanının özellikleri [15]. 

SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Kızdırma kaybı 

%85,98 %0,64 %0,32 %0,70 %4,91 %0,63 %2,66 
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 2.2. Yöntem 

Bu çalışmada, kullanılan agregalar ve üretilen sıva numuneleri üzerinde standartlara uygun 
olarak deneyler uygulanmıştır. Agregalar üzerinde, elek analizi, hidrometre deneyi, koni 
penetrasyon deneyi, proktor deneyi; sıva numuneleri üzerinde, kıvam deneyi, basınç ve 
eğilme dayanımı testleri gerçekleştirilmiştir.  

2.2.1. Karışım Oranlarının Belirlenmesi 

Bu çalışmada 16 adet silis dumanlı numune ve 4 adet referans numune olmak üzere toplam 20 
adet numune incelenmiştir. Şekil 2.1.’de bu numunelerin akış şemasına yer verilmiştir. TS EN 
1015-3 standardında belirtilen özelliklerde yapılan kıvam deneyi sonuçları üretilen sıva 
numunelerinin tümünün aynı kıvamda olması istenilerek önceden belirlenen 110±5 mm 
limitleri içinde olması sağlanmıştır [16]. 

 

Şekil 2.1. Sıva numunelerinin akış şeması. 

Tüm sıva numunelerinde kum ve kil eşit kütlece eşit kullanılmıştır. Yalnız kireçli ve yalnız 
çimentolu karışımlarda toplam karışım kütlesinin %5’i kadar çimento ya da kireç 
kullanılmıştır. Kireçli ve çimentolu karışımlarda ise toplam karışım kütlesinin %2,5’i kadar 
kireç ve %2,5’i kadar çimento kullanılmıştır. Bu çalışmada yapılan deneyler sonucunda kil 
kütlesinin %35’i, kum kütlesinin %2,38’i, çimento kütlesinin %50’si, kireç kütlesinin %100’ü 
kadar su kullanılmıştır. 
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 3. BULGULAR 

3.1. Agrega Deneyleri 

3.1.1. Elek Analizi 

Bu deney, TS EN 933-1 standardında belirtilen özelliklere göre yapılmıştır [17]. Elek 
analizinin sonuçları Tablo 3.1.’de verilmiştir. 

Tablo 3.1. Elek analizi deneyi sonuçları. 

 

3.1.2. Hidrometre Deneyi 

TS 1900-1 standardında belirtilen özelliklere göre yapılan hidrometre deneyinin sonuçları 
Tablo 3.2.’de verilmiştir [18]. 

Tablo 3.2. Hidrometre deneyi sonuçları. 

 

Şekil incelendiğinde çalışmada kullanılan killi zeminin hidrometre deneyi sonucunda 
%90’ından fazlasının 2 mikronun altında olduğu tespit edilmiştir.  
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3.1.3. Koni Penetrasyon Deneyi 

Bu deney, TS 1900-1 standardında belirtilen özelliklere göre yapılmıştır [18]. Koni 
penetrasyon deneyinin sonuçları Tablo 3.3.’te verilmiştir. Sonuçlara göre, 20 mm batmaya 
karşılık gelen su muhtevası %29,78 bulunmuştur. 

Tablo 3.3. Koni penetrasyon deneyi sonuçları. 

 

3.1.4. Proktor Deneyi 

Bu deney, TS 1900-1 standardında belirtilen özelliklere göre yapılmıştır [18]. Proktor 
deneyinin sonuçları Tablo 3.4.’te verilmiştir. Sonuçlara göre, optimum su muhtevası %12,42 
ve maksimum kuru birim hacim ağırlık 1,956 g/cm3 bulunmuştur. 

Tablo 3.4. Proktor deneyi sonuçları. 
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 3.2. Sıva Deneyleri 

3.2.1. Basınç Dayanımı Testi  

Bu deney, TS EN 196-1 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir [19]. Basınç dayanımı 
testi sonuçları Tablo 3.5.’te verilmiştir.  

Tablo 3.5. Basınç dayanımı testi sonuçları. 

 

Yalnızca kil+kum içeren referans serisine %0.5, %1.0, %1.5 ve %2.0 oranında silis dumanı 
eklenmesiyle basınç dayanımı değerlerinde sırasıyla %11, %1, %0.8 azalma ve %5 artma 
gözlenmiştir. Kil+kum+kireç içeren kireç serisine %0.5, %1.0, %1.5 ve %2.0 oranında silis 
dumanı eklenmesiyle basınç dayanımı değerlerinde sırasıyla %15, %128, %169 ve %208 
artma gözlenmiştir. Kil+kum+çimento içeren çimento serisine %0.5, %1.0, %1.5 ve %2.0 
oranında silis dumanı eklenmesiyle basınç dayanımı değerlerinde sırasıyla %37, %68, %82 ve 
%106 artma gözlenmiştir. Kil+kum+kireç+çimento içeren kireç+çimento serisine %0.5, %1.0, 
%1.5 ve %2.0 oranında silis dumanı eklenmesiyle basınç dayanımı değerlerinde sırasıyla %16 
ve %10 azalma %9 ve %42 artma gözlenmiştir. Tablo 3.5.’ten görüldüğü üzere en yüksek 
basınç dayanımı çimento serisinde (6,423 MPa) ve en düşük basınç dayanımı da kireç 
serisinde (0,733 MPa) elde edilmiştir. 

3.2.2. Eğilme Dayanımı Testi  

Bu deney, TS EN 12390-5 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir [20]. Eğilme 
dayanımı testi sonuçları Tablo 3.6.’da verilmiştir. Yalnızca kil+kum içeren referans serisine 
%0.5, %1.0, %1.5 ve %2.0 oranında silis dumanı eklenmesiyle eğilme dayanımı değerlerinde 
sırasıyla %3, %19, %23 ve %9 azalma gözlenmiştir. Kil+kum+kireç içeren kireç serisine 
%0.5, %1.0, %1.5 ve %2.0 oranında silis dumanı eklenmesiyle eğilme dayanımı değerlerinde 
sırasıyla %37, %132, %161 ve %257 artma gözlenmiştir. Kil+kum+çimento içeren çimento 
serisine %0.5, %1.0, %1.5 ve %2.0 oranında silis dumanı eklenmesiyle eğilme dayanımı 
değerlerinde sırasıyla %38, %68, %26 ve %88 artma gözlenmiştir. Kil+kum+kireç+çimento 
içeren kireç+çimento serisine %0.5, %1.0, %1.5 ve %2.0 oranında silis dumanı eklenmesiyle 
eğilme dayanımı değerlerinde sırasıyla %41, %33, %26 ve %6 azalma gözlenmiştir. Tablo 
3.6.’dan görüldüğü üzere en yüksek eğilme dayanımı çimento serisinde (1,037 MPa) ve en 
düşük eğilme dayanımı da kireç serisinde (0,221 MPa) elde edilmiştir. 
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 Tablo 3.6. Eğilme dayanımı testi sonuçları. 

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Antalya-Eti Elektrometalürji A.Ş. tesislerinin bir atığı olan silis dumanının kil sıvalar 
içerisinde değerlendirilmesi üzerine yapılan bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular 
doğrultusunda aşağıdaki yargılara varılabilir; 

• Kil sıvalarda çimento ve kirecin birli ve ikili karışımlar halinde kullanılması ile 
mekanik özelliklerin olumlu etkilendiği gözlenmiştir. • Karışımların eşit kıvamda üretilebilmesi için (110±5 mm) çimento kullanıldığında 
0.50, kireç kullanıldığında ise 1.00 oranında haricen su eklenmiştir.  • Hem kireç hem de çimento içeren kil sıva karışımlarında silis dumanı kullanımı 
ardından basınç dayanımı değerleri artış göstermiştir.  • Basınç dayanımı sonuçlarına benzer şekilde silis dumanı eklenmesi ile kireç ve 
çimento içeren kil sıvaların eğilme dayanımı sonuçları olumlu etkilenmiştir.  

Sonuç olarak silis dumanının kil sıvalarda stabilizasyon malzemesi olarak kullanılabileceği 
söylenebilir. Üretim esnasında ortaya çıkan bu atığın kil sıva karışımlarında değerlendirilmesi 
sayesinde çevresel etkiler azaltılabilecektir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda silis dumanı 
stabilizasyonunun kil sıvaların higroskopik özelliklerine etkisinin çalışmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Son yıllarda, kontrolsüz bir şekilde petrol ve petrol türevlerinin çevreye sızmasından 
kaynaklanan çevre kirliliği, kentleşme ve sanayileşme sürecinin hızlanması ile büyük bir 
problem haline gelmiştir. Emici malzemeler genellikle yağ ve petrol türevi sızıntılarının 
toplanması ve temizlenmesi için en etkili yöntem olarak görülmektedir. Bilinen en yaygın 
emici malzemeler polipropilen esaslı eriyik üfleme tekniği ile üretilen meltblown kumaşlardır. 
Düşük maliyeti ve emicilik yetenekleri ile sektörde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada dokusuz yüzey meltblown kumaş üretim parametrelerinden blower hava sıcaklığı 
ve polimer besleme pompa devri parametrelerinin, yağ ve petrol türevi emicilik yeteneklerine 
etkisi incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; yağ emicilik oranına sahip olan numunelerin 
aynı zamanda standart sapma değerlerinin de en yüksek olan numuneler olduğu 
anlaşılmaktadır. Blower hava sıcaklığı değişkeninde, istikrarlı bir değişim görülmemekle 
birlikte,  polimer besleme pompa devri değişkeninde, yağ emiş miktarında değişim 
görülmüştür. Polimer besleme pompa devri artmaya devam ettikçe yağ emiş miktarı 
düşmüştür. 

Anahtar Kelime: Polipropilen, Eriyik Üfleme Yöntemi, Dokusuz Yüzey, Sorbent, Yağ 
Emicilik, 
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THE EFFECT OF BLOWER TEMPERATURE AND PUMP SPEED PARAMETERS 
ON OIL ABSORPTION RATE IN NONWOVEN FABRICS OBTAINED BY MELT- 

BLOWN TECHNIQUE 

 

ABSTRACT 

In recent years, environmental pollution caused by the uncontrolled leakage of oil and oil 
derivatives into the environment has become a major problem with the acceleration of 
urbanization and industrialization process. Absorbent materials are generally considered to be 
the most effective method for the collection and removal of oil and oil derivative leaks. The 
most common absorbent materials known are meltblown fabrics produced by polypropylene 
based melt blowing technique. It is widely used in the industry with its low cost and 
absorbency capabilities. In this study, the effects of blower air temperature and polymer 
throughput parameters, which are meltblown fabric production parameters, on the absorbency 
capabilities of oil and oil derived fluids were investigated. When the results were examined; It 
is understood that the samples having the best oil absorbency ratio are also the samples with 
the highest standard deviation values. In the blower air temperature variable, no stable change 
was observed; polymer throughput variable, oil suction amount has changed. As the polymer 
throughput continues to increase, the amount of oil suction decreases. 

Key Words: Polypropylene, Meltblown, Nonvoven, Sorbent, Oil Absorption, 

1.1.GİRİŞ 

Çevre bilinci geliştikçe, çevreyi kirletenlere karşı yasal yaptırımlar arttıkça insanların çevreyi 
temizlemeye karşı duydukları önem atmaktadır. Bu sebeple emsallerine göre daha düşük 
üretim maliyetine ve hızlı üretim imkanına sahip olan nonwoven meltblown kumaşlara rağbet 
artmıştır. Özellikle polipropilen kaynaklı meltblown kumaşlar doğal hidrofobik yapısı ile 
nehir, deniz veya herhangi bir su birikintisindeki yağ ve petrol türevi kirlenmelere karşı en 
etkili araç olarak görülmektedir. Ayrıca kullanım sonrasında oluşan artık ürünlerinde bertaraf 
edilmeleri daha kolay ve efektif olduğu için bu alanda kullanımları tercih edilmektedir 
(Subbiah vd., 2005; Dutton, 2008; Duran ve Perinçek, 2010; Özen vd., 2017).  

Eriyik üfleme (meltblown) dokusuz kumaş üretim yöntemi ile aynı ağırlıkta, ancak faklı 
kalınlıklarda, farklı mukavemetlerde, farklı lif çapında veya farklı gözenek boyutlarında 
dokusuz yüzey meltblown kumaşlar üretilebilir. Bu avantajları sayesinde meltblown dokusuz 
yüzey üretim tekniği, özel ürünler için vazgeçilmez bir üretim yöntemi haline gelmiştir (Bin 
vd., 2016; Xiao vd., 2019). Diğer dokusuz yüzey kumaşlara göre meltblown kumaşların 
örtücülük, yumuşaklık derecesi, opaklık veya gözeneklilik özelliklerinin daha iyi olması 
sebebi elde edilen filament çapının diğerlerine göre çok düşük olmasından kaynaklanmaktadır 
(Mukhopadhyay, 2002; Lee vd., 2010; Duran, 2012; Duran ve Duran, 2013).  

Çalışmanın deneysel aşamasında dokusuz yüzey meltblown kumaşların üretiminde, eriyiğe 
üflenen sıcak havanın (blower) ve polimer besleme pompa devrinin, elde edilen dokusuz 
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 yüzey meltblown kumaşların yağ ve petrol türevi sızıntılara/döküntülere karşı emicilik 
özellikleri üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır.  

1.1.Eriyik üfleme (meltblown) üretim tekniği 

Geçtiğimiz 80 yıl boyunca tasarımında yapılan değişiklikler ile sürekli gelişen bir dokusuz 
yüzey kumaş üretim yöntemi olan meltblown tekniği, bugün farklı ekipmanlar ve dizaynları 
ile üretim imkanı vermektedir (Dutton, 2008). Dokusuz yüzey meltblown kumaş yapısı 
doğrudan polimer eriyiğinden elde edilir. Bu yöntem sıcak havanın ekipmanlar arası 
mesafelerin fark yarattığı ve yüksek hız ve de daha ince liflerin üretilebilmesi gibi özellikleri 
ile rakip üretim yöntemlerine göre avantajlara sahiptir. (Mukhopadhyay ve Ramakrishnan, 
2008; Gün vd., 2011). Bu yöntem ile çapları 1-5 nanometreden daha ince lif üretmek 
mümkündür (Horrocks ve Anand, 2000; Gün vd., 2011; Hagewood, 2011). Üretilen liflerin 
mukavemetleri düşüktür. Lif çapları lif boyunca ve lifler arasında büyük değişiklikler 
göstermektedir. İnce lif yapımı lif çekim başlığı çıkışındaki erimiş polimerin çok düşük 
viskozitede olmasını gerektirmektedir (Hagewood, 2011; Gün vd., 2011). Yüksek erime 
sıcaklığı düşük viskoziteye neden olur. Hava hızı ve hava sıcaklığı lif özelliklerini ve tülbent 
kalitesini büyük ölçüde belirlemektedir.  

Dokusuz yüzey meltblown kumaş üretim yönteminde öncelikle polimer ekstrüder içerisinde 
hem eritilmekte hem de karışım işlemi uygulanmaktadır. Eriyik istenmeyen maddelere karşı 
fil tre işleminden geçirilmektedir. Daha sonra bir pompa ile lif çekimi için kalıba 
iletilmektedir. Burada düzeden çıkan erimiş polimer, doğrudan düze ağzında yüksek hızdaki 
sıcak havanın kuvveti ile çekime uğramaktadır (Horrocks ve Anand, 2000; Han vd., 2013; 
Wei, 2018). Burada life uygulanan kuvvet, blower tarafından oluşturulan havanın hızı ve 
havanın sıcaklık değeridir. Polimere uygulanan kuvvet için birim alana uygulanan kuvvet 
ifadesi ile alanda biriken polimer miktarı önem kazanmaktadır. Polimer miktarı az ise 
polimere uygulana kuvvet ters orantılı şekilde artacaktır, polimer miktarı çok ise birim 
polimere uygulanacak kuvvet miktarı azalacaktır. Yüksek sıcaklıkta lifleri çekmek için hava 
sıcaklığı liflerin erime sıcaklığına göre ayarlanır (Ward, 2001; Albrecht vd., 2003; Bhat vd., 
2009; Han vd., 2013; Wei, 2018). Soğuk hava sıcak hava ile karşılaşan polimer katılaşarak lif 
halini alır. İncelen lifler en son aşamada, alttında emici fan bulunan beltin üzerine düşerek 
yüzey oluştururlar (Albrecht vd., 2003; Mukhopadhyay ve Ramakrishnan, 2008). Dokusuz 
yüzey meltblown kumaş üretim yöntemi Şekil 1'de şematik olarak verilmiştir (Raghvendra ve 
Sravanthi, 2017). 
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Şekil 1. Meltblown Kumaş Üretimi Şematik Gösterimi  

Eriyik üfleme yöntemi ile üretilen meltblown kumaş performansına blower ısısı ve blower 
hava hızı, kalıp fiziksel özellikleri ve kalıp sıcaklığı, polimer erime sıcaklığı, besleme pompa 
devri, belt- kalıp arası mesafe parametreleri etki etmektedir. Bu çalışmada blower hava 
sıcaklığı ve besleme pompa devri değişkenlerinin meltblown kumaşın yağ emicilik miktarına 
etkisi incelenecektir.  

1.2.Sorbent dokusuz yüzey meltblown kumaşlar 

Dokusuz yüzey meltblown kumaşlar makineden çıktıktan sonra kullanım yerine göre çok 
çeşitli ölçülerde biçimlendirilebilirler. Ana makineden 160 cm bitmiş tam en kumaş olarak 
çıkan kumaşlar, roliklere sarım esnasında istenilen en (Şekil 2a) ve boylarda perfore (Şekil 
2b) ya da kesim (Şekil 2c) işlemi uygulanabilir. Silindire sarılmayacak olan dokusuz yüzey 
kumaşlar ebatlama makinesinde istenilen ölçülerde ped olarak kesilebilir.  

 
Şekil 2. Dokusuz yüzey kumaşlara uygulanan ebatlama ve biçimlendirme yöntemleri; 
Sırasıyla (a) Enine perfore, (b) Boyuna perfore ve (c) Dilimleme makinesi 

Sorbent sektöründe kullanılacak meltblown kumaşlar, farklı işlemlerden geçerek Şekil 3’teki 
gibi farklı boyutlarda ve formlarda üretilirler. 
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Şekil 3. Sorbent sektöründe kullanılan meltblown esaslı ürünler 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Bu çalışma kapsamında eriyikten üfleme ile meltblown kumaş üretim tekniğinde için Borealis 
AG şirketi tarafından üretilen, MFI değeri 1200 g/10 dk ve ticari ismi HL712FB olan 
polipropilen (PP) kullanılmıştır.  

2.2. Polipropilen dokusuz yüzey üretim yöntemi 

Dokusuz yüzey sorbent kumaşların üretimleri, saatlik üretimi maksimum pompa devrinde 110 
kg olan, 160 cm eninde kumaş üretimi gerçekleştiren eriyikten üfleme tekniği ile üretim 
yapan ve Teknomelt Teknik Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. firmasında meltblown makinesinde 
gerçekleşmiştir. Polipropilen esaslı dokusuz yüzey üretimleri Çizelge 1’de verilen çalışma 
parametreleri ile gerçekleştirilecektir.  

Çizelge 1. Eriyik üfleme tekniği üretim parametreleri  

Sabit Değişkenler Değerleri 
Blower Devri 1700 rpm 

Polimer Sıcaklığı 260 °C 

Kalıp sıcaklığı 275 °C 

Sunc. Hava Emiş Miktarı 200 rpm 

Kalıp-Belt Mesafe 50 cm 
 

Dokusuz yüzey meltblown kumaşların yağ emicilik miktarları, kumaş yapısındaki gözenek 
boyutu ve lif çapları ile doğru orantılıdır. Bu sebeple blower hava sıcaklığı ve polimer 
besleme pompası devrinin değiştirilmesi ile dokusuz yüzey meltblown kumaşın yağ emicilik 
miktarındaki değişim gözlemlenecektir. Bu sebeple Çizelge-2’de eriyik üfleme tekniğinde 
kumaş parametrelerine etkisi önem arz eden besleme pompa devirleri ve blower hava sıcaklığı 
değişkenleri verilmiştir. 
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Çizelge 2. Blower hava sıcaklığı ve besleme pompası devri parametreleri 

Kumaş Numune 
Kodları 

Blower Hava 
Sıcaklığı (°C) 

Polimer Besleme 
Pompa Devri (rpm) 

MB1-275 275 26 
MB2-285 285 26 
MB3-295 295 26 
MB4-290 290 26 
MB5-300 300 26 
MB6-310 310 26 
MB7-275 275 23 
MB8-285 285 23 
MB9-295 295 23 
MB10-290 290 23 
MB11-300 300 23 
MB12-310 310 23 
MB13-275 275 20 
MB14-285 285 20 
MB15-295 295 20 
MB16-290 290 20 
MB17-300 300 20 
MB18-310 310 20 

 

2.3. Meltblown dokusuz yüzeylerin değerlendirme yöntemleri 

Hazırlanan numuneler 24 saat süresince 20 ±2 °C sıcaklıkta ve %65 ±2 rutubette 
kondisyonlanmıştır. Yağ emicilik miktarının belirlenmesi işlemlerine geçilmiştir. 

2.4. Yağ ve yağ sıvılarının emiliminin değerlendirilmesi 

Polipropilen yağ emici özelliği ile tek kullanımlık ürünler olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple 
yağ emicilik testi kumaşın fiziksel özelliklerindeki değişimi gözlemlemek adına önemli bir 
test yöntemi olacaktır. Üretimi gerçekleştirilen dokusuz yüzeylerin EDENA-NWSP 130.1.R0 
(15)-Birim Alan Başına Kütle yöntemine göre gramajları ve standart sapmaları değerleri 
belirlenmiştir.  İlk tartımı ve yağ emdirildikten sonraki son tartımı alınan numuneler,  
EDENA-NWSP 010.4.R0 (15)- Yağ ve Yağ Sıvılarının Emiliminin Değerlendirilmesi 
yöntemine göre içlerine hapsettikleri yağ miktarları ve standart sapma değerleri Denklem-
(a)’ya göre belirlenmiştir.  

% Yağ Emicilik Oranı = � −�� ∗       (a) 

3. BULGULAR  

3.1. Yağ ve yağ sıvılarının emilim miktarının analizi 

Çizelge 2’deki parametreler ile üretimi gerçekleştirilen kumaşların yağ emicilik miktarlarının 
hesaplanmaları sonucu elde edilen sonuçlar Çizelge 3’te verilmiştir.  
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 Çizelge 3. Yağ emicilik değerlerinin hesaplama tablosu 

Numuneler İlk Tartım 
(T1) 

Std. 
Sap. 

Son Tartım 
(T2) 

Std. 
Sap. 

Yağ Emiş 
Oranı (%) 

Std. 
Sap. 

MB1-275 32,46 2,51 328,18 29,20 915,47 111,22 

MB2-285 32,76 2,29 376,62 29,17 1052,73 94,52 

MB3-295 30,77 1,89 355,48 24,55 1056,86 74,35 

MB4-290 31,28 2,69 435,35 36,54 1300,86 158,55 

MB5-300 31,88 3,16 367,34 29,46 1057,31 92,62 

MB6-310 32,40 2,35 416,18 41,17 1186,16 107,10 

MB7-275 30,39 2,23 389,23 37,80 1183,62 119,54 

MB8-285 31,60 2,35 423,22 42,97 1243,85 144,08 

MB9-295 30,15 1,81 417,25 24,91 1286,36 86,67 

MB10-290 30,61 1,66 380,42 44,91 1144,97 148,06 

MB11-300 31,75 2,46 401,51 32,17 1169,10 117,83 

MB12-310 31,10 1,96 407,35 25,03 1211,49 69,34 

MB13-275 30,50 1,26 391,77 32,70 1187,33 128,71 

MB14-285 30,60 1,53 414,32 35,41 1256,13 119,12 

MB15-295 33,12 2,56 415,89 29,35 1160,70 108,49 

MB16-290 30,20 1,95 376,27 29,46 1148,35 96,22 

MB17-300 33,04 3,75 360,57 25,72 999,92 104,00 

MB18-310 30,59 2,56 423,93 50,57 1290,71 168,59 

 

Dokusuz yüzey kumaşların gramaj ölçümleri, numunelerin 3 farklı bölgesinden, kumaş eni 
boyunca 10’ar adet numune alınarak toplamda 30 adet ölçüm ile tespit edilmiştir. Şekil 4’te 
numunelere ait gramaj ölçümleri ve standart sapmalarına ait grafikler verilmiştir. 

 
Şekil 4. Dokusuz yüzey meltblown kumaşlara ait gramaj dağılımı ve standart sapma grafikleri 

Üretim parametrelerinin 30 gsm’e göre ayarlandığı eriyikten üfleme tekniğinde, dokusuz 
yüzey meltblown kumaşlara ait ortalama gramaj (gsm) dağılımı grafiği incelendiğinde, 
besleme pompası devrine göre genel olarak 20 rpm ve 23 rpm çalışma devrinde hedeflenen 
gramaja daha yakın değerlerin elde edildiği ve bunlar içerisinde MB9-295, MB16-290, MB7-
275 kodlu numuneler gramaj hedefine en yakın değerleri vermiştir. En iyi ortalama gramaj 
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 dağılımını gösteren 30,50 gsm değerinin altında olan numunelere standart sapma değerlerinin 
eklenmesi Çizelge 4’teki tablo elde edilmiştir. 

Çizelge 4. En iyi ortalama gramaj dağılımı gösteren numunelere standart sapma değerlerinin 
eklenmesi 

 
En Düşük 
Değer 

Ortalama 
Değer 

En Yüksek 
Değer 

MB7-275 28,16 30,39 32,62 
MB9-295 28,34 30,15 31,96 
MB13-275 29,24 30,50 31,76 
MB16-290 28,25 30,20 32,15 

 

Standart sapma değerinin düşük olması kumaş eni boyunca her bölgede aynı ağırlığa sahip 
homojenliği daha yüksek kumaşlar olduğunu göstermektedir. Ortalama gramaj dağılımlarına 
standart sapmanın etkisinin gösterildiği Çizelge 4, incelendiğinde homojen gramaj dağılımı 
açısından en iyi değeri, standart sapması en düşük olan MB13-275 kodlu numunenin (29,24-
31,76 gsm aralığı) gösterdiği anlaşılmaktadır. Yağ emicilik değerlerinin incelendiği grafikler 
ise Şekil 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 5. Dokusuz yüzey meltblown kumaşların yağ emicilik ve standart sapma grafikleri 

İşletmelerin amacı kaliteli ve yüksek verimlilikte üretim gerçekleştirmektir. Ancak bazı katma 
değerli ürünler çalışılırken üretim verimliliğinden ziyade performanslarının daha yüksek 
olması beklenir. Bu çalışmada yüksek yağ emiciliğine sahip ürünleri elde etmenin ve aynı 
zamanda ortalama gramaj dağılımı takibi ile kumaşın her tarafında aynı özelliği gösterecek 
üretim parametreleri üzerinde çalışılmıştır. Bu bakış açısıyla en yüksek yağ emiciliğini 
gösteren dokusuz yüzey kumaşlar; MB4-290, MB18-310 ve MB9-295 kodlu kumaşlardır. 
MB4-290 kodlu kumaş standart sapma değerleri eklendiğinde %1142,31 ile %1459,41 aralığı 
oranında yağ emebileceği anlaşılmaktadır. MB18-310 kodlu numunede %1122,12 ile 
%1459,03 aralığında yağ emebileceği görülmektedir. MB9-295 kodlu numune ise %1199,69 
ile %1373,03 aralığında ya emebileceği anlaşılmaktadır. Bunlar ve %1200 üzerindeki diğer 
numunelerin standart sapma eklentili değerleri Çizelge 5’te verilmiş, grafiği ise Şekil 6’da 
verilmiştir. 
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 Çizelge 5. En iyi yağ emicilik değerine sahip numunelerin en düşük ve en yüksek değerleri 

Numuneler En Düşük Değer Ortalama Değer En Yüksek 
Değer 

MB4-290 1142,31 1300,86 1459,41 
MB8-285 1099,77 1243,85 1387,94 
MB9-295 1199,69 1286,36 1373,03 
MB12-310 1142,16 1211,49 1280,83 
MB14-285 1137,01 1256,13 1375,24 
MB18-310 1122,11 1290,71 1459,30 

 

 
Şekil 6. En iyi yağ emicilik değerlerine sahip numunelerin en düşük, ortalama ve en yüksek 
yağ emicilik değerleri 

Görüleceği üzere en iyi yağ emicilik değerine sahip numuneler Şekil 6’daki grafikte en düşük, 
ortalama ve en yüksek yağ emicilik miktarları standart sapma değerleri eklenmiş şekilde 
gösterilmiştir. Bu grafiğe göre işletmede üretilebilecek en iyi yağ emilimine sahip kumaş 
MB4-290 kodlu numune olarak görülmektedir. Numunelerin blower hava sıcaklıklarına 
bakıldığında dağınık bir durum olduğu spesifik bir hava sıcaklığının belirlenemediği 
görülmüştür. Besleme pompası devrine bakıldığında ise 23 rpm pompa devrinin daha etkili 
olduğu görülmektedir.  

4. TARTI ŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında 6 farklı blower hava sıcaklığı değişkeni ve 3 adet pompa devri 
değişkenleri ile toplamda 18 adet dokusuz yüzey meltblown kumaş numuneleri üretilmiş ve 
yağ emicilik miktarı (%) değerleri incelenmiştir.  

Pompa devrindeki azalış ile birlikte; yağ emicilik miktarında istatistiki olmasa da bir artış 
gözükmektedir. 26 rmp besleme pompası devri en düşük yağ emicilik değerlerini vermiştir. 
Blower hava sıcaklığı artışı ile birlikte; 26 pompa devrinde yağ emicilik değeri artış 
göstermekte, 23 pompa devrinde normal bir dağılım gösterirken 20 pompa devrinde ise genel 
olarak bir düşüş eğilimi göstermiştir. Çalışma sonucunda, en iyi yağ emilimi elde edilebilecek 
dokusuz yüzey kumaş parametresi ise 26 rpm besleme pompası, 290 °C blower hava sıcaklığı 
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 (MB4-290) ile 20 rpm besleme pompası, 310° C blower hava sıcaklığı (MB4-290) çalışma 
değerleridir. Ancak en yüksek emicilik miktarını kumaş her yerinde aynı homojenlikte olması 
istendiğinde karşımıza 23 rpm besleme pompası ve 295 °C blower hava sıcaklığı çalışma 
değerleri çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Dokusuz yüzey kumaşlar, teknik tekstiller sınıfından olup, en önemli avantajları istenilen 
özelliklerde üretilebilmeleridir. Dokusuz yüzey kumaş üretim yöntemleri içerisinde eriyikten 
kumaş üretimi, 3 farklı yöntemle olmaktadır. İlki spunbond yöntemi, ikincisi meltblown 
yöntemi ve üçüncüsü ise bunların karışımı olan spunmelt yöntemidir. Meltblown dokusuz 
yüzey kumaşlar, filtrasyon, sorbent, medikal, hijyen gibi bir çok alanda, tek başına yada 
kompozit olarak kullanılmaktadır. Meltblown üretim tekniğinde, parametreler değiştirilerek 
dokusuz yüzey kumaş özellikleri değiştirilebilmektedir. Bu çalışmada, 30 gsm meltblown 
kumaşların üretim parametrelerinden blower hava sıcaklığı ve pompa devri değişkenlerinin, 
kumaş mukavemetine etkisi incelenmiştir. Deneysel çalışma sonucunda, meltblown dokusuz 
yüzey üretiminin düşük pompa devrinde daha kontrol edilebilir olduğu, ortalama mukavemet 
değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Blower hava sıcaklığının ise kumaş fiziksel 
özelliklerine tek başına etkisinin, net bir şekilde görülemediği, diğer parametreler ile birlikte 
kontrol edilmesi gerektiği görülmüştür. 

Anahtar Kelime: Meltblown, Blower Hava Sıcaklığı, Pompa Devri, Kopma-Uzama 
Değerleri 
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 THE EFFECT OF BLOWER TEMPERATURE AND PUMP SPEED VARIABLES ON 
FABRIC STRENGTH IN MELTBLOWN PRODUCTION TECHNIQUE 

 
ABSTRACT 

Nonwoven fabrics are of the class of technical textiles and their most important advantage is 
that they can be produced in desired properties. Among the nonwoven fabric production 
methods, the melt fabric is produced by 3 different methods. The first is the spunbond 
method, the second is the meltblown method and the third is the spunmelt method, which is a 
mixture of these. Meltblown nonwoven fabrics are used alone or as a composite in many 
fields such as filtration, sorbent, medical and hygiene. In the Meltblown production technique, 
the nonwoven fabric properties can be changed by changing the parameters. In this study, the 
effects of blower air temperature and pump speed (throughput) variables on the fabric strength 
of 30 gsm meltblown fabrics were investigated. As a result of the experimental study, it was 
observed that the production of meltblown nonwoven surface was more controllable at low 
pump speed (throughput) and average strength values were higher. On the other hand, the 
effect of blower air temperature on the physical properties of the fabric alone could not be 
seen clearly and it should be controlled together with other parameters. 

Keywords: Meltblown, Blower Air Temperature, Throughput, Tensile Strength-Elongation 

1. GİRİŞ 

Meltblown (eriyik üfleme) yöntemi, eriyik haldeki polimerin, sıcak ve yüksek hava basıncına 
maruz bırakılması ile oluşan liflerin bir araya getirilmesi ile elde edilen bir dokusuz yüzey 
üretim yöntemidir. Kumaş üretiminin çok kısa sürmesi, masterbatch veya sıvı kimyasallar ile 
kumaş özelliklerinin geliştirilebilmesi gibi avantajları sebebiyle meltblown kumaş üretim 
yöntemi tercih edilen bir yöntem olmuştur (Subbiah vd., 2005). Meltblown kumaşlar, geniş 
yüzey alanı, yumuşaklık, gözenekli ve mikro yapılarından kaynaklanan özellikleri nedeniyle 
benzersiz malzemelerdir (Russell, 2007; Hegde ve Bhat, 2010). 

Termoplastik polimerlerin kullanımının uygun olduğu üretim yönteminde, en yaygın 
kullanılan polimer polipropilen (PP)’dir. PP tercih edilmesinin ana sebebi düşük maliyetli 
olmasıdır, bunun yanı sıra bertaraf edilmesi veya tekrar tekrar kullanılabilir olması dokusuz 
yüzey sektöründe kullanımını yaygın kılmıştır.  Polietilentereftalat (PET), polibütilentereftalat 
(PBT), polietilen (PE), polistiren, poliamid (PA) ve poliüretan (PUR) gibi başka polimerler de 
meltblown dokusuz yüzey üretim yönteminde kullanılmaya uygundur (Zhang vd., 2002; 
Dutton, 2008; Duran ve Perinçek, 2010). 

Meltblown tekniği ile üretilen kumaşlar sorbent, filtrasyon, akustik yalıtım, yarı mamul, 
kompozit bileşimler gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanım amacına göre kumaş 
gramajı, kalınlığı, mukavemeti, hava geçirgenliği gibi özellikler ayarlanabilmektedir. 
Meltblown üretim tekniği ile 30 gsm gramajdaki bir kumaş, üretim esnasındaki parametrelerin 
ayarlanması ile faklı kalınlıklarda, faklı mukavemetlerde veya farklı gözenek boyutlarında 
üretilebilir. Bu üretim avantajı sebebiyle meltblown kumaş üretim tekniği özel üretimler için 
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 vazgeçilmez bir seçenek haline gelmiştir. Meltblown üretim yöntemiyle üretilen liflerin 
ortalama çapı 2-4 μm aralığında değişmekle birlikte, 0,1 μm kadar küçük ve 10-15 μm kadar 
büyük olabilmektedir. Meltblown yöntemiyle üretilen dokusuz yüzey kumaşların diğer 
dokusuz yüzey kumaşlardan örtücülük, yumuşaklık derecesi, gözeneklilik veya opaklık gibi 
farkları özelliklerde olması, elde edilen filament çapının diğerlerine göre çok düşük 
olmasından kaynaklanmaktadır (Mukhopadhyay, 2002; Lee vd., 2010; Duran, 2012; Duran ve 
Duran, 2013).  

Bu çalışmada meltblown üretim tekniğinde önemli bir etkiye sahip olan pompa devri ve 
eriyiğe üflenen sıcak havanın (blower), 30 gsm meltblown kumaşın fiziksel özelliklerine olan 
etkisi incelenecektir.  

1.1.Meltblown üretim metodu 

Meltblown kumaş üretim yöntemi, 1939 yıllında Carlton Francis tarafından sprey 
tabancasından esinlenerek mikrofiber tekstil yüzeyi elde etmesine dayanmaktadır. Geçtiğimiz 
80 yıl boyunca tasarımı yapılan, farklı fikirler ile sürekli gelişen bir teknoloji olan meltblown 
tekniği bugün onlarca firma tarafından farklı tasarımlar ve ekipmanlar ile nano seviyelerinde 
dokusuz yüzey üretim imkanı vermektedir (Dutton, 2008). Meltblown kumaş yapısı doğrudan 
polimer eriyiğinden elde edilir. Bu yöntem yüksek hız, uçlara yakın enjekte edebilme, sıcak 
hava ve daha ince lifler üretilebilmesi gibi üretim özelliklerine sahiptir (Mukhopadhyay ve 
Ramakrishnan, 2008).  

Günümüzde meltblown yöntemi mikrolif üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. En 
büyük avantajı çok ince düze gerektirmeden yüksek hızda çok ince lif üretilmesini 
sağlamaktır. Filtrasyon, hijyen ve emicilik gerektiren ürünlerde yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Demiröz Gün vd., 2011). Bu yöntem ile çapları 1-5 nanometreden daha ince 
lif üretmek mümkündür (Horrocks ve Anand, 2000; Demiröz Gün vd., 2011; Hagewood, 
2011). Üretilen liflerin mukavemetleri düşüktür. Lif çapları lif boyunca ve lifler arasında 
büyük değişiklikler göstermektedir. Polimerden doğrudan tekstil yüzeyi oluşturma olanağı 
sağlayabilen bu yöntemin diğer bir dezavantajı da üretim ekipmanı maliyetlerinin çok yüksek 
olmasıdır (Hassan vd., 2013; Lalagiri vd., 2013; Duran vd., 2013 ). İnce lif yapımı lif çekim 
başlığı çıkışındaki erimiş polimerin çok düşük viskozitede olmasını gerektirmektedir. Bu 
nedenle, erimiş polimerin viskozitesi eriyikten çekme yönteminde kullanılan konvansiyonel 
polyesterin viskozitesinden daha düşüktür (Hagewood, 2011; Demiröz Gün vd., 2011). 
Yüksek erime sıcaklığı düşük viskoziteye neden olur.  

Bu yöntemde öncelikle polimer ekstrüderde eritilmekte, filtrasyon adımlarından geçmekte ve 
sonra bir pompa ile lif çekim başlıklarına gelmektedir. Burada düzeden fışkırtılan erimiş 
polimer direkt olarak düze ağzında yüksek hızdaki sıcak havaya maruz kalmaktadır (Horrocks 
ve Anand, 2000). Bu şekilde lif hava karışımı oluşmaktadır. Erime şartlarına, lif şekline ve 
sıcaklığa bağlı olarak lif çekimi 6000-30000 m/dk hızda hava ile gerçekleştirilmektedir. 
Yüksek sıcaklıkta lifleri çekmek için hava sıcaklığı liflerin erime sıcaklığına göre ayarlanır 
(Albrecht vd., 2003). Daha sonraki aşamada soğuk hava uygulanır. Soğuk hava sıcak hava ile 
karışır ve polimer katılaşır. İncelen lifler en son aşama olarak alt tarafta bulunan toplayıcı 
üzerine düşerek tülbent oluştururlar (Albrecht vd., 2003; Mukhopadhyay ve Ramakrishnan, 
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 2008). Meltblown yönteminin şematik olarak görüntüsü Şekil 1'de verilmiştir (Srinivas vd., 
2005). 

 
Şekil 1. Meltblown Kumaş Üretim Makinesi Şematik Gösterimi (Srinivas vd., 2005) 

Çalışma sırasında gözlemi yapılacak olan blower hava sıcaklığı ve pompa değerleri, kumaş 
performansına doğrudan etki eden parametrelerdir. Kalıptan çıkan polimer eriyiği, toplayıcıya 
ulaşana kadar blower havasının etkisiyle çekime uğrar ve en zayıf anında koparak lif 
oluşumunu gerçekleştirir. Burada life uygulanan kuvvet, blower tarafından oluşturulan 
havanın hızı ve havanın sıcaklık değeridir. Polimere uygulana kuvvet için birim alana 
uygulanan kuvvet ifadesi ile alanda biriken polimer miktarı önem kazanmaktadır. Polimer 
miktarı az ise polimere uygulana kuvvet ters orantılı şekilde artacaktır, polimer miktarı çok 
ise birim polimere uygulanacak kuvvet miktarı azalacaktır. Kalıp çıkışında biriken polimerin 
miktarını,  Şekil 2’de şematize edilen pompa ile ayarlanabilmektedir (Ward, 2001; Bhat vd., 
2009; Han vd., 2013; Wei, 2018).   

 
Şekil 2. Hidrolik Pompanın Çizimi 

Blower havasının sıcaklığı ise polimere eriyiğine uygulanan kuvvete doğrudan etkilidir. Şekil 
3’te görüleceği üzere eriyik polimere açısal bir kuvvet uygulayarak akışkan haldeki polimeri 
daha soğuk ortama sürükleyen blower havası, polimer eriyiğine çekim uygulayarak kalıptan 
uzaklaştırmaktadır. Bu aşamada lif oluşumu gerçekleşmektedir. Kalıptan sonraki süreçte 
blower havası ile liflere çekim işlemi uygulanarak elde edilen lifin ve kumaşın fiziksel 
özelliklerini müdahale edilebilmektedir (Ellison vd., 2007; Dutton, 2008; Uppal vd., 2013, 
Han vd., 2013).   
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Şekil 3. Meltblown kalıbının şematik görünümü 

Meltblown kumaş performasına etki eden en önemli parametreler, blower hava sıcaklığı ve 
blower hava hızı, kalıp fiziksel özellikleri ve sıcaklığı, polimer erime sıcaklığı, pompa devri 
olarak söylenebilir. Bu çalışmada blower hava sıcaklığı ve pompa devri değişkenlerinin 
meltblown kumaş mukavemetine etkileri incelenecektir. Diğer değişkenler sabit tutulup, 
kontrol dışı olan havanın nemi ve sıcaklığı gibi parametreler göz ardı edilecektir (Dutton 
2008; Bin vd., 2016; Xiao vd., 2019).  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Meltblown kumaş üretimi için Borealis AG şirketi tarafından üretilen, MFI değeri 1200 g/10 
dk ve ticari ismi HL712FB olan polipropilen (PP) kullanılmıştır.  

2.2. Yöntem 

2.2.1. Polipropilen meltblown dokusuz yüzey üretimi 

Meltblown kumaş üretimleri, Teknomelt Teknik Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. firmasında, 160 
cm bitmiş ende kumaş üretimi sağlayan meltblown üretim hattında gerçekleşmiştir. Saatlik 
üretim max 110 kg/sa olup, pompa devrine göre üretim verimliliği değişmektedir.  

Polipropilen esaslı meltblown dokusuz yüzey üretimleri Çizelge 1’de verilen meltblown 
kumaş parametreleri sabit tutularak, Çizelge 2’de verilen değişkenlerin kumaş üzerine etkileri 
gözlemlenecektir. 

Çizelge 1. Sabit tutulan meltblown üretim parametreleri  

Değişkenler Değerleri 
Blower Devri 1700 rpm 

Polimer Sıcaklığı 260 °C 

Kalıp sıcaklığı 275 °C 

Sunc. Hava Emiş Miktarı 200 rpm 

Kalıp-Belt Mesafe 50 cm 
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 Çizelge 2. Pompa devri ve blower hava sıcaklığı değişkenleri 

Pompa Devri (rpm) 
26 rpm 23 rpm 20 rpm 

Numuneler Blower Hava 
Sıcaklığı (°C) Numuneler Blower Hava 

Sıcaklığı (°C) 
Numuneler Blower Hava 

Sıcaklığı (°C) 
D1-275 275 °C D7-275 275 °C D13-275 275 °C 
D2-285 285 °C D8-285 285 °C D14-285 285 °C 
D3-295 295 °C D9-295 295 °C D15-295 295 °C 
D4-290 290 °C D10-290 290 °C D16-290 290 °C 
D5-300 300 °C D11-300 300 °C D17-300 300 °C 
D6-310 310 °C D12-310 310 °C D18-310 310 °C 

 
2.2.2. Meltblown dokusuz yüzeylerin değerlendirme yöntemleri 

Hazırlanan numuneler 24 saat süresince 20 ±2 °C sıcaklıkta ve %65 ±2 rutubette 
kondisyonlanmıştır. Blower hava sıcaklığının ve pompa devrinin dokusuz yüzey kumaşların 
performanslarına etkisi incelenmiştir. 

2.2.2.1. Gramaj Dağımı Analizi 

Üretimi gerçekleştirilen meltblown kumaşların, EDENA-NWSP 130.1.R0 (15)-Birim Alan 
Başına Kütle yöntemine göre gramajları hesaplanmış ve standart sapmaları incelenmiştir. 

2.2.2.2. Kopma-Uzama Dayanımı Analizi 

Dokusuz yüzeylerin makine (MD) yönü ve makine eni (CD) yönündeki kopma dayanımı ve 
%-uzama değerleri EDENA-NWSP 110.4.R0 (15)-Dokusuz Yüzeylerin Kopma Dayanımı ve 
Uzaması (Strip Metodu) yöntemine göre test edilmiştir. Testler, Teknomelt Arge Merkezinde 
bulunan ZwickRoell 0,5 kN cihazı ile yapılmıştır. 

3. BULGULAR  

3.1. Gramaj dağımı analizi 

Meltblown dokusuz yüzeylerin gramaj ölçümleri, 3 farklı bölgeden (kenar-orta-kenar), 160 
cm kumaş eni boyunca 10’ar adet numune alınarak toplamda 30 adet ölçüm ile tespit 
edilmiştir. Şekil 4’te numunelere ait gramaj ölçümleri, Şekil 5’te ise standart sapmalarına ait 
grafikler verilmiştir. 
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Şekil 4. Meltblown yüzeylere ait gramajlar 

Meltblown dokusuz yüzey üretimi yönteminde kumaş gramajı pompa devri ile belt (toplayıcı) 
arasındaki korelasyona bağlı olarak belirlenmektedir. Numunelerden örnek verecek olursak 
30 gsm ağırlığındaki meltblown üretilirken. pompa değeri 26 rpm’de belt hızı 102 mt/dk’dır. 
Gramaj değişmediği için pompa devri 23 rpm’e düşüldüğünde belt hızı 90 mt/dk ya 
düşürülmüştür. Aynı şekilde 23 rpm pompa devrinde belt hızı 78,5 mt/dk olarak ayarlanmıştır. 
Buna rağmen 26 rpm pompa devrinde üretilen D1-D6 numunelerindeki gramaj dalgalanmaları 
görülmüştür. Aynı şekilde 23 rpm ve 20 rpm pompa değerlerinde de gramajların en düşük 
29,13 gsm ve en yüksek 31,63 gsm olarak tespit edilmiştir. Gramajlardaki beklenmeyen bu 
farklar meltblown üretim tekniğindeki kontrolsüz olan parametrelerden kaynaklanmaktadır. 
Blower havası lifleri belte kadar iteklerken havada meydana gelen aerodinamik güçlerin 
kontrol dışında kalmasından kaynaklanmaktadır.  

Aynı pompa değerinde çalışılan numunelerin blower havasının sıcaklıkları değişimi sonunda 
dokusu yüzey kumaşların gramaj ölçümlerindeki standart sapmaların değerleri Şekil 5’te 
karşılaştırılmıştır. 26 rpm pompa değerinde D3-295 kodlu numune, 23 rpm pompa değerinde 
D11-300 kodlu numune ve 20 rpm pompa devrinde ise D18-310 kodlu numune en düşük 
sapma değerlerine sahiptir.  

 
Şekil 5. Meltblown yüzeylerin gramaj ölçümlerinin standart sapmaları 
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 Ortalama standart sapma değerinin 1,56 olduğu ve 10 numunenin ortalamanın altında kalması 
gramaj dağılımı açısından başarılı gösterse de, en düşük gramaj sapmasına sahip olan 
numuneler dokusuz yüzey kumaşlarda tercih edilme sebebi olarak bir başarı göstergesidir. 18 
numune karşılaştırıldığında ise en düşük sapmayı D18-310 kodlu numune 0,73 standart sapma 
değeri ile göstermiştir. 

3.2. Kopma-Uzama dayanımı analizi 

Meltblown dokusuz yüzey kumaşlar ZwickRoell marka test cihazında MD ve CD yönünde 
kopma dayanımı ve %-uzama değerleri incelenmiştir. Numuneler 5 cm * 20 cm ebatlarında 
hazırlanmış ve 3’er tekrarlı olmak üzere kumaşların 4 farklı bölgesinden alınarak ölçülmüş ve 
ortalamaları değerlendirilmiştir. Meltblown numunelerin MD yönüne ait kopma 
dayanımlarının gösterildiği grafikler Şekil 6 ve Şekil 7’de verilmiştir. 

 
Şekil 6. Meltblown dokusuz yüzey kumaşların MD yönü kopma dayanımları 

Meltblown dokusuz yüzey kumaşların MD yönü kopma dayanımı sonuçları incelendiğinde, 
en iyi değeri 8,85 N/5cm olarak D16-290 kodlu numune göstermiştir. Tüm numunelerin MD 
yönü kopma dayanımı ortalaması 6,69 N/5cm olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, blower 
devrinin arttırılması ile birlikte bir iniş yada yükseliş göstermemektedir. Ancak Şekil 7’de 
verilen pompa devrinin esas alındığı grafikte 20 rpm pompa devrinde üretilen ürünlerin MD-
M kopma dayanımı ortalamaları daha yüksek çıkmıştır. Bu durum düşük pompa devrinde 
ortalama kopma dayanımı değerlerinin daha yüksek ürünlerin elde edilebileceğini 
göstermiştir. 
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Şekil 7. MD-M kopma dayanımı değerlinin pompa devrine göre karşılaştırılması 

Meltblown numunelerin CD yönüne ait kopma dayanımlarının gösterildiği grafikler Şekil 8 ve 
Şekil 9’de verilmiştir. 

 
Şekil 8. Meltblown dokusuz yüzey kumaşların CD yönü kopma dayanımları 

Meltblown kumaşların CD yönü kopma dayanımı eğrileri göstermektedir ki; en iyi değeri D8-
285 kodlu numune verirken en kötü değeri yine aynı pompa değerine sahip D10-290 
vermiştir. CD yönü kopma değeri için blower hava sıcaklığı ile ilgili bir trendin olduğu 
söylenemez. CD-M ortalama değeri ise 5,26 N/5cm olarak tespit edilmiştir. Pompa devirlerine 
göre numuneler karşılaştırıldığında 20 rpm pompa devrinin daha düzenli bir eğim içerisinde 
olduğu blower sıcaklığının artmasıyla CD-M değerlerinin de arttığı rahatlıkla söylenebilir. 
Şekil 9’da verilen pompa devirlerine göre ortalama CD-M değerleri karşılaştırılmış ve 23 rpm 
pompa devrinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu anlaşılmıştır.  
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Şekil 9. CD-M kopma dayanımı değerlinin pompa devrine göre karşılaştırılması 

Meltblown numunelerin MD yönüne ait kopma uzama değerlerinin gösterildiği grafikler Şekil 
10 ve Şekil 11’de verilmiştir. 

 
Şekil 10. Meltblown dokusuz yüzey kumaşların CD yönü kopma uzama (%) değerleri 

Dokusuz yüzey kumaş numunelerinin MD yönü kopma uzama değeri incelendiğinde en iyi 
değeri D9-295 kodlu numune göstermiştir. En kötü değeri ise D4-290 kodlu numune 
göstermiştir. 26 rpm ve 23 rpm pompa devirlerinde blower hava sıcaklığıyla kopma uzama 
değerleri arasında bir ilişki görülmezken 20 rpm pompa değerinde bu eğimden rahatlıkla 
bahsedilebilir. Şekil 11 incelendiğinde pompa devri azaldıkça, MD yönü ortalama kopma 
uzama değerlerinin arttığı görülmüştür. Bu durum 23 rpm pompa devrinde daha kontrollü ve 
yüksek kaliteli ürünlerin yapılabilirliğini göstermektedir. 
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Şekil 11. MD-U (%) değerlerinin pompa devrine göre karşılaştırılması 

Meltblown numunelerin CD yönüne ait kopma uzama değerlerinin gösterildiği grafikler Şekil 
12 ve Şekil 13’te verilmiştir. 

 
Şekil 12. Meltblown dokusuz yüzey kumaşların CD yönü kopma uzama (%) değerleri 

Numunelerin CD yönünde kopma uzama (%) değerleri karşılaştırıldığında, en iyi değeri D8-
285 kodlu numune 15,97 N/5 cm olarak tespit edilmiş ve tüm numunelerin CD-U(%) 
ortalaması 6,75 N/5cm olarak hesaplanmıştır. Blower hava sıcaklığı değerinin artmasıyla CD-
U (%) değerleri arasında kesin bir ilişki kurulamamıştır. Ancak 20 rpm pompa değerinde, 
blower sıcaklık artışı ile CD-U (%) değerleri de artış göstermiştir. Aynı pompa değerinde 
üretimi yapılan numunelerin ortalama CD-U (%) değerlerine bakıldığında (Şekil 13), 20 rpm 
de üretimi yapılan meltblown kumaşların daha yüksek CD-U (%) ortalama değerlerine sahip 
olduğu görülmektedir. Bu durum üretimin 20 rpm pompa değerinde çalışıldığında üretimin 
daha kontrollü olduğu, standart sapmaların daha düşük olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 13. CD-U (%) değerlerinin pompa devrine göre karşılaştırılması 

4. TARTI ŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında 3 adet pompa devri değişkeni ve 6 adet farklı blower hava sıcaklığı 
değişkeni ile toplamda 18 adet meltblown kumaş üretilmiş ve gramaj dağılımı ile kopma 
dayanımı ve kopma uzama değerleri incelenmiştir.  

Blower sıcaklık artışı ile birlikte;  

• Gramaj dağılımı ve standart sapma dağılımı arasında lineer bir ilişki kurulamamıştır. 
• MD-M kopma dayanımı değerleri, öncelikle bir iyileşme gösterse de artış devam 

ettikçe tekrar düşüş göstermiştir. Ancak bu artış ve düşüşler orantılı bir şekilde 
gerçekleşmemiştir. 

• CD-M kopma dayanımı değerlerinde ise ilişki kurulamamıştır. Ancak 20 rpm pompa 
değerinde üretilen numunelerin kendi içlerinde düzenli bir artış gösterdiği 
görülmektedir.  

• MD-U (%) değerleri ise birbirlerine yakın değerler vermekle birlikte aralarında bir 
korelasyon kurulamamıştır. Ancak 20 rpm pompa ile üretilen numuneler kendi 
içlerinde düzenli bir artış göstermektedir.  

• CD-U (%) değerlerinde ise birkaç numune çok yüksek değerler sahipken diğerleri 
birbirine yakın değerlerde tespit edilmiştir. Ancak 20 rpm pompa devrinde üretilenler, 
düzenli bir artış göstermiştir. 

Bu sonuçlara bakıldığında blower sıcaklık artışı ile kalite değerleri doğrudan 
ilişkilendirilememektedir ancak 20 rpm pompa değerini sabit kabul edersek; blower sıcaklık 
artışı ile birlikte meltblown kumaşların gramaj ve kopma-uzama dayanımları da artış 
göstererek iyileşme göstermiştir. 

Pompa devrindeki azalış ile birlikte;  
• MD-M kopma dayanımı değerleri, artış göstermiştir. 
• CD-M kopma dayanımı değerleri öncelikle artış göstermiş daha sonra ise bir miktar 

düşmüştür. 
• MD-U (%) değerleri, artış göstermiştir. 
• CD-U (%) değerleri de artış göstermiştir. 
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 Bu sonuçlara bakıldığında pompa devrinin azalması ile daha ortalama kalite değerlerinin daha 
yüksek ve üretimin daha kontrol altında olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. 
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ÖZET 

İki nokta arasındaki en kısa yolun en kısa sürede bulunması, pek çok alanda karar verme 
süresini kısaltıp maliyeti düşürmesi bakımından oldukça önemlidir. Çok sayıda türü olan 
çizge(graf), düğüm ile bu düğümleri birbirine bağlayan ve aralarındaki ilişkiyi gösteren 
ayrıtlardan oluşan bir veri yapısıdır. Ekonomi, biyoloji, fizik, kimya, ulaşım, coğrafya ve 
mühendislik gibi birçok alanda karşılaşılan çizgeler, karmaşık problemlerin modellenmesi ve 
çözümünü kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. En kısa yol probleminin çıkış noktası, bir çizge 
üzerindeki bir başlangıç düğümünden hedef düğümüne en kısa sürede ve en az maliyetli yoldan 
gitmeyi amaçlamaktadır. En kısa yol problemi aslında en temel ağ optimizasyon 
problemlerinden biridir. Günümüzde navigasyon ve GPS sistemlerinde, trafik uygulamalarında, 
rota belirlenmesinin gerektiği kargo ve uçuş faaliyetlerinde, internet trafiğinin yönlendirilmesi 
ve strateji oyunlarının programlanması gibi birçok alanda sıkça kullanılmaktadır. Zaman 
geçtikçe, bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerinin artmasıyla, en kısa yol problemini 
çözmek için birçok bilim adamı tarafından araştırmalar yapılmış olup, çok sayıda algoritma 
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu algoritmalar ile düğümler arasındaki kenarların uzunluk maliyet 
hesaplamaları yapılarak düğüm çiftleri arasında en kısa yolun hesaplanması sağlanmaktadır. 
Bunlardan bazıları belirli bir düğümden çizgede yer alan diğer tüm düğümlere olan en kısa yolu 
hesaplarken, bazıları ise her bir düğümden çizgede yer alan diğer tüm düğümlere olan en kısa 
yolu hesaplamaktadır. Yapılan çalışmada en kısa yol problemlerinde sıklıkla kullanılan 
algoritmalardan dördüne yer verilmiştir. Bu bildiride en kısa yol problemi tanıtılarak, bu 
problemin çözümünde kullanılan Dijkstra, Floyd-Warshall, Johnson’s ve Bellman-Ford 
Algoritmaları çizge için incelenecektir. Seçilen algoritmaların temel özellikleri, hangi durumlar 
için daha başarılı oldukları, zaman karmaşıklıkları, avantaj ve dezavantajlarından 
bahsedilecektir. Ayrıca,  başlangıç ve bitiş noktası belirlenmiş yönsüz ve pozitif ağırlıklı farklı 
sayıda düğüm ve ayrıt içeren çizgeler üzerinde her bir algoritmanın hangi sürede ve hangi yol 
uzunluğu ile en kısa yolu bulduğu geliştirilen uygulama üzerinde gösterilerek, performans 
değerlendirmesi yapılacaktır. Son olarak, çalışmanın temel amacı olarak en kısa yolun 
belirlenmesinde hangi yaklaşımın daha iyi olduğu değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Çizge, En Kısa Yol Problemi, Optimizasyon Algoritmaları 
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 A STUDY ON PERFORMANCE EVALUATION OF OPTIMIZATION 
ALGORITHMS IN THE SHORTEST PATH PROBLEM 

 

ABSTRACT 

The shortest path between two points in the shortest time is very important in terms of reducing 
decision-making time and costs in many areas. Graph, which has many types, is a data structure 
which is composed of nodes and edges that connect the nodes to each other and show the 
relationship between them. Graphs, which are come across in many fields such as economics, 
biology, physics, chemistry, transportation, geography and engineering, are used to facilitate 
the modeling and solution of complex problems. The origin of the shortest path problem aims 
to move from a starting node on a graph to the destination node in the shortest time and the least 
costly path. The shortest path problem is actually one of the most basic network optimization 
problems. Nowadays, it is frequently used in many areas such as navigation and GPS systems, 
traffic applications, cargo and flight activities, the internet traffic routing and the programming 
of strategy games. As time went by and with the development of science and technology, many 
scientists made researches to solve the shortest path problem, and many algorithms were 
developed. With these algorithms, the costs of the edges between the nodes are calculated and 
then the shortest path between the pairs of nodes is calculated. Some of them calculate the 
shortest path from one node to all other nodes in the graph, while others calculate the shortest 
path from each node to all other nodes in the graph. In this study, four of the most commonly 
used algorithms for shortest path problems are included. In this paper, the shortest path problem 
will be introduced and Dijkstra, Floyd-Warshall, Johnson’s and Bellman-Ford Algorithms used 
to solve this problem will be examined for the graph. The main features, the time complexity, 
advantages and disadvantages of these algorithms and the conditions for which they are more 
successful will be mentioned. In addition, performance evaluation will be carried out by 
showing the running time and total path lengths of each algorithm finds on the graphs 
containing different number of nodes and edges with non-directional and positive-weighted 
starting and ending points. Finally, as the main objective of the study, which approach is better 
in determining the shortest path will be evaluated. 

Keywords: Graph, The Shortest Path Problem, Optimization Algorithms 

 

1. GİRİŞ 

Çizge(Graf), düğümler ve bu düğümleri birbirine bağlayan kenarlardan oluşan ilişkilendirme 
bazlı bir tür ağ yapısıdır. Çizgeler bilgi parçaları arasındaki ilişkileri gösteren güçlü ve çok 
yönlü veri yapılarıdır. Her düğüm bir bilgi parçasını temsil eder. Her kenar iki bilgi arasındaki 
ilişkiyi gösterir.[1] Çizge, günlük hayatta karşılaştığımız sorunların bir temsilidir ve sorunun 
çözümünde görselleştirme sağlar. 

Graflar, düğümler(N) ve kenarlardan(E) oluşur. Düğümler ağdaki ayrı elemanlardır ve nokta 
olarak gösterilebilir; kenarlar ise düğümler arasındaki bağlantıyı temsil eder ve çizgi olarak 
gösterilebilir. 

Bir çizge n adet düğüm ve m adet kenarlar içeriyorsa, matematiksel gösterim aşağıdaki gibidir. 
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 N = {n0, n1, n2 ... nn-1, nn}          Düğüm kümesi 
E = {e0, e1, e2 ... em-1, em}          Kenar kümesi 
G = (N, E)        Graf 

 

Şekil 1. Çizge örneği 

Graf teoremi, ilk defa Leonhard Euler tarafından Königsberg'in yedi köprüsü olarak bilinen 
problem üzerine yazılan 1736 tarihli makalede ortaya atılmıştır. Königsberg'in yedi köprüsü 
problemi şehri 4 yerden bölen nehrin 7 köprü üzerinden tek seferde yürüyerek geçilip 
geçilmeyeceğidir.  Makalede köprüler ve anakara, çizgeler ve düğümler halinde sembolize 
edilmiş, problemin çözümü olup olmadığı araştırılmıştır. [2] 

 

Şekil 2. Königsberg'in yedi köprü problemi [3] 

Kısaca, graf teorisi, bir problemi temsil etmeye, düzenlemeye ve çözmeye ya da en etkili şekilde 
çalışmaya yardımcı olur. Graf teorisinin uygulamaları, modern yaşamın birçok karmaşık ve 
kapsamlı problemini çözmek için kullanılır. Bu uygulamalar ekonomi, satış pazarlaması, bilgi 
aktarımı, ulaştırma planlamasını içerebilir. Bazıları aşağıdaki gibidir: 

 Sorunları tanımlamak ve yapısal ilişkileri belirlemek,  Başlangıç noktasından terminal noktasına en kısa yolu bulmak,  Veri tabanları için varlık-ilişki şemaları oluşturmak,  Elektrik şebekesi problemlerini çözmek. 

Bir çizgede en kısa yolu bulmak ağ akışları gibi diğer bazı optimizasyon problemleri için gerekli 
bir önkoşuldur. Bu nedenle A*, Dijkstra, Floyd- Warshall gibi çok sayıda algoritma en kısa yol 
problemlerini çözebilmek için geliştirilmiştir. Graflar için geliştirilen bu algoritmalar ile 
düğümler arasındaki kenarların uzunluk maliyet hesaplamaları yapılarak düğüm çiftleri 
arasında en kısa yolun hesaplanması sağlanmaktadır. 
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2.EN KISA YOL PROBLEMİ 

En kısa yol problemi graf teorisinin en önemli konularından biridir. En kısa yol problemi, 
başlangıç noktası ile varış noktası arasındaki alternatif yollardan minimum mesafe, süre veya 
maliyeti olan yolu bulmak olarak tanımlanır. 

En kısa yol probleminin kökenini bulmak oldukça zordur. Çünkü eski zamanlarda, çok ilkel 
toplumlarda bile, en kısa veya en ucuz yolu bulmak her zaman önemli olmuştur. En kısa yol 
problemi, seyahat eden satıcı problemine(Travelling Salesman Problem) benzer. Ancak, en kısa 
yol probleminde, terminal düğümüne ulaşmak için tüm düğümleri ziyaret etmeye ve hedefe 
ulaştıktan sonra ilk düğüme geri dönmeye gerek yoktur.1950'lerden bu yana en kısa yol 
problemleriyle ilgili birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Ulaşım, yönlendirme, iletişim, 
bilgisayar ve tedarik zinciri yönetimi gibi birçok alanda uygulama bulmuştur [4]. Herhangi bir 
düğümden diğer tüm düğümlere veya her bir düğümden diğer tüm düğümlere olan en kısa 
yolları belirlemek için çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. 

Günümüzde, en kısa yol problemi aşağıda listelenenler gibi birçok alanda ortaya çıkmaktadır: 

 Ulaşım,  Oyun tasarımı,  Ağ trafiğini yönlendirme,  Robot navigasyonu, 

En kısa yol problemleri aşağıdaki dört gruba ayrılabilir [5]: 

 Tek Çift En Kısa Yol Problemi (SPSP)  Tek Kaynaklı En Kısa Yol Problemi (SSSP)  Tek Hedef En Kısa Yol Problemi (SDSP)  Tüm Çiftler En Kısa Yol Problemi (APSP) 

Tek Çiftli En Kısa Yol Problemi: Bire-bir olarak da bilinen tek çiftli en kısa yol probleminin 
amacı, grafikteki tek bir kaynak düğümden tek bir terminal düğümüne kadar en kısa yolu 
bulmaktır. A* arama algoritması bu kategori için kullanılan algoritmalardandır. 

Tek Kaynaklı En Kısa Yol Problemi: Bire-hepsi olarak da bilinen tek kaynaklı en kısa yol 
probleminin amacı, tek bir kaynak düğümü ile graftaki diğer tüm düğümler arasındaki en kısa 
yolu bulmaktır. Dijkstra ve Bellman-Ford bu kategori için sıklıkla kullanılan algoritmalardır. 

Tek Hedefe Giden En Kısa Yol Problemi: Teke tek hedef olan en kısa yol probleminin amacı, 
graftaki tüm düğümlerden belirli bir hedef düğüme giden en kısa yolları bulmaktır. 

Tüm Çiftler En Kısa Yol Problemi: Tümünden hepsine problemi olarak da bilinen tüm 
çiftlerin en kısa yol probleminin amacı, her çift graf düğümü arasındaki en kısa yolları 
bulmaktır. Floyd-Warshall ve Johnson’s algoritmaları bu kategoride sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

3.KULLANILAN ALGORİTMALAR 

3.1. Dijkstra Algoritması 

“Etiket algoritması” olarak da adlandırılan Dijkstra algoritması, 1959'da programlama 
konusundaki denemelerle tanınan Hollandalı fizikçi ve bilgisayar uzmanı Edsger Wybe 
Dijkstra tarafından geliştirilmiştir. Dijkstra Algoritması, en kısa yol probleminde en çok 
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 kullanılan yöntemlerden biridir.  Ağırlıklı ve yönlü graflar için geliştirilmiş olup kenarların 
ağırlığı sıfırdan büyük olmalıdır. 

Dijkstra algoritması, açgözlü yaklaşıma(Greedy) dayanmaktadır. Açgözlü yaklaşım, graf 
üzerinde en uygun sonucu bulma amacı ile, bir sonraki düğümü belirlemek için kullanılan bir 
karar verme yöntemidir. [6] Bu, bir düğümden diğerine geçerken mümkün olan en iyi yerel 
çözümün göz önüne alındığı anlamına gelmektedir. Bir sonraki düğüme geçmek her seferinde 
açgözlü yaklaşıma göre yapılır. Algoritma etiketleme işlemini kullanır her bir düğümlerde 
kalıcı ve geçici etiketler vardır. İlk etiketler daima sonsuz değerdedir. Geçici etiket gezilen 
yollar arasında daha kısa bir yol bulunursa başka bir etiketle değiştirilir. Daha az maliyetli bir 
yol bulunamazsa etiket kalıcı olur. 

Algoritmanın zaman karmaşıklığı toplam düğüm sayısının karesi, N²’dir.[7] 

3.2. Johnson’s Algoritması 

Johnson’ın algoritması, 1977’de Donald B. Johnson tarafından geliştirilmiştir. Tüm Çiftler En 
Kısa Yol Problemini (APSP) çözmek için kullanılır. Floyd-Warshall algoritmasına benzer; 
ancak Johnson’ın algoritması seyrek graflar için diğerlerinden daha hızlı çalışır. Bu algoritmada 
Dijkstra ve Bellman-Ford algoritmaları kullanılmaktadır.  

Algoritmanın zaman karmaşıklığı, NE+N²logN’dir.[8] 

3.3. Floyd-Warshall Algoritması 

1962'de Stephen Warshall ve Robert Floyd, Floyd'un algoritmasını bağımsız olarak 
keşfetmiştir. Bernard Roy'un 1959'da bu algoritmayı keşfettiği de bilinmektedir. Bu algoritma 
genel olarak Floyd-Warshall algoritması olarak bilinse de, bazen Roy-Floyd algoritması olarak 
da adlandırılmaktadır [9]. Floyd-Warshall algoritması, Tüm Çiftler En Kısa Yol Problemi 
(APSP) için kullanılmaktadır. Algoritma basitçe, bir grafta gezinilebilecek düğümlerin bitişik 
listesini çıkartarak düğümlerin mesafesini tutan bir matris üzerinde çalışır. 

Algoritma, n düğümlü grafiği n satırlı ve n sütunlu kare bir matris olarak gösterir. Matrisin (i, 
j) elemanı i düğümü j düğümü arasındaki mesafeye eşittir ve dij olarak gösterilmiştir. Eğer i 
doğrudan j'ye bağlıysa, o zaman dij sonludur, değilse dij sonsuzdur. 

Algoritmanın zaman karmaşıklığı toplam düğüm sayısının küpü, N3’dür. [10] 

3.4. Bellman-Ford Algoritması 

1958 yılında Bellman tarafından önerilen Bellman-Ford algoritması, Dijkstra algoritmasına 
benzer ve tek kaynaklı en kısa yol problemleri için kullanılan bir algoritmadır. Bellman-Ford 
algoritması, başlangıç düğümünden graftaki diğer tüm düğümlere kadar olan en kısa yolu 
hesaplar. Bellman-Ford ve Djikstra algoritmaları arasındaki temel fark, düğümlerin tekrar 
tekrar kontrol edilmesidir. Bellman - Ford algoritması her bir düğümden geçer ve grafta negatif 
kenarların bulunması durumunda yolu yeniden hesaplar. Bu adımdan dolayı Dijkstra 
algoritmasından daha yavaştır.[11] Bellman-Ford Algoritması, iki düğüm arasındaki kenarın 
negatif ağırlıklı olması durumunda çözüm üretebilir.  

Algoritmanın zaman karmaşıklığı toplam düğüm sayısı ve kenar sayısının çarpımı, EN’dir.[12] 
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Parametreler Djikstra Floyd – 

Warshall 
Bellman - 

Ford 
Johnson’s 

Zaman Karmaşıklığı  
 O(n2) O(n3) O(en) O(ne+n2logn) 

Negatif Ağırlıklı 
Kenarlar ile 
Çalışabilirlik 

Hayır Evet Evet Evet 

En Kısa Yol Problem 
Türü 

SSSP APSP SSSP APSP 

 n; Düğüm Sayısı 
e; Kenar Sayısı 

Tablo 1. Algoritmaların kıyaslanması 

 

4.UYGULAMA 

Geliştirilen uygulamanın amacı, en kısa yol problemi için seçilen 4 farklı algoritmanın 
incelenmesi ve değerlendirilmesidir. 

Çalışmalar aşağıda özellikleri yer alan bir dizüstü bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. 

 Intel Core i7 CPU6500U@2,59 GHz x64 işlemci  12 GB hafıza  Windows 10 işletim sistemi. 

Geliştirilen uygulamada Java programlama dili ve Java FX teknolojisi kullanılmaktadır. Kod 
Netbeans derleyicisi tarafından derlenerek, çıktı olarak bir .jar dosyası elde edilmektedir. 
NetBeans' ın  “Çalıştır” düğmesine tıklandığında, kullanıcı uygulamanın ana ekranıyla 
karşılaşır. 

 

Şekil 3. Uygulama ana ekranı 
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 Ana sayfa sağ ve sol taraf olmak üzere iki bölümden oluşur. Sağ taraf, kullanıcının graf 
oluşturabileceği ve işlemleri takip edebileceği bölüm olup, ana ekranın büyük bölümünü 
kapsar. 

Sağ tarafta: 

 Graf düğümleri manuel olarak tıklanarak oluşturulabilir, 
 Düğümleri ve kenarları olan oluşturulan graf gözlemlenebilir, 
 Başlangıç düğümü ve terminal düğümü ayarlanabilir. 

Sol tarafta: 

 Analiz edilecek algoritma ekranın en üstünde bulunan algoritma seçimi seçim 
kutusundan seçilebilir, (Başlangıçta “Dijkstra Algoritması” seçilidir) 

 “Run/Stop” butonu ile proje başlatılabilir veya durdurulabilir, 
 “Generate Node” butonu ile düğümler rastgele oluşturulabilir, 
 “Draw Edge” butonu ile düğümler arasında kenarlar otomatik olarak oluşturulabilir, 
 Algoritmaların sonuçları bilgi alanlarında izlenebilir. 

Sonuçları analiz etmeye başlamak için 5 ana adım vardır: 

 Grafın oluşturulması, 
 Başlangıç ve terminal düğümlerinin belirlenmesi, 
 Algoritma seçimi, 
 Seçilen algoritmanın çalıştırılması, 
 Tüm algoritmalar tamamlanana kadar Adım 3 ve Adım 4'ün tekrarlanması. 

Yeni bir graf oluşturmak için öncelikle düğümler oluşturulmalıdır. Uygulama içerisinde sağ 
alana fare yardımı ile manuel olarak veya sol tarafta yer alan “Generate Node” butonu ile değeri 
önceden program içerisinde ayarlanmış sayıda rastgele düğümler üretilebilir. 

Oluşturulan düğümleri birbirine bağlamak içinse sol tarafta yer alan “Draw Edge” butonu 
kullanılır. 

Tüm bu işlemler sonucunda aşağıda bir örneği görülen graf çizilmiş olur. 
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Şekil 4. Oluşturulan graf örneği 

Graf üzerindeki herhangi bir düğüm üzerinde Mouse sol tuş+ALT butonuna basılarak başlangıç 
düğümü seçilir. Mouse sol tuş+ALTGR butonuna basılarak bitiş düğümü seçilir.  Başlangıç 
düğümü mavi, bitiş düğümü ise kırımızı renkte görülecektir. 

 

Şekil 5. Başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi 

Sol taraftaki “Run/Stop” butonu eğer graf çizilip başlangıç ve bitiş noktaları belirlenmişse 
simülasyonu başlatacaktır. Algoritmaların hiç biri ekrandan parametre almamaktadır. 
Algoritmaların her biri için “Run/Stop” butonuna tıklanmalıdır. Algoritmaların çalışmaları 
bittikten sonra en kısa yol bulunacak; elde edilen sonuçlar ise her bir algoritma için ayrılan 
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 bilgisi alanına milisaniye/toplam yol uzunluğu bilgisi olarak yazılmaktadır. Ayrıca bulunan en 
kısa yol turuncu olarak görüntülenmektedir. 

 

Şekil 6. En kısa yolun belirlenmesi ve sonuçlar 

 

6.BULGULAR 

Uygulamada her bir algoritma üçer kez çalıştırılarak, ortalama sonuçlar elde edilmiştir. Tüm 
algoritmalar için düğüm ve kenar sayıları arttıkça çalışma sürelerinin arttığı söylenebilir. Bu 
artış bazı algoritmalar için doğrusala yakındır. Ancak bazı algoritmalar için belirli bir adet 
düğüm sayısından sonra çalışma sürelerinde dikkat çekici artışlar gözlenmektedir. Elde edilen 
çalışma sürelerine ait bulgular aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 7. Algoritmaların ilk kez çalıştırılması 
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Şekil 8. Algoritmaların 2. kez çalıştırılması 

 

Şekil 9. Algoritmaların 3. kez çalıştırılması 

 

Şekil 10. Algoritmaların Ortalama Çalışma Süreleri 

Algoritmalara ait ortalama çalışma sürelerine ilişkin grafikler ise aşağıdaki gibidir. Grafikler 
incelendiğinde algoritmalar arasındaki farklar net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. 
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Şekil 11. Dijkstra çalışma süresi grafiği 

 

Şekil 12. Johnson's Çalışma Süresi Grafiği 

 

Şekil 13. Bellman-Ford Çalışma Süresi Grafiği 
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Şekil 14. Floyd-Warshall Çalışma Süresi Grafiği 

 

7.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bildiride, en kısa yol problemi için geliştirilen algoritmalardan Dijkstra, Floyd-Warshall, 
Bellman-.Ford ve Johnson’s algoritmaları incelenmiştir. Ayrıca en kısa yol algoritmalarının 
performansı, terminal düğümü ile başlangıç düğümü arasındaki en kısa yolun graf üzerinde 
bulmak suretiyle karşılaştırılmıştır. Görselleştirme için geliştirilen uygulama kullanılmıştır. 
Yalnızca daha verimli algoritmalar belirlenmemiş; toplam maliyetin, düğüm sayılarının 
kıyaslanması gibi çalışmalar da yapılmıştır. 

Simülasyon maksimum 200 düğüm için gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonuçlarına göre, 
aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir. 

 Dijkstra algoritması, incelenen tüm algoritmalar arasında en hızlı şekilde çalışmıştır.  Bellman-Ford algoritmasının da kısa sürelerde en iyi sonuçları verdiği gözlenmiştir.  Dijkstra ve Bellman-Ford algoritmaları, düğüm ve kenar sayılarının az olması 
durumunda, benzer zamanlarda en kısa yolu bulmuştur.  Floyd-Warshall ve Johnson’s algoritmaları, graftaki tüm düğümlerden diğer tüm 
düğümlere olan en kısa yolları belirlemiştir.  Floyd –Warshall algoritmasının en yavaş çalışan algoritma olduğu gözlenmiştir.  Graftaki düğüm sayısının 200'den büyük olması durumunda, Floyd-Warshall 
algoritmasının belirtilen donanım kapsamında sonuç vermediği gözlemlenmiştir.  Genel değerlendirmede ise algoritmaların çalışma sürelerinin hızlıdan yavaşa olmak 
üzere aşağıdaki gibi sıralandığı sonucuna varılmıştır. 

Dijkstra         Bellman- Ford         Johnson’s            Floyd- Warshall 
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