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KONGRE PROGRAMI 
13-14 Temmuz 2021 

Gölbaşı, Adıyaman 
 

 
 

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

❖ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 

(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

❖ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal 

Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

❖ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

❖ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

❖ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

❖ Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

❖ Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

❖ Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

➢ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

➢ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

➢ Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID 

numarası gönderilecektir. 

➢ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

➢ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

 

Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız 

 Örnek: Salon-1, Sedat CERECİ 

  



 

AÇILIŞ KONUŞMASI  

Tarih: 13.07.2021 

Saat: 09:10-09:30 

 

 

 

Dr. Mustafa Latif EMEK 
İKSAD Başkanı 

 

 

 

 
  

ONUR KONUĞU 

Doç. Dr. Güray ALPAR 
Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı, Ankara 

Emekli Tümgeneral  

 

 

 

 

Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266  



Tarih: 13.07.2021 

Saat: 09:30-12:30 

Salon: 3 / Oturum: 1 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 
 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şemun TAYYAR 
YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Dr. Nurcan YAVUZ 
Selcuk University,Faculty of 

Agriculture 
THE GROUNDWATER DRAFTING IN 

KONYA PLAIN 

Doç. Dr. Şemun TAYYAR 
Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi 

ÜLKEMİZ İÇİN YENİ VE 

ALTERNATİF BİR BİTKİ:ŞEKER OTU 

(STEVIA REBAUDIANA) 

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK 

Esma ÖZTÜRK 
Selçuk Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü 
TÜRKİYE’DE TÜTÜN ÜRETİM VE 

TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER 

Doç. Dr. Menderes ÇENET 

Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi 

ADANA VE NİĞDE YÖRESİ 

BALLARININ PALİNOLOJİK VE 

FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER 

YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Menderes ÇENET 

Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi 

OSMANİYE KORKUT ATA 

ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI 

Dr. Öğr. Üyesi Aydın 

TÜRKYILMAZ 

Kastamonu Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık 

fakültesi 

HAVADAKİ AĞIR METAL 

KİRLİLİĞİNİN İZLENMESİNDE 

ARİZONA SERVİSİ’NİN(Cupressus 

arizonica Greene) BİYOİNDİKATÖR 

OLARAK KULLANILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Nasır 

NARLIOĞLU 

İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi 

KURU VE YAŞ VAKUM 

ATMOSFERİNDE YAPILAN ISIL 

İŞLEMİN ODUN 

Esra YILMAZ                                                                              

Özden ÖZTÜRK 

Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 

KIŞLIK KANOLA (Brassica napus L.) 

ÇEŞİTLERİNDE FARKLI AZOT 

DOZLARININ TOHUM VE YAĞ 

VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Araş. Gör.Halis SEÇME 

Araş. Gör. Ali Kaan YETİK                                    

Dr. Öğr. Üyesi Murat 

KARAER                                 

Prof. Dr. Hayrettin KUŞÇU 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
TÜRKİYE DEKİ MISIR (Zea mays) 

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMANIN 

KALİTE VE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ 

 

  



Tarih: 13.07.2021 

Saat: 09:30-12:30 

Salon: 4 / Oturum: 1 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 
 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cüneyd GÜNAY 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Hüseyin DURU Rize Devlet Hastanesi 

COVİD-19 İÇİN YAPILAN AŞI 

SONRASI GELİŞEN PİTRİAZİS 

ROZEA, ATEŞ, KARACİĞER ENZİM 

YÜKSEKLİĞİ OLGUSU 

Doç. Dr. Cüneyd GÜNAY 
Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 

SUBSKAPULARİS TENDON 

YIRTIKLARININ TEŞHİSİNDE ÜÇ 

ÖZEL TESTİN DOĞRULUĞUNUN 

ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan 

Fedayi ÇALTA 

Bandırma On Yedi Eylül 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

KOLONDA NADİR GÖRÜLEN KÖTÜ 

PROGNOZLU TAŞLI YÜZÜK 

HÜCRELİ KARSİNOM 

Ayhan ŞAHİN 

Şeyho Cem YÜCETAŞ 

Hüseyin KAFADAR 

Adıyaman Üniversitesi 

TRAVMATİK LİNEER 

FRAKTÜRLERDE GEÇ DÖNEM 

EPİLEPSİ GÖRÜLME 

ORANLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Bora DİNÇ 

Doç. Dr. İlker Öngüç AYCAN 
Akdeniz Üniversitesi 

GLOKOM TEŞHİSLİ HASTADA 

ROBOTİK-ASİSTE LAPARASKOPİK 

RADİKAL PROSTATEKTOMİDE 

ANESTEZİ YÖNETİMİ 

Arş. Gör. Dr. Rümeysa 

Gamze TAŞKIN ŞENOL 

Prof. Dr.İbrahim KÜRTÜL 

Dr. Öğr. Üyesi Murat 

DIRAMALI 

Dr. Öğr. Üyesi Seda SERTEL 

MEYVACI 

Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

FORAMEN MANDIBULAE ÜZERİNE 

MORFOMETRİK BİR ÇALIŞMA VE 

KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ 

Nurşen ZEYBEK 
Uzm. Dr. Özcan 

GAYRETLİ 
Uzm. Dr. Osman COŞKUN 

Yüsra Nur ŞANLITÜRK 
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK 

Prof. Dr. Ayşin KALE 

İstanbul Üniversitesi 

MUSCULUS PRONATOR 

QUADRATUS'UN ANATOMİK VE 

MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ: BİR 

KADAVRA ÇALIŞMASI 

Dr. Mohammad Abuqbeitah Istanbul University 

90Y-SIRT DOZİMETRİSİNDE 

AKCİĞER DOZUNUN FAZLA 

TAHMİNİ VE HESAPLAMA MOBİL 

KODU (90YDoseCal) 

GELİŞTİRİLMESİ 

  



Tarih: 13.07.2021 

Saat: 13:00-15:30 

Salon: 2 / Oturum: 2 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 

 
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayse ARICI 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Dr. Can BIYIK 
Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi 

TÜRKİYE’DE YÜRÜMEYİ VE 

BİSİKLETE BİNMEYİ TEŞVİK EDEN 

POLİTİKALAR: SOKAKTAN BİR 

GÖRÜNÜM 

Öğr. Gör. Dr. Osman 

OKUYUCU 

Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi 

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN DÜŞÜK 

GÜÇLÜ MALZEMENİN YOL ALT 

TEMEL TABAKASI OLARAK 

KULLANILMASI DURUMU 

Gökçe Gizem GENÇ                                                     

Prof. Dr. Murat ÖRNEK                                                

Arş. Gör. Yakup TÜREDİ 

İskenderun Teknik 
Üniversitesi 

DONATILI ZEMİNLERDE GEOHÜCRE 

VE ZEMİN TÜRÜNÜN TAŞIMA 

GÜCÜNE ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Songül YILDIZ 

Oğuz ŞİMŞEK 

Veysel GÜMÜŞ 

Harran Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi 

FARKLI KURAKLIK 

İNDEKSLERİYLE ZONGULDAK 

İSTASYONU METEOROLOJİK 

KURAKLIĞININ ANALİZİ 

Öğr. Gör. Muhammet AYDIN  

Dr. Öğr. Üyesi Hasan 

BOZKURT 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

AVCILAR İLÇESİ OTOBÜS 

HATLARININ CBS YARDIMIYLA 

RASYONELLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ayse ARICI 

Uluslararası Vizyon 
U ̈niversitesi Mühendislik ve 

Mimarlık Faku ̈ltesi 

ANTALYA- SERİK-AKBAS KÖYÜ’NÜN 

YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEREK 

POST COVID VEYA SALGIN 

HASTALIKLAR DÖNEMİNDE SOSYAL 

MESAFELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KONAKLAMA AMAÇLI EKOLOJİK 

KÖY ÖNERİSİ 

Abdulnaser Mohammed 

SADEQ 

Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ 

Harran University 
EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF 

CURVILINEAR ABUTMENT IN THE 

OPEN CHANNEL FLOW 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arıcı 
Uluslararası Vizyon 

U ̈niversitesi 

ANTALYA -MANAVGAT- KARABÜK 

KÖYÜ’NDE SU ̈RDU ̈RU ̈LEBİLİR YAPI 

TASARIMI İÇİN  DEG ̆İŞEN 

I ̇HTİYAC ̧LARIN BELİRLENEREK  

ÇÖZÜM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ 

  



Tarih: 13.07.2021 

Saat: 13:00-15:30 

Salon: 3 / Oturum: 2 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 
 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Dr. Nuri ŞİŞMAN Ar-Ge Merkezi 
TRIZ YAKLAŞIMI KULLANARAK 

BAŞLIK MONTAJ HATTI 

VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 

Ahmet ERKLİĞ              

Nurettin Furkan DOĞAN                            

Fatih Harun ÖZDUMAN 

Gaziantep University 
CHARPY IMPACT RESPONSE OF 

CARBON-ARAMID INTRAPLY 

COMPOSITE 

Arş. Gör. Dr. Ali ERÇETİN Bingöl Üniversitesi 

GELENEKSEL TOZ METALURJİSİ 

VE SICAK PRESLEME 

YÖNTEMLERİYLE ÜRETİLEN Mg 

ALAŞIMLARININ YOĞUNLUK, 

MİKROYAPI VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Arş. Gör. Dr. Hasan Üstün 

BAŞARAN 
Izmir Katip Celebi University 

ENHANCED AFTERTREATMENT 

WARM UP IN DIESEL VEHICLES 

THROUGH  MODULATING FUEL 

INJECTION AND EXHAUST VALVE 

CLOSURE TIMING 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK 

Adıyaman University   
Technical Sciences Vocational 

School 

A STUDY ON NUMERICAL 

SEMIGROUPS 

Merve Esra TÜRKAY                                                               

Nuh DURNA 

Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi 

SOME HERMITE-HADAMARD TYPE 

INEQUALITIES FOR PREINVEX 

FUNCTIONS VIA CONFORMABLE 

FRACTIONAL INTEGRALS 

Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAKUŞ                                                                              

Ebru TEMEL 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

DİGRAFLAR VE ÖZELLİKLERİ 

  



Tarih: 13.07.2021 

Saat: 13:00-15:30 

Salon: 4 / Oturum: 2 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 
 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan NALBANT 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Hasan ZORLU 

Zişan ÇAĞLIİŞLEK 
Erciyes Üniversitesi 

EEG SİNYALLERİNDE YER ALAN 

EOG GÜRÜLTÜLERİNİN 

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MYRİAD 

FİLTRE İLE ELİMİNASYONU 

Dr. Öğr. Üyesi Arif DOLMA 

Egehan YILDIZ 
Kocaeli Üniversitesi 

EDFA’LI VE EDFA’SIZ SDH’LERİN 

VERİ İLETİM ANALİZİ 

Fadime UYAN Reçber Kablo A.Ş 
IEC VE EN NORMLARINA UYGUN 

PATCH DATA KABLOLARIN ÜRETİMİ 

Ercan YEŞİLKAYA                                                      

Prof. Dr. Musa AYDIN 
Bursa Teknik Üniversitesi 

ÜÇ BOYUTLU YAZICI TASARIMI VE 

İMALATI 

Kürşat EKİZ                        

Hüseyin EZGİN                           

Arş. Gör. Ali Orkun 

ÇAĞIRTEKİN                    

Prof. Dr. Metin ÖZER 

Gazi Üniversitesi 
ARAYÜZEY TABAKALI SCHOTTKY 

BARİYER DİYOTUNDA AKIM-

İLETİMİNİN İNCELENMESİ 

AYŞE İREM KILINÇ                                                

HÜSAMETTİN BULUT 
Harran Üniversitesi 

YENİ NESİL PV PANELLER VE 

BİFACİAL PV PANEL 

TEKNOLOJİSİNDEKİ 

GELİŞMELER 

Lütfü BAYRAK                                                                            

Ahmet ÇINAR 

Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi 

KLASİK VE DERİN ÖĞRENME 

TEMELLİ GÖRÜNTÜ 

SEGMENTASYON TEKNİKLERİNİN 

İNCELENMESİ VE BAŞARIM 

ÖLÇÜTLERİNİN KIYASLANMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Kemal 

Gökhan NALBANT 

Beykent Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi 
EĞİTİMDE YAPAY ZEKA FAKTÖRÜ 



 

 

Tarih: 13.07.2021 

Saat: 16:00-18:30 

Salon: 2 / Oturum: 3 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 
 

 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Emel ATMACA 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 
Dr. Öğr. Üyesi Osman 

KARABULUT                                                               

Dr. Öğr. Üyesi Durhasan 

MUNDAN                                                     

Dr. Öğr. Üyesi Tamer 

KAYAR 

Aksaray Üniversitesi, 
Veteriner Fakültesi 

KAZ YUMURTALARINDA RAKIMIN 

KABUK KALINLIĞINA ETKİSİ 

Tuğba GÜR                                                                                   

Elif Esra ALTUNER                                                  

Muhammed BEKMEZCİ                                                                     

Fatih ŞEN 

Van Yuzuncu Yil University 

MUZ (MUSA ACUMINATA) 

KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN 

KARBON KUANTUM 

NOKTALARININ (CQDs) SENTEZİ 

VE KARAKTERİZASYON 

ÇALIŞMALARI 

Meral YILDIRIM                                                                     

İrfan ÖZBERK 
Harran üniversitesi 

YABANİ YULAF 

KARIŞIMLARININ ARPANIN 

PAZARLAMA DEĞERİNE ETKİSİ 

Muammer GÖK                                                                        

Murat ŞEKER 
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi 

BİLEZİK ALMA UYGULAMALARININ 

NİNFA KAYISI ÇEŞİDİNDE MEYVE 

VERİM VE POMOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Emel 

ATMACA 

Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 

KADİFE ÇİÇEĞİNE (Tagetes erecta L.) 

AŞILANAN BAZI TİCARİ 

ARBUSKÜLER MİKRORİZAL SPOR 

SAYISINA FARKLI YETİŞTİRME 

ORTAMI KULLANIMININ ETKİSİ 

Araş. Gör. Dr. Muhammed 

Mesud HÜRKUL                                              

Araş. Gör. Şeyda YAYLA 

Ankara Üniversitesi  
Eczacılık Fakültesi 

QUERCUS MACRANTHERA SUBSP. 

SYSPIRENSIS (K.KOCH) 

MENITSKY’İN YAPRAK ANATOMİSİ                                                      

Dr. Öğr. Üyesi Mithat 

DİREK                                                        

Gentian LAMİ 

Selçuk Üniversitesi 

ARNAVUTLUK - ELBASAN 

ŞEHRİNDE PATATES 

YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN TARIM 

İŞLETMELERİNİN EKONOMİK 

ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mithat 

DİREK 

Zureguli HALİKE 

Selçuk Üniversitesi 

TÜRKİYE’DE VE BELLİ BAŞLI 

ÜLKELERDE KIRSAL NÜFUS VE 

İŞGÜCÜ GELİŞİMİNİN 

İNCELENMESİ 

  



 

 

Tarih: 13.07.2021 

Saat: 16:00-18:30 

Salon: 3 / Oturum: 3 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 
 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Şerif ÖZLÜ 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Doç. Dr. Nesrin ŞENER                                                                             

Ali Basim Shihab SHIHAB 
Kastamonu Üniversitesi 

1,3,4-TİYADİAZOL HALKASI İÇEREN 

BAZI YENİ AZO 

BOYARMADDELERİNİN 

ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Adem KORKMAZ Muş Alparslan University 

Molecular Docking Study of Novel 

Propan-2-one O-((4-

bromophenyl)sulfonyl) oxime): İn 

SilicoAplication 

Makbule Pozan                                                                         
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THE GROUNDWATER DRAFTING IN KONYA PLAIN 

 

Nurcan YAVUZ
 

Dr, Department of Farm Structure and Irrigation, Faculty of Agriculture, Selcuk University, 

 

Abstract 

Globally, irrigated agriculture is the largest abstractor and predominant consumer of groundwater 

resources, with important groundwater-dependent agro economies having widely evolved. But in 

many arid and drought prone areas, unconstrained use is causing serious aquifer depletion and 

environmental degradation, and cropping practices also exert a major influence on groundwater 

recharge and quality. The interactions between agricultural irrigation, surface water and 

groundwater resources are often very close such that active cross-sector dialogue and integrated 

vision are also needed to promote sustainable land and water management. Clear policy guidance 

and focused local action are required to make better use of groundwater reserves for drought 

mitigation and climate change adaptation. To be effective policies must be tailored to local hydro 

geological settings and agro economic realities, and their implementation will require appropriate 

‘institutional arrangements’ (with a clear focal point and statutory power for groundwater 

management), full involvement of the farming community and more alignment of agricultural 

development goals with groundwater availability.  

Konya Province, Turkey has the largest agricultural lands. However, this is not available in the 

source of water to irrigate the plains. In the Konya Plain, a large portion of water used for irrigation 

comes from underground water resources. Farmers, who cannot meet the needs for irrigation water 

from surface water sources, are turning to use underground water sources. Therefore, there is 

pressure on underground reserves and thus the underground water level decreases rapidly.  

In order to control the use of groundwater in the basin, drilling wells for irrigation purposes has been 

stopped. Other measures that should be taken are: the renewal and modernization of irrigation 

systems; installing water flow meters; averting unregistered wells; the construction of surface water 

storing structures; pricing of groundwater used in agriculture; raising public awareness for saving 

water. Modern irrigation systems are being promoted, provincial drought commissions have been 

established in the region, and drought action plans have been prepared. If not change, basin will 

be drought. 

Keywords: Droughts, Groundwater, Konya Plain. 

 

INTRODUCTION 

Water, a renewable but limited resource, is a vital natural resource for all living things. Water, which is 

constantly in circulation in our ecosystem, is insufficient to meet the needs of the increasing world 

population due to global warming and subsequent drought. Drought affects water resources in two ways, 

directly and indirectly. The direct effect of drought on water resources, high temperature and low relative 

humidity, and increased evaporation losses especially in surface water resources; The indirect effect is 

the increase in demand for both surface and underground water resources for agricultural irrigation to 

meet the increasing water needs of plants. In recent years, the issue of mitigating the expected effects of 

drought has gained importance within the scope of the planning, development and management of water 

resources negatively affected by climate change. Managing and adapting to the increasing drought risk 

is only possible with the development of sustainable and effective drought risk management strategies 

that adopt holistic approaches (Wilhite, 2000). 

Turkey is exposed to drought hazards rather frequently. Spatial and temporal analyses of drought 

hazards in Turkey have not yet been completed but, for instance, intensive drought periods in 1804, 
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1876 and 1928 caused the loss of crops and animals and the migration of farmers to other areas 

(Anonymous, 2021a). In order to reduce the effects of drought, it is necessary to prepare drought 

management plans based on the country's legislation and taking into account the specific drought 

characteristics and effects of the basin (EC, 2007). Turkey has taken important steps in this regard after 

the drought in 2007. Provincial drought commissions were established throughout the country and 

drought action plans were prepared. Since Turkey is located in the Mediterranean macroclimate region 

in the sub-tropical zone, great rainfall variations can be seen between the years. This causes regional 

and widespread droughts in various intensities. Thus, drought is one of the main problems for Turkey. 

On the most parts of the Central Anatolia Region which have 370 mm of annual average rainfall, 

recurrence period of drought conditions is more than 1 in 4 years. According to the data of the General 

Directorate of Meteorology, precipitation has been a 29% decrease in the last 9 months compared to the 

long-term average (Anonymous, 2021b). 

Increasing drought throughout the country increases the use of water in agricultural production. With 

the effect of global warming, the transformation of meteorological drought into agricultural drought is 

accelerating day by day. In this study, the drought, insufficient water resources and excessive 

groundwater consumption in Konya, which has large agricultural lands in the Central Anatolian Region, 

were evaluated and solutions were presented. 

 

CURRENT SITUATION IN KONYA PLAIN WATER RESOURCES 

Konya has 8.15% of the country's agricultural land assets. The amount of rainfall in Konya, which has 

the characteristics of arid and semi-arid climate, is 323 mm according to the average of long years. Since 

only 100 mm of the total precipitation occurs during the vegetation period (May–October) and the rate 

of evaporation is extremely high during this period, irrigation is essential in order to increase the yield 

and quality of crop production in the Konya plains (Fig. 1). Although a large area of the Konya plain is 

used for agriculture, its water resources are limited. Due to the lack of water, rain-fed farming is carried 

out in an area of approximately 1.3 million hectares. Therefore, the effective use of limited water is 

crucial for sustainable agriculture and water management in the Konya Plains (Yavuz et al., 2020).  

Konya's surface water resources amount to 2.94 billion m3, groundwater resources are 1.5 billion m3, 

and the total water asset is 4.5 billion m3 (Yavuz and Yavuz, 2021). This situation clearly demonstrates 

the need in the province for irrigation water. In the Konya Plain, a large portion of water used for 

irrigation comes from underground water resources. Farmers, who can not meet the needs for irrigation 

water from surface water sources, are turning to use underground water sources. Therefore, there is 

pressure on underground reserves and thus the underground water level decreases rapidly. There are 21 

792 licensed and over 50 000 unlicensed wells in Konya (Anonymous, 2019) (Fig.1).  

 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

3 

 

Fig. 1. Distribution of underground water wells in Konya province 

 

According to the data of the State Hydraulic Works Regional Directorate; groundwater use in Konya 

exceeds the determined reserve in most regions. Groundwater operating reserve in Beyşehir district is 

130 hm3/year and actual consumption is 112 hm3/year. While the operating reserve determined in 

Konya-Çumra district is 456 hm3/year, the actual consumption is 1371 hm3/year. In other words, 

groundwater is consumed at the rate of three times the operating reserve.  

 

 

Fig. 2. Beyşehir-Kaşaklı basin groundwater static level 
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Fig. 3. Konya-Çumra sub-basin groundwater static level 

 

 

Fig. 4. Altınekin sub-basin groundwater static level 

 

While the permitted amount of groundwater is used in Altınekin district, more than twice the amount 

allowed in Cihanbeyli district is draft. These figures show how high the use of groundwater is in Konya 

(Anonymous, 2019). This rapid consumption brings with it various problems. The number of sinkholes, 

which are formed due to the withdrawal of groundwater in the region, is increasing gradually, which 

makes the people of the region uneasy. 
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Fig. 5.Cihanbeyli-Kulu-Yeniceoba sub-basin groundwater static level 

 

According to the measurements made from the observation wells; when October-2017 and October-

2018 are compared on the basis of sub-basins, a decrease of 0.1 m to 6.0 m was observed in 1 year. The 

highest decrease occurred in the Çumra sub-basin with approximately 6.0 m (Anonymous, 2019). After 

1980’s almost all groundwater levels in Konya Region have begun to decrease year to year (Fig. 2, 3, 4, 

5). Beside negative impacts of that dry period on the groundwater level, impacts of the unregistered (or 

illegal) wells in the basin are undeniable. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Since the drought impacts in 2007 the Turkish government has taken several decisions to tackle the 

impact of droughts. Modern irrigation systems are being promoted, provincial drought commissions 

have been established in the region, and drought action plans have been prepared. In order to control the 

use of groundwater in the basin, drilling wells for irrigation purposes has been stopped. Other measures 

planned to be implemented in this context; the renewal and modernization of irrigation systems; 

installing water flow meters; averting unregistered wells; the construction of surface water storing 

structures; pricing of groundwater used in agriculture; raising public awareness for saving water. 

Arid and semi-arid area, scarce water resources and high energy costs result in less income per unit of 

area for the farmers. In these regions, the majority of energy consumption for crop production comes 

from irrigation practices. Water deficits and high energy costs led both producers and water management 

authorities to reduce agricultural water use and manage water resources more efficiently. Therefore, in 

order to protect water resources and ensure sustainable irrigation management in the region, deficit 

irrigation strategies should be applied for plants with high water consumption.  

Appropriate irrigation programs should be prepared for each region, the results of limited irrigation 

practices should be conveyed to the farmers, a plant pattern suitable for the distribution of water 

resources should be created by production planning. The cropping pattern in this region should be 

altered. In this regard, instead of high water-consuming species like sugar beet, maize, and carrot, 

economically valuable and low water-consuming species should be cultivated in semi-arid regions like 

the Konya Plain. In addition, losses in water transmission distribution structures should be prevented, 

irrigation projects should be monitored and evaluated, and farmers should be informed about irrigation 

practices. Traditional methods in agricultural practices must change. Otherwise, basin will be drought. 
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ÖZET 

Anavatanı Paraguay ve Güney Amerika kıtası olan şeker otu (Stevia rebaudiana Bertoni), doğal 

tatlandırıcı ve düşük kalori içeriği ile dünyanın farklı ülkelerinde son yıllarda gıda pazarında yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca şeker otunun yaprakları insan sağlığıyla ilgili farmakolojik 

özellikleri bakımından (anti-mikrobiyal, anti-viral, anti-fungal, anti-hipertansif, anti-tümör, 

hepatoprotektif, anti-kanserojenik vb.) etkili olduğu ve tıbbi amaçlar için kullanıldığı belirtilmektedir. 

Kısa gün bitkisi olan şeker otu, tropik ve subtropik iklimler (ortalama 23°C) ile geçirgen ve pH aralığı 

6.5-7.5 olan topraklarda başarıyla yetiştirilebilmektedir. Asteraceae familyası üyesi olan bitki, uygun 

şartlarda 65-180 cm boyunda olmaktadır. Şeker otu yaprakları için yetiştirilir ve steviolbioside, 

stevioside, rebaudioside A–F, rebaudioside M, dulcoside A ve rubusoside önemli kimyasal 

bileşenlerdendir. Stevia bitkisinin yaprakları sukrozdan 250-300 kat daha tatlı olan sekonder 

metabolitlerden diterpen glikozitleri içerirler. Bu özellikleriyle tıbbi bitki ile gıda ve kozmetik 

endüstrisinde kullanımı her geçen gün artmaktadır. Dünyada en çok Paraguay, Brezilya, Japonya, Çin, 

Kore, Malezya, Tayland, Endonezya gibi ülkelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde ilk 

adaptasyon denemelerinin 2009’lu yıllarda Antalya’da yapıldığı bilinen şeker otu son zamanlarda 

Adana, Aydın, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Antalya, Şanlıurfa, Samsun gibi farklı illerimizde de 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu bildiride; ülkemiz için yeni bir bitki olan şeker otunun bitkisel özellikleri 

hakkında genel bilgiler verilerek, ülkemizde yetiştirilme olanakları ile gıda sektöründe ve tıbbi amaçlar 

doğrultusunda kullanılma olanakları tartışılacaktır.   

Anahtar kelimeler: diterpene glikozit, doğal tatlandırıcı, sekonder metabolit, stevioside, tıbbi bitki.  

 

ABSTRACT  

Sweet herb, originated from Paraguay and South America, as natural sweetener with low calories, has 

been widely used in the food markets over the world in recent years. In addition, stevia leaves are 

effective in terms of pharmacological properties related to human health such as anti-microbial, anti-

viral, anti-fungal, anti-hypertensive, anti-tumor, hepatoprotective, anti-carcinogenic etc. It is a short-day 

plant and can be successfully grown in tropical and subtropical climates (average 23 ° C) and in 

permeable soils with a pH range of 6.5-7.5. Stevia is a member of the Asteraceae family with a plant 

height of 65-180 cm under suitable conditions. Sweet herb is mainly grown for it leaves and 

steviolbioside, stevioside, rebaudioside A–F, rebaudioside M, dulcoside A and rubusoside are some 

important chemical compounds. The leaves of Stevia contain secondary metabolites (diterpene 

glycosides), which are about 250-300 times sweeter than sucrose. With these properties, it has been 

increasingly used as a medicinal plant and also in the food and cosmetics industries. It is widely 

cultivated in countries such as Paraguay, Brazil, Japan, China, Korea, Malaysia, Thailand, Indonesia 

etc. The first adaptation trials of sweet herb in Turkey were made in Antalya in 2009, and recently started 

to be grown in different provinces such as Adana, Aydın, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Antalya, 

Şanlıurfa and Samsun. In this presentation, general information will be given about the plant 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

8 

characteristics of sweet herb, which is a new plant for our country; the cultivation possibilities as well 

as usage in food industry and medicinal applications will be discussed.   

Key words: diterpene glycosides, natural sweetener, stevioside, secondary metabolites, medicinal plant. 
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TÜRKİYE’DE TÜTÜN ÜRETİM VE TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER 

DEVELOPMENTS IN TOBACCO PRODUCTION AND TRADE IN TURKEY 

 

Yusuf ÇELİK 

Prof. Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 

Selçuklu-Konya 

Esma ÖZTÜRK 

Yüksek Lisans Öğrencisi Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 

Selçuklu-Konya 

 

Özet 

Çalışmanın amacı; tütünün Dünya’da ve Türkiye’de üretim ve ticaret durumunu ve Türkiye’de tütün 

piyasasına yönelik düzenlemeleri incelemektir. Çalışmanın verilerini, konu ile ilgili istatistikler, 

yapılmış araştırma ve incelemeler oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre, Dünya’da tütün ekim 

alanlarının büyük bir bölümü Asya kıtasında toplanmaktadır. 2019 yılı verilerine göre Dünyada en 

önemli tütün üreticisi olan Çin’in 1.156.835 bin tonla 1. Sırada yer aldığı onu Hindistan, Brezilya ve 

Endonezya gibi ülkeler takip ettiği bilinmektedir. 2000 yılında Çin, Brezilya, Hindistan, ABD ve 

Endonezya’dan sonra 200 bin tonla 6. sırada yer alan Türkiye tütün üretimi, 2019 yılına gelindiğinde 70 

bin tonla 15. sırada yer almıştır. Dünya genelinde yapılan tütün ihracatı verileri incelendiğinde 2000 

yılında 5,70 milyar dolar civarındayken 2019 yılına gelindiğinde 10,36 milyar dolar olduğu 

görülmektedir. İthalat ise 2000 yılında 7,58 milyar dolar civarındayken 2019 yılında 11,48 milyara 

yükseldiği görülmektedir. Dünya tütün ihracat verileri incelendiğinde; en çok tütün ihracatı yapan ülke 

530 bin tonla Brezilya olup onu Belçika, Çin, Hindistan ve Zimbabwe gibi çeşitli ülkeler takip ettiği 

Türkiye’nin ise 13. sırada yer aldığı görülmektedir. Dünya tütün ithalat verileri incelendiğinde, 

Dünya’da en çok tütün ithalatı yapan ülkenin Belçika olduğu onu; Çin, Rusya ve Almanya gibi ülkelerin 

takip ettiği Türkiye’nin ise 7. sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye coğrafi konumu ve sahip olduğu 

coğrafi özellikleri ile birçok tarım ürününün yetişmesi için uygun ortam sağlamaktadır. Türkiye’nin 

uluslararası piyasalarda marka değeri olan en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi de tütündür. 

Türkiye’de yetiştirilen oryantal tütünler, dünya piyasalarında uzun yıllar boyunca gördüğü yüksek talep 

sayesinde “Türk Tütünü” ismi ile anılmaya başlanmıştır. Türkiye, dünya şark tipi tütün üretiminin 

yaklaşık %32’sini üretmektedir. Üretilen tütünlerin yaklaşık %96’lık kısmı Türk (şark) tütünü, kalanı 

ise Virginia, Burley, Puro, Tömbeki ve Hasankeyf tütünleridir. Türkiye’de son yıllarda tütün ve tütün 

mamulleri piyasasında köklü değişiklikler yaşanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tütün, Üretim, Ticaret, Türkiye, Dünya. 

 

Abstract 

The aim of the study is to; to examine the production and trade status of tobacco in the world and in 

Turkey and its regulations for the tobacco market in Turkey. The data of the study were created by 

statistics, researches and reviews on the subject. According to the research findings, the majority of 

tobacco cultivation areas in the world are concentrated on the Asian continent. According to 2019 data, 

China, the most important tobacco producer in the world, is ranked 1st with 1,156,835 thousand tons. It 

is known that countries such as India, Brazil and Indonesia follow. Turkey tobacco production ranked 

6th with 200,000 tons after China, Brazil, India, usa and Indonesia in 2000 and ranked 15th with 70,000 

tons by 2019. When the data on tobacco exports around the world are examined, it is seen that it was 

around 5.70 billion dollars in 2000 and 10.36 billion dollars by 2019. Imports increased from around 

$7.58 billion in 2000 to 11.48 billion in 2019. When the world tobacco export data is examined; The 

country that exports the most tobacco is Brazil with 530,000 tons, followed by various countries such 
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as Belgium, China, India and Zimbabwe, while Turkey ranks 13th. When the world tobacco import data 

is examined, it is belgium that imports the most tobacco in the world; Turkey, which is followed by 

countries such as China, Russia and Germany, is ranked 7th. Turkey provides a suitable environment 

for the growth of many agricultural products with its geographical location and geographical 

characteristics. Tobacco is one of the most important agricultural products of Turkey with brand value 

in international markets. Oriental tobacco grown in Turkey has started to be called "Turkish Tobacco" 

thanks to the high demand it has seen in the world markets for many years. Turkey produces 

approximately 32% of the world's oriental tobacco production. Approximately 96% of the tobacco 

produced is Turkish (oriental) tobacco, while the rest are Virginia, Burley, Cigar, Tömbeki and 

Hasankeyf tobacco. There have been radical changes in the tobacco and tobacco products market in 

Turkey in recent years.           

Keywords: Tobacco, Production, Exports, Imports Turkey, World,  

 

 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

11 

ADANA VE NİĞDE YÖRESİ BALLARININ PALİNOLOJİK VE FİZİKOKİMYASAL 

PARAMETRELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI 

RESEARCH OF PALYNOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF HONEY IN 

ADANA AND NİĞDE REGION 

 

Menderes ÇENET 

Doç.Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

 

ÖZET 

2018 yılında Adana ilinin 15 ilçesi ve Niğde ilinin 6 ilçesi dahil olmak üzere 21 adet bal örneği, üretici 

arıcılardan satın alınmıştır. Ballar polen yönünden incelenmiş, sonuç olarak Adana iline ait örneklerde; 

40 familyaya ait 91 takson ve Niğde iline ait örneklerde 20 familyaya 44 takson tespit edilmiştir. 21 adet 

bal örneğinde toplamda ise 41 familyaya ait 95 takson saptanmıştır. 

Örneklerden üç adet balın unifloral, diğer 18 örnek balın ise multifloral olduğu belirlenmiştir. Unifloral 

ballarda; Salix sp., Gossypium sp. ve Astragalus sp. taksonlar dominant oranda bulumuştur. 18 adet bal 

örneğinde ise; Eruca sp., Cirsium sp., Onobrychis sp., Astragalus sp., Crataegus sp., Sinapis sp., 

Eucalyptus sp., Helianthus sp., Citrus sp., Carduus sp., Anchusa sp., Papaver sp., Solanum sp., 

Trifolium sp., Vicia sp. ve Medicago sp.’ nin sekonder oranda olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırılan ballarda; nem, asitlik, pH, brix değerleride incelenmiş olup, elde edilen verilerin Türk Gıda 

Kodeksi Bal Tebliğine ve Avrupa Birliği Bal Kodeksinde belirtilen kriterlere uygun olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bal, Melissapalinoloji, Fizikokimyasal Analizler, Adana, Niğde. 

 

ABSTRACT 

21 honey samples were taken from Malatya and Niğde 21 different localities in 2018 palynological and 

physicochemical analysis performed on these samples. Following the polen analysis, 91 taxa belonging 

to 40 families were detected. Three of 3 honey samples are identified as unifloral and 18 of them are 

multifloral. 

In samples, predominant polen types were Salix sp., Gossypium sp. and Astragalus sp. In samples, 

secondary pollen types were Eruca sp., Cirsium sp., Onobrychis sp., Astragalus sp., Crataegus sp., 

Sinapis sp., Eucalyptus sp., Helianthus sp., Citrus sp., Carduus sp., Anchusa sp., Papaver sp., Solanum 

sp., Trifolium sp., Vicia sp. and Medicago sp. 

Accordingly, our honey samples moisture, acidity, pH, brix, standarts is appropriate in terms of the 

Councıl Dırectıve of the European Union and Turkish Food Codex Communique of Honey. 

Key Words: Honey, Melissopalinology, Physicochemical analysis, Adana, Niğde 
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OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI 

FLORA OF OSMANİYE KORKUT ATA UNİVERSİTY CAMPUS 

 

Menderes ÇENET 

Doç.Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

 

ÖZET 

Bu araştırma Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kampus Florasını içermektedir. 2010-2012 yılları 

arasında yapılan arazi çalışmalarında 75 familyaya ait 201 cins, 242 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir.  

Tespit edilen bu taksonların 1 tanesi tohumsuz bitkilere ve 241 tanesi de tohumlu bitkilere aittir. 

Tohumlu bitkiler üyesi olan 241 taksonun 14 tanesi Gymnospermae, 227 tanesi de Angiospermae 

grubuna dâhildir. Angiospermaelerden ise 39’u monokotiledon, 188 tanesi de Dikotiledon sınıfına aittir.  

Tespit edilen 242 taksonun 4’ü endemik bitkidir. Floristik listede yer alan taksonların fitocoğrafik 

bölgelere göre dağılımı şu ise; 42 (% 17,35)’si  Akdeniz elementi, 10 (% 4,13)’u İran-Turan elementi, 

8 (% 3,30)’ü Avrupa-Sibirya elementi ve 182 (% 75,20)’si de geniş yayılışlı taksonlar kategorisinde yer 

almaktadır.  

Çalışma alanından tespit edilen ve en fazla taksona sahip familya 34 tür (% 14,04) ile Compositae 

familyasına aittir. Bunu sırasıyla 26 taksonla  (% 10,74) Poaceae ve 22 taksonla (% 9,09) Fabaceae 

familyaları takip etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Flora, Osmaniye, C6 Karesi, Türkiye. 

 

ABSTRACT 

This research includes Flora of Osmaniye Korkut Ata University Campus. 201 genera, 242 taxa 

belonging to 75 families were determined from plant species collected between 2010 and 2012 years in 

research area.  

Of the 242 taxa, 1 is Pteridophyta and 241 are Spermatophyta. Of the 242 taxa is a  member of 

Spermatophyta, 14 are Gymnosperms and 227 are Angiosperms (39 monocotyledones and 188 

dicotyledones).  

4 taxa of 242 taxa are endemic. The phytogeographical region distribution of plants in the floristic list 

is as follows: elements of Mediterranean 42 (17,35 %), elements of Irano-Turanian 10 (4,13 %), 

elements of Euro-Siberian 8 (3,30 %) and multiregional or phytogeographically unknown 182 (75,20 

%).  

The largest family is Composiatae with 34 taxa (14,04 %). This was followed Poaceae with 26 taxa 

(10,74 %) and Fabaceae with 22 taxa (9.09 %). 

Key Words: Flora, Osmaniye, C6 square, Turkey. 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde 11.707 bitki türü mevcuttur, Flora kayıtlarına göre Türkiye’deki endemik bitki sayısı 3022 

olup, bunların floradaki bütün bitkilere oranı %34,4’tür (Kemancı, 1999). Belirli bir dağ veya dağ 

silsilesi olarak endemik bitkiler açısından en zengin yer, Amanos Dağları’dır. Araştırma alanımız 

Amanos dağları eteklerinde bulunmaktadır.  Çalışmanın amacı; araştırma alanının florasının tespiti, 

alanda bulunan endemik bitkilerin belirlenmesi ve C6 karesi için yeni taksonların ortaya konmasıdır. 
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ÇALIŞMA ALANI 

Araştırma alanı olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kampüsü, Osmaniye ili, Fakıuşağı köyü 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Osmaniye ilinin Doğu'sunda Gaziantep, Kuzey Doğu'sunda 

Kahramanmaraş, Batı'sında Adana ve Güney'inde Hatay illeri bulunmaktadır. Çalışma alanı Davis'in 

grid kareleme sistemine göre C6 karesinde bulunmakta olup. Akdeniz fitocoğrafya bölgesinde yer 

almaktadır. 

Araştırma alanı Doğu ve Batı uçları arasında yaklaşık 750 m uzunluğa ve 800 m genişliğe sahiptir 

(Şekil1.). Bu alan GPS verilerine göre 37o 02'303" K 36o 13'091" D ve 37o 02'424" K 36o 13' 331" D 

koordinatları arasında olup alanın yüksekliği ortalama 120 metredir.  

Kampüs alanındaki hızlı yapılaşma nedeniyle flora sürekli değişim ve tehlike altındadır. Kampüs 

alanında sadece doğal bitkiler sürekli azalırken kültür bitkileri de artmaya devam etmektedir. 

Osmaniye İlinde Akdeniz iklimi hakimdir. Maksimum sıcaklık ortalaması Ağustos ayında (34,2°C), 

minimum sıcaklık ortalaması ise Ocak ayında (3,2°C) olduğu görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 

ise 18,16°C derecedir. 

 

  

Şekil 1. Araştırma Alanının Grid Kareleme Sistemine Göre Konumu ve Coğrafik Haritası 

 

Geçit ve yayla karakterli yerlerde az da olsa kar yağışı olmasına karşın ova kesimlerde kar yağışı 

olmamaktadır. Osmaniye iline en fazla yağışın kış (274,3 mm) mevsiminde olduğu daha sonra ilkbahar 

(269,9 mm), sonbahar (212,8 mm) ve yaz (43,5 mm) mevsimi şeklinde sıralanmaktadır. Bu verilerden 

yola çıkarak Osmaniye ilinin yağış rejimi KİSY seklinde sıralanabilir (Dolgun, vd.. (2010). 
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Şekil 2. Osmaniye İline Ait İklim Diyagramı 

a: İstasyonun adı     e: Yağışlı dönem 

b: Denizden yükseklik (m)   f: Kurak dönem 

c: Ortalama yıllık sıcaklık (°C)   g: Yağış eğrisi  

d: Ortalama yıllık yağış (mm)   h: Sıcaklık eğrisi 

 

Osmaniye İli toprak grupları bakımından; ova topraklarının büyük bir bölümü alüviyal ve kolloviyal 

dolgulardan oluşmaktadır. Yer yer 50-100 m yüksekliklerde genç bazalt püskürükleri görülürken 

toprakların büyük bir kısmının yapısı orta ve ağırdır. Her türlü tarıma uygun 1., 2. ve 3. sınıf arazileri 

içerir. Osmaniye yöresinde 4 çeşit toprak bulunmakta olup bunlar; Alüviyal topraklar, Kahverengi 

Orman Toprakları, Kırmızı Akdeniz Toprakları ve Organik Topraklar olarak sınıflandırılmıştır (Dolgun, 

vd.. (2010).   

Kampüs alanının genel vejetasyonu; Çok da doğal olmayan kültür olan ağaç dikimlerine rağmen 

Akdeniz iklimi ve kalkerli ana kaya üzerinde yer almasından dolayı, Pinus brutia, Pinus pinea L., Pinus 

halepensis Mill., Casuarina equisetifolia L., Cedrus libani A. Rich., Citrus aurantium L., Cupresus 

sempervirens L., Juniperus  sabina L., Juniperus communis L., Eucalyptus camaldulensis Dehnh., 

Morus    nigra L., Paulownia catalpifolia T.Gong, Picea orientalis (L.) Link., Nerium oleander L., Akd. 

El., Laurus nobilis L., Akd. El., Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ve Phoenix 

dactylifera L. türleri sıklıkla gözlenmektedir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Araştırma materyalini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kampüsü’nde yayılış gösteren doğal bitkiler 

ve kültür bitkileri oluşturmaktadır. 

 

Yöntem 

2010-2012 yılları arasında belirli aralıklarla inceleme alanından bitki örnekleri toplanarak herbaryum 

tekniğine uygun olarak preslenerek kurutuldu (Seçmen vd.2004). Bitki örnekleri "Flora of Turkey and 

East Aegean Islands" adlı eserlerden yararlanılarak teşhis edilmiştir Davis, 1965-1985, Davis, 1988).  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kampüsü’nde, 2010 ve 2012 yılları arasında belirli periyotlarda 

yapılan arazi çalışmaları sonucu 75 familya, 201 cins, 211 tür ve 31 tür altı takson belirlenmiştir. 

Bunlardan 4’ü endemiktir. Belirlenen 242 taksonun 1'i Pteridophyta ve 241'i Spermatophyta üyesidir. 

Spermatophyta üyesi olan 241 taksonun 14‘ü Gymnospermae ve 227‘si Angiospermae üyesidir. 

Bunlarında 39’u Monocotyledonae (Tek çenekliler) ve 188’i  Dicotyledonae (Çift çenekliler) üyesidir 

(Tablo 1). 

Tespit edilen bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise; Akdeniz elementi 42 (%17,35), İran-

Turan elementi 10 (% 4,13), Avrupa-Sibirya 8 (% 3,30) ve geniş yayılışlı veya fitocoğrafik bölgesi 

bilinmeyenler 182 (% 75,20) olarak tespit edilmiştir.  

Akdeniz elementinin diğer elementlere göre daha fazla çıkmasının nedeni, çalışma alanının Akdeniz 

bölgesinde olmasından dolayıdır. Ayrıca Doğal olmayan kültür bitkilerinin dikimi de çok bölgeli veya 

fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen taksonların yüksek oranda çıkmasını etkilemiştir. 

 

Tablo 1. Araştırma alanında tespit edilen takson sayıları 

Familya 75 

Cins 201 

Tür 242 

Pteridophyta 1 

Spermathophyta 241 

Gymnospermae 14 

Angiospermae 227 Monocotyledones 39 Dicotyledones 188 
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Şekil 3. Osmaniye İli Jeolojik Haritası (Dolgun, vd. 2010). 

 

Kampus alanında yapılan çalışmada en fazla takson içeren familya % 14,04 (34 takson)  ile Asteraceae 

familyasıdır. Daha sonra bunu sırasıyla, 26 takson (% 10,74) ile Poaceae ve 22 takson ile (% 9,09) 

Fabaceae familyaları izlemektedir.  

Araştırma alanında en fazla taksona sahip cinsler 5'er taksonla Trifolium L. ve Bromus L.'tur. 4 taksonla 

Pinus L., 3'er taksonla Veronica L., Medicago L., Centaurea L. ve Aegilops L. cinsleri izlemektedir.  

Araştırma alanı ile yakın çevrede yapılan çalışmalardaki ilk 3 familya Tablo 2.'de verilmiştir. 

Tablo 2.'de de görüldüğü üzere yakın çevrede yapılan çalışmalarda ilk sırayı Fabaceae familyası alırken, 

araştırma alanı olan O.K.Ü Kampus’unda ise ilk sırayı Asteraceae familyası almaktadır. 
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Tablo 2. Araştırma alanı ile yakın çevrede yapılan çalışmalardaki ilk 3 familya  

Araştırma Alanı İlk 3 Familya Sıralaması 

1- O.K.Ü Kampüs Florası Asteraceae, Poaceae, Fabaceae 

2- Akdeniz Üniversitesi Kampüs Florası(Ünal ve 

Gökçeoğlu, 2003) 

Asteraceae, Fabaceae, Poaceae 

3- Erzin ve Dörtyol (Hatay) Florası (Türkmen . ve 

Düzenli, 1998) 

Fabaceae, Asteraceae, Poaceae 

4- Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florası 

(Özuslu, 2004) 

Fabaceae, Asteraceae, Poaceae 

5- Dibek Dağları ve Çevresinin Florası (Karakısa, 

1997) 

Lamiaceae, Fabaceae, Umbelliferae 

6- Musa Dağı'nın Florası (Hatay) (Düzenli ve 

Çakan, 2001) 

Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae, 

7- Burnaz Kumullarının Florası (Kavak, 2006) Fabaceae, Poaceae, Asteraceae 

 

Taksonların tehlike kategorileri Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'ndan yararlanılarak ve IUCN 

kriterlerine göre yenilenerek belirlenmiştir (Ekim, vd. 2000, IUCN, 2001). Araştırma alanında EN 

(Tehlikede) ve CR (kritik) kategorilerinde taksonlara rastlanılmamış, fakat VU (Duyarlı), NT (Tehdite 

Açık) ve LC (Düşük Riskli) gibi tehlike kategorilerine giren taksonlar tespit edilmiştir. Bu taksonlar 

Tablo 3.'de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Tehlike Kategorileri Belirlenen Taksonların Listesi  

Bitkinin İsmi Endemiklik Durumu Tehlike Kategorisi 

Pinus halepensis Mill.  Endemik Değil VU (Duyarlı) 

Nigella arvensis L. var. caudata Boiss. Endemik Değil VU (Duyarlı) 

Albizia julibrissin Durazz.  Endemik Değil  VU (Duyarlı) 

Paronychia amani Chaudhri Endemik LC (Düşük Riskli) 

Lonicera caucasica Pall. subsp. orientalis 

(Lam.) D.F.Chamb. & D.G.Long 

Endemik LC (Düşük Riskli) 

Centaurea calcitrapa L. subsp. cilicica (Boiss. 

& Balansa) Wagenitz 

Endemik NT(Tehdide Açık) 

Arum dioscoridis Sibth. & Sm. var. luschanii 

R.Mill 

Endemik NT(Tehdid2e Açık) 
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Tartışma 

Çalışma alanımızın yüksek dağ stebi olmayışı ve yükseltinin az olaması, bununla beraber iklim 

verilerinde bu bölgelerden daha ılıman olması, kültür bitkilerinin çoğaltılması, doğal bitkilerin 

yapılaşma faaliyetleri sonucu sürekli azaltılması gibi faktörler, çalışma alanımızda kozmopolit 

taksonların ağırlıkta ve endemizim oranının daha düşük çıkmasında etkili olduğunu düşününmekteyiz. 

Kozmopolit türler ve daha sonra Akdeniz bölgesine ait türlerin toplam oranı % 75’e ulaşması ve çalışma 

alanının yükseltisinin çok fazla olmayışı sebebiyle çalışma alanın Akdeniz Fitocoğrafik bölgesinin 

özelliklerini daha çok yansıttığını söyleyebiliriz. 

Asteraceae familyasının, meyvelerinde uzaklara yayılmayı sağlayan pappus adı verilen kaliks 

kalıntısının bulunması, ekolojik toleranslarının çok geniş olması ve değişik habitatlara uyum 

gösterebilmesi çalışma alanında fazla oluşunu da açıklamaktadır (İkinci ve Güner, 2007). 

Tablo 2.’e baktığımızda ilk üç sırayı oluşturan familyalar, Akdeniz Bölgesi genel özelliklerine uygun 

şekilde sıralanmıştır. (Akman, 1993) 

 

KATKI 

Araştırma Alanının Vejetasyonunu Tehdit Eden Faktörler; Araştırma alanının doğal vejetasyonu 

antropojenik etkilerle bozulmuştur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi gelişmekte olan bir üniversite 

olduğundan hızlı yapılaşmadan dolayı alandaki doğal vejetasyon sürekli değişim ve yok olma tehlikesi 

altındadır. 

Bu çalışmayla alandaki doğal bitkilerin çoğu yok edilmeden önce belirlenerek literatüre 

kazandırılmıştır. Ayrıca yapılan bu yerel flora çalışması, gelecekte yakın alanlarda yapılacak olan 

taksonomi ve diğer vejetasyon çalışmaları için kaynak oluşturacaktır. 

 

Floristik listede yer alan taksonlar "Flora of Turkey and East Asgean Islands" adlı eserdeki familya 

sırasına göre yazılmıştır. Ayrıca taksonların endemik olup olmadığı, biliniyorsa hangi fitocoğrafik bölge 

elementi olduğu ve belli ise endemik ve nadir bitkilerin tehlike kategorileri de listede verilmiştir. 

 

PTERIDOPHYTA 

Cheilanthes fragrans Sw. Akd. El. 

SPERMATOPHYTA 

GYMNOSPERMAE 

PINACEAE 

Abies cilicica (Antonie & Kotschy) Carriere 

subsp. cilicica, Akd. El., LC 

Cedrus atlantica (Endl.) G.Manetti ex Carrière 

Cedrus libani A. Rich, Akd. El. 

Picea orientalis (L.) Link  

Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) 

Holmboe  

Pinus sylvestris L., Avr.-Sib. El.  

Pinus halepensis Mill., Akd. El. 

Pinus pinea L., Akd. El. 

CUPRESSACEAE 

Cupressus sempervirens L., Akd. El. 

Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica 

(J. Presl & C. Presl) Parl.  

Juniperus sabina  L.  

Platycladus orientalis (L.) Franco   

Cryptomeria japonica D. Don.  

EPHEDRACEAE 

Ephedra campylopoda C.A. Mey. 

ANGIOSPERMAE 

DICOTYLEDONAE 

RANUNCULACEAE 

Nigella arvensis L. var. caudata Boiss. 

Delphinium peregrinum L., Akd. El. 

Anemone coronaria L., Akd. El. 
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Ranunculus sphaerospermus Boiss. & 

C.I.Blanche 

Ranunculus ficaria L. subsp. ficariiformis 

Rouy & Foucaud 

Ranunculus cornutus DC. 

Thalictrum orientale Boiss. Akd. El. 

BERBERIDACEAE 

Berberis crataegina DC.  

PAPAVERACEAE 

Papaver rhoeas L. 

Hypecoum procumbens L., Akd. El. 

Fumaria densiflora DC., Akd. El. 

BRASSICACEAE 

Sinapis arvensis L. 

Cardaria draba (L.) Desv. subsp.draba 

Thlaspi arvense L. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Myagrum perfoliatum L. 

Alyssum minutum Schlecht. Ex DC. 

Alyssum murale Waldst. & Kit. var. murale 

Cardamine hirsuta L. 

BIGNONIACEAE 

Campsis radicans Seem.  

CAPPARACEAE 

Capparis spinosa L. var. spinosa 

CASUARINACEAE 

Casuarina equisetifolia L.  

HIPPOCASTANACEAE 

Aesculus hippocastanum L. 

NYCTAGINACEAE 

Bougainvillea glabra Choisy 

RESEDACEAE 

Reseda lutea L. var. Lutea 

VIOLACEAE 

Viola odorata L. 

POLYGALACEAE 

Polygala supina Schreb. 

PORTULACEAE 

Portulaca oleracea L. 

CARYOPHYLLACEAE 

Stellaria media (L.) Vill. subsp. postii, Akd. 

El. 

Dianthus strictus Soland. var. strictus  

Silene conoidea L. 

Silene aegyptiaca L.f. subsp. ruderalis Coode 

ILLECEBRACEAE 

Paronychia amani Chaudhri 

POLYGONACEAE 

Polygonum lapathifolium L. 

Rumex scutatus L. 

CHENOPODIACEAE 

Chenopodium murale L. 

AIZOACEAE (Ficoidaceae) 

Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus 

TAMARICACEAE 

Tamarix sp. L.  

HYPERICACEAE (Guttiferae) 

Hypericum perforatum L. 

Hypericum hircinum L. Akd. El. 

MALVACEAE 

Malva sylvestris L. 

Alcea pallida Besser 

STERCULIACEAE 

Brachychiton populneus R.Br. 

GERANIACEAE 

Geranium rotundifolium L.  

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. 

cicutarium 

Pelargonium zonale  (L.) L'Hér 

OXALIDACEAE 

Oxalis floribunda Pohl ex Progel 

RUTACEAE 

Citrus aurantium L.  

Callistemon linearis Colv. ex Sweet 
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SIMAROUBACEAE 

Ailanthus altissima Swingle 

VITACEAE 

Vitis vinifera L. 

RHAMNACEAE 

Paliurus spina-christi Mill. 

ANACARDIACEAE 

Cotinus coggygria Scop.  

Schinus molle Hort. ex Engl.  

FABACEAE (Leguminosae) 

Caesalpinia  gilliesii Wall. ex Hook.   

Albizia jülibrissin Durazz.  

Cercis siliquastrum L. subsp. hebecarpa 

Bornm. 

Acacia cyanophylla Lindl.   

Acacia horrida Wild.  

Robinia pseudoacacia  L. 

Vicia hybrida L. Akd. El.  

Vicia pannonica Crantz var. pannonica 

Lathyrus annuus L. Akd. El. 

Trifolium hirtum All. Akd. El. 

Trifolium campestre Schreb. 

Trifolium scabrum L. 

Trifolium stellatum L. var. stellatum 

Trifolium tomentosum L. 

Medicago orbicularis (L.) Bartal. 

Medicago minima (L.) L. ex Bartal. var. 

minima 

Medicago littoralis Rohde Ex Loisel. var. 

littoralis 

Lotus corniculatus L. var. tenuifolius L. 

Bauhinia purpurea Wall.  

Ceratonia purpurea L.   

Parkinsonia aculeata L.  

Leucaena glauca (Willd.) Benth. 

ROSACEAE 

Prunus avium L.  

Prunus armeniaca L. 

Rubus sanctus Schreber  

Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata 

(Spach) Briq. 

Rosa sp. L.   

Pyracantha coccinea M.Roem.   

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 

Malus floribunda Siebold ex Van Houtte  

Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. mitis (Wallr.) 

Mansf. 

MYRTACEAE 

Myrtus communis L. 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 

LYTHRACEAE 

Lythrum salicaria L. Avr.-Sib. El. 

Punica granatum L. 

MAGNOLIACEAE 

Magnolia grandiflora L. 

CUCURBITACEAE 

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 

CACTACEAE 

Opuntia ficus-indica (L.) Miller 

UMBELLIFERAE (Apiaceae) 

Eryngium campestre L. var. virens Link 

Conium maculatum L. 

Tordylium apulum L. Akd. El. 

Daucus carota L. 

Bupleurum rotundifolium L. 

Carum carvi L. 

ARALIACEAE 

Hedera helix L. 

CAPRIFOLIACEAE 

Lonicera caucasica Pall. subsp. orientalis 

(Lam.) D.F.Chamb. & D.G.Long, Endemik. 

ASTERACEAE (Compositae)) 

Senecio vernalis Waldst. & Kit. 

Senecio maritimus L.f. 

Centaurea calcitrapa L. subsp. cilicica (Boiss. 

& Balansa) Wagenitz, Akd. El. Endemik. 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

21 

Centaurea solstitialis L. 

Centaurea iberica Trevir. ex Spreng. 

Carlina oligocephala Boiss. et Kotschy subsp. 

oligocephala 

Echinops viscosus DC. subsp. bithynicus 

(Boiss.) Rech. 

Echinops ritro L. 

Tragopogon longirostris Bischoff ex Sch.Bip. 

var. longirostris 

Rhagadiolus angulosus (Jaub. & Spach) 

Kupicha, Ir.-Tur. El. 

Sonchus asper (L.) Hill 

Sonchus oleraceus L. 

Lactuca serriola L. 

Taraxacum aleppicum Dahlst., Akd. El. 

Chondrilla juncea L. var. juncea  

Crepis sancta (L.) Babc. 

Calendula arvensis L. 

Xanthium spinosum L. 

Xanthium strumarium L. subsp. cavanillesii 

(Schouw) D. Löve &Dans. 

Inula viscosa (L.) Aiton, Akd. El. 

Gundelia tournefortii L. var. Armata 

Freyn& Sint. 

Solidago virgaurea L. subsp. virgurea 

Pallenis spinosa (L.) Cass., Akd. El. 

Santolina chamaecyparissus L.,Akd. El. 

Cichorium intybus L. 

Conyza canadensis (L.) Cronquist 

Chrysanthemum coronarium L., Akd.El. 

Scolymus hispanica L., Ir.-Tur. El. 

Matricaria chamomilla L. var. recutita (L.) 

Grierson 

Bellis perennis L., Avr.-Sib. El. 

Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. pubens 

(Babington)Arenes, Avr.-Sib. El.  

Silybum marianum (L.) Gaertn.,Akd.El. 

Crupina crupinastrum Vis. 

Artemisia vulgaris L. 

CAMPANULACEAE 

Campanula sp. 

PRIMULACEAE 

Anagallis arvensis L. var. caerulea (L.) 

Gouan 

OLEACEAE 

Jasminum primulinum Hemsl. ex Baker 

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. 

angustifolia  

Olea europaea L. var. europaea 

Syringa vulgaris L.  

Ligustrum vulgare L., Avr-Sib. El. 

APOCYNACEAE 

Nerium oleander  L. (Zakkum), Akd. El. 

Vinca herbacea Waldst. & Kit. 

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus arvensis L. 

Convolvulus dorycnium L. subsp. 

oxycephalus (Boiss.) Rech., Akd. El. 

BORAGINACEAE 

Heliotropium circinatum Griseb Ir-Tur.  

Myosotis incrassata Guss., Akd. El. 

Cynoglossum creticum Milller  

Buglossoides arvensis (Guss.) Johnston 

Echium italicum L., Akd. El. 

Moltkia coerulea (Wild.) Lehm., Ir-Tur. El. 

Anchusa azurea Miller var. azurea  

SOLANACEAE 

Datura innoxia Mill. 

SCROPHULARIACEAE 

Verbascum sinuatum L. var. adenosepalum 

Murb. 

Scrophularia xanthoglossa Boiss., Ir-Tur. 

El. 

Linaria genistifolia (L.) Mill. subsp. linifolia 

Boiss. 

Veronica cymbalaria Bodard, Akd. El. 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

22 

Veronica arvensis L., Avr.-Sib. El. 

Veronica triloba Opiz 

Paulownia catalpifolia T.Gong  

Parentucellia latifolia Caruel  

OROBANCHACEAE 

Orobanche schultzii Mutel, Akd. El. 

VERBENACEAE 

Phyla nodiflora (L.) Greene 

Lantana camara L.  

Vitex agnus-castus L., Akd. El. 

LAMIACEAE (Labiatae) 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.  subsp. chia 

(Schreb.) Arcang. 

Rosmarinus officinalis L., Akd. El. 

Lamium amplexicaule L. 

Stachys annua Walter, Akd. El. 

Prunella vulgaris L., Avr-Sib. El. 

Salvia verticillata L. subsp. amasiaca (Freyn 

Et Bornm.), Ir-Tur. El. 

Salvia viridis L., Akd. El. 

PLUMBAGINACEAE 

Plumbago auriculata Lam. 

PLANTAGINACEAE 

Plantago lanceolata L. 

ELAEAGNACEAE 

190. Elaeagnus angustifolia L. 

LAURACEAE 

Laurus nobilis L., Akd. El. 

EUPHORBIACEAE 

Mercurialis annua L. 

Euphorbia orientalis L., Ir-Tur. El. 

URTICACEAE 

Urtica dioica L., Avr. Sib. El. 

MORACEAE 

Morus alba L.   

Morus nigra L.  

Ficus carica L. subsp. carica  

JUGLANDACEAE 

Juglans regia L.  

PLATANACEAE 

Platanus orientalis L. 

FAGACEAE 

Qercus cerris L. var. cerris  

RUBIACEAE 

Sherardia arvensis L., Akd. El. 

Galium tricornutum Dandy, Akd. El. 

MUSACEAE 

Musa acuminata Colla  

MONOCOTYLEDONAE 

ARECACEAE (Palmae) 

Phoenix dactylifera L.  

Washingtonia filifera  (Linden ex André) 

H.Wendl. 

ARACEAE 

Arum dioscoridis Sibth. & Sm., var. luschanii 

R. 

Muscari comosum Mill., Akd. El. 

Allium ampeloprasum L., Akd. El. 

Asparagus acutifolius L., Akd. El. 

AMARYLLIDACEAE 

Agave americana L. 

IRIDACEAE 

Iris sp. L. 

Gladiolus italicus Mill. 

ORCHIDACEAE 

Orchis coriophora L. 

CYPERACEAE 

Cyperus alternifolius L. 

Cyperus rotundus L. 

Carex divisa Huds.  

POACEAE (Gramineae) 

Aegilops cylindrica Host, Ir-Tur. El. 

Aegilops columnaris Zhuk., Ir-Tur. El. 

Aegilops umbellulata Zhuk., Ir-Tur. El. 
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Hordeum murinum L. subsp. murinum 

Bromus japonicus Thunb. subsp. japonicus 

Bromus lanceolatus Roth 

Bromus intermedius Guss. 

Bromus danthoniae Trin. ex C.A.Mey. 

Bromus tectorum L. 

Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata  

Koeleria cristata Pers. 

Lagurus ovatus L., Akd. El. 

Phleum exaratum Griseb.  subsp. exaratum  

Lolium multiflorum Lam. 

Lolium rigidum Lam. var. rigidum  

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.  subsp. 

rigidum var. rigidum  

Poa annua L. 

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata  

Stipa capensis Thunb., Akd. El. 

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon 

Paspalum paspalodes Scribn. 

Arundo donax L.   

Melica ciliata L.f. subsp. ciliata 

Secale montanum Guss. 

Secale cereale L. var. cereale 

Sorghum halepense (L.) Pers. var. halepense 
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HAVADAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN İZLENMESİNDE ARİZONA 

SERVİSİ’NİN(Cupressus arizonica Greene) BİYOİNDİKATÖR OLARAK KULLANILMASI 

USING ARIZONA SERVICE(Cupressus arizonica Greene) AS A BIOINDICATOR IN 

MONITORING HEAVY METAL POLLUTION IN AIR 

 

Aydın TÜRKYILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık fakültesi, Çevre Mühendisliği 

Bölümü, ( Sorumlu Yazar) 

 

ÖZET 

Günümüzde dünyada ve kentlerde nüfus artışı ve buna paralel olarak taşıt sayısındaki hızlı artış 

canlıların yaşamları için hayati önem taşıyan su, toprak ve hava kirliliğini beraberinde getirmiş ve hava 

kirliliği çağımızın en önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Özellikle son günlerde ülkemizde 

Marmara denizinde karşımızı çıkan müsilaj kirliliği de bunun en somut örneğidir. Bu örnekte olduğu 

gibi insan kaynaklı kirlilikler artık doğanın tek başına temizleyebileceği limit değerleri aşmaktadır. 

Görünen o ki, benzer sorunlar hava kirleticiler açısından da somut hale gelmesi kaçınılmazdır.  Şehir 

merkezlerinin hava kirliliğinin büyük bir oranının kirletici kaynağı olarak araçlardan kaynaklanan egzoz 

gazları ve fabrika atık gazlarından oluşmakta ve ayrıca şehirlerdeki çarpık kentleşme sonucunda hakim 

rüzgarların da etkisiyle hava kirleticiler ve özellikle ağır metaller havada birikmektedir. Havadaki ağır 

metal kirliliğinin en önemli göstergesi olarak, peyzaj düzenlemesi olarak kullanılan bazı türlerde yaygın 

bir şekilde görmekteyiz ve bu türlere de biyoindikatör türler denilmektedir. Ancak, bitkilerin 

biyoindikatör olarak kullanılmalarında, genellikle bitki organlarında kirlilik etmenlerinin birikim düzeyi 

incelenmektedir.  

Bu çalışmada kent merkezlerinde peyzaj çalışmalarında yoğun olarak kullanılan Arizona servisi 

(Cupressus arizonica Greene)’nın bazı organlarında ağır metal birikiminde kirletici kaynağı olduğu 

düşünülen demir çelik fabrikasına uzaklığına bağlı değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

bağlamda; krom (Cr), demir (Fe), alüminyum (Al), mangan (Mn), çinko (Zn) ağır metalleri 

incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı yardımıyla istatistiki olarak 

değerlendirilmiş, verilere varyans analizi ve Duncan testi uygulanmış ve bu ağır metallerin kirletici 

kaynağına uzaklığına bağlı olarak nasıl bir değişim gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 

sonucunda bütün elementlerin hem kirletici kaynağına uzaklığı hem de organ bazında değişimleri 

istatistiki olarak anlamlı düzeyde bulunmuştur. Duncan testi sonucunda genel olarak bütün elementlerde 

en yüksek konsantrasyonlar kirletici kaynağına en yakın noktada elde edilirken organ bazında en yüksek 

değerler genellikle yıkanmamış yapraklarda elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ağır metal, Arizona Servisi, Biyoindikatör, Hava kirliliği, Dunkan Testi 

 

ABSTRACT 

Today, population growth in the world and in cities and the rapid increase in the number of vehicles in 

parallel have brought water, soil and air pollution, which are vital for the lives of living things, and air 

pollution has become one of the most important problems of our epoch. The mucilage pollution, which 

we have encountered in the Marmara Sea in our country, is the most concrete example of this. As in this 

example, human-made pollution now exceeds the limit values that nature can clean alone. It seems that 

it is inevitable that similar problems to become tangible in terms of air pollutants. A large proportion of 

the air pollution in city centers consists of exhaust gases from vehicles and factory waste gases as the 

source of pollutants. As a result of unplanned urbanization in cities, air pollutants and especially heavy 

metals accumulate in the air with the effect of prevailing winds. As the most important indicator of 

heavy metal pollution in the air, we see it widely in some species used as landscaping, and these species 
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are called bioindicator species. However, when plants are used as bioindicators, the level of 

accumulation of pollutants in plant organs is generally examined. 

 In this study, it was aimed to determine the change in heavy metal accumulation in some organs of 

Arizona cypress (Cupressus arizonica Greene), which is used extensively in landscape studies in urban 

centers, depending on its distance from the iron and steel factory, which is thought to be a source of 

pollutants. In this context; Chromium (Cr), iron (Fe), aluminum (Al), manganese (Mn), zinc (Zn) heavy 

metals were investigated. The obtained data were statistically evaluated with the help of SPSS 22.0 

package program, analysis of variance and Duncan test were applied to the data and it was tried to 

determine how these heavy metals changed depending on the distance from the pollutant source. As a 

result of the study, both the distance from the pollutant source and the changes on the basis of organs of 

all elements were found to be statistically significant. As a result of the Duncan test, in general, the 

highest concentrations of all elements were obtained at the point closest to the pollutant source, while 

the highest values on the basis of organs were generally obtained in unwashed leaves. 

Keywords: Heavy metal, Arizona Service, Bioindicator, Air pollution, Dunkan Test 
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KURU VE YAŞ VAKUM ATMOSFERİNDE YAPILAN ISIL İŞLEMİN ODUN 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

EFFECT OF HEAT TREATMENT IN DRY AND WET VACUUM ATMOSPHERE ON WOOD 

PROPERTIES 

 

Nasır NARLIOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği 

Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, dişbudak (Fraxinus angustifolia) odununun kuru ve yaş vakum atmosferinde ayrı ayrı ısıl 

işleme tabi tutulduktan sonra fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Odunun yaş vakum 

atmosferinde yapılan ısıl işlem sonucunda ağırlık değişim oranının, kuru vakum atmosferinde yapılan 

ısıl işleme göre daha az olduğu görülmüştür. Ayrıca, kuru vakum atmosferinde yapılan ısıl işlemde, yaş 

vakum atmosferinde yapılan ısıl işleme göre odun hacminin daha az değiştiği tespit edilmiştir. Isıl işleme 

tabi tutulmuş ve tutulmamış odun numunelerinin suya karşı hassasiyetini belirlemek için numuneler 24 

– 120 saat arası suya daldırılıp bekletildikten sonra her 24 saatte bir ağırlık ve boyutları ölçülmüştür. 

Suda bekletme testi sonucunda en az su alan ve en az hacim değişimi sergileyen odun numunelerinin 

yaş vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulan numuneler olduğu görülmüştür. Suda bekletme testleri 

sonucunda, yaş vakum atmosferinde ısıl işlem uygulanmış numunelerin hacimleri yaklaşık %11 – 16 

oranında, kuru vakum atmosferinde ısıl işlem uygulanmış numunelerin hacimleri ise yaklaşık %13 – 21 

oranında artmıştır. Suya daldırma testi sonuçlarına göre, yaş vakum atmosferinde ısıl işlem uygulanmış 

numunelerin boyut kararlılığının, kuru vakum atmosferinde ısıl işlem uygulanmış ve ısıl işlem 

uygulanmamış numunelerinkinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak, ısıl işlemin 

odunun kimyasal özellikleri üzerindeki etkisini belirlemek için Fourier Dönüşümlü Kızılötesi 

Spektroskopisi (FTIR) analizleri yapılmıştır. FTIR analizi sonuçlarına göre, ısıl işlem sonrası odun 

bileşenlerine (hemiselüloz, selüloz ve lignin) ait bazı karakteristik piklerin şiddetlerinde değişiklik 

görülmüştür. Ayrıca FTIR kristalite indeksi değerlerinin, yaş vakum atmosferinde ısıl işlem görmüş 

numunelerde en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yaş vakum atmosferinde yapılan ısıl 

işlemin, odun özelliklerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Isıl işlem, Dişbudak odunu, FTIR analizi, Kristalite indeksi 

 

ABSTRACT 

In this study, physical and chemical properties of ash (Fraxinus angustifolia) wood were investigated 

separately after heat treatment in dry and wet vacuum atmosphere. As a result of the heat treatment of 

wood in a wet vacuum atmosphere, it was observed that the weight change rate was less than the heat 

treatment carried out in a dry vacuum atmosphere. In addition, it has been determined that the wood 

volume changes less in the heat treatment carried out in dry vacuum atmosphere compared to the heat 

treatment in wet vacuum atmosphere. In order to determine the water sensitivity of heat treated and 

untreated wood samples, the weight and dimensions were measured every 24 hours after the samples 

were immersed in water for 24 – 120 hours. According to the results of the immerse test, it was observed 

that the samples that absorbed the least water and showed the least volume change were the samples 

that were heat treated in a wet vacuum atmosphere. As a result of the immerse tests, the volumes of the 

samples that heat treated in wet vacuum atmosphere increased approximately 11-16%, and the volumes 

of the samples that heat treated in dry vacuum atmosphere increased approximately 13-21%. According 

to the results of the water immersion test, it was observed that the dimensional stability of the samples 

heat treated in wet vacuum atmosphere was higher than the heat treated in dry vacuum atmosphere and 

untreated samples. In addition, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) analysis were 
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performed to determine the effect of heat treatment on the chemical properties of wood. According to 

the results of FTIR analysis, some characteristic peak intensities of wood components were changed 

(hemicellulose, cellulose and lignin) after heat treatment. In addition, it was determined that the FTIR 

crystallinity index values were highest in the samples that heat treated in wet vacuum atmosphere. As a 

result, it was seen, heat treatment that carried out in wet vacuum atmosphere affect wood properties 

positively. 

Keywords: Heat treatment, Ash wood, FTIR analysis, Crystallinity index 

 

1. GİRİŞ 

Ahşap malzemeler yoğunluğuna kıyasla yüksek mukavemetli, çevre dostu, ucuz ve yenilenebilir kökenli 

bir malzeme olmalarından dolayı insanlık tarihinin her döneminde birçok alanda (inşaat, tarım aleti, 

mobilya vd.) yaygın olarak kullanılmaktadır. Ahşap malzemelerin yaygın kullanıma sahip olmalarının 

yanında suya ve rutubete karşı hassas olmalarından dolayı birtakım istenmeyen özellikleri mevcuttur. 

Ahşap ve ahşap kökenli malzemelerin kullanım yerindeki en büyük sakıncayı boyut değişimi ve 

mikroorganizmalar (bakteri, mantar vd.) için uygun olan odun rutubeti oluşturmaktadır. Odunu 

korumanın en kolay yolu, bünyesindeki suyu düşük seviyelerde tutmaktır. Bu ise odunun çeşitli 

yöntemlerle (kurutma, kimyasal modifikasyon ve ısıl işlem) muamelesi ile mümkündür. 

Isıl işlem modifikasyonu odunun suya karşı hassasiyetinin azaltılmasında oldukça etkin bir yöntemdir. 

Isıl işlem, ahşabın herhangi bir kimyasal madde kullanılmaksızın ısıtılmasıyla gerçekleştirilir. Kimyasal 

kullanılmaması, ısıl işlem modifikasyonunu en yaygın ticari ahşap modifikasyon yöntemlerinden biri 

yapar (Lee vd., 2018). Mikroorganizmalar için besin maddesi olarak kullanılan, higroskopik ve 

erişilebilir hemiselüloz polimerleri ve su absorpsiyonu odunu bozunuma uğratmada önemli rol oynarlar 

(Adebawo vd., 2016; Rowell, 2012; Okon vd., 2018a; Okon vd., 2018b). Hemiselülozlar, hücre 

duvarındaki tüm makromolekül polimer bileşenlerinin termal olarak en hassas (Hill, 2007) ve en 

hidrofilik olanıdır (Rautkari vd., 2013; Okon vd., 2018a; Okon vd., 2019). 

Odunun hücre duvarını oluşturan selüloz, hemiselüloz ve lignin yapısında en çok bulunan fonksiyonel 

grup hidroksil (OH) gruplarıdır (Chen vd., 2018). OH grupları genel olarak higroskopik bir karaktere 

sahiptir, bu da ahşap malzemenin suya maruz kaldıktan sonra boyut stabilitesinin zayıf olmasına neden 

olur (Adebawo vd., 2016). Ahşap malzemelerin kullanım esnasındaki boyut değişiklikleri ahşapta iç 

çatlaklara sebep olur, bu durum ahşabın işlev ve görselliğini olumsuz etkilediğinden istenmeyen bir 

durumdur. Ahşabın özelliklerini iyileştirmek için birçok yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemlerden 

kimyasal kullanılmadan yüksek sıcaklıkta yapılan ısıl işlem modifikasyonunun, ahşap özelliklerinin 

iyileştirilmesi için kullanılan farklı etkin bir yöntem olduğu bildirilmiştir (Hill, 2007; Kocaefe vd., 2008; 

Militz, 2002; Seborg vd., 1953; Missio vd., 2016; Okon vd., 2019). 

Thermo Wood, Plato Wood ve Retification gibi ısıl işlem yöntemleri geliştirilmiş ve ticarileştirilmiştir 

(Stamm ve Tarkow, 1947; Hill, 2007). Bu yöntemler işlem sıcaklığı, ortam atmosferi ve ısı transferi 

açısından farklılık gösterirler (Behr vd., 2018). Isıl işlem, odunun hücre duvarı bileşenlerinin termal 

oksidasyonu, dehidrasyonu ve depolimerizasyonu nedeniyle odunu oluşturan polimerlerin bozulması, 

ardından uçucu ekstraktiflerin buharlaşmasıyla sonuçlanır (Missio vd., 2015; Kučerová vd., 2016). 

Bu çalışmada, kuru ve yaş vakum atmosferinde yapılan ısıl işlemin odunun fiziksel ve kimyasal 

özellikleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla dişbudak odun örnekleri ayrı ayrı ısıl işleme tabi 

tutulmuştur. Isıl işlem sonrası odun örneklerinin fiziksel özellikleri birbirleriyle kıyaslanmıştır. Ayrıca 

odun örneklerinin suya daldırılıp bekletildikten sonra ısıl işlem türünün boyut kararlılığına etkisi 

incelenmiştir. Bunlara ek olarak FTIR spektroskopisi ile odunun kimyasal karakterizasyonu yapılmış ve 

kristalite indeksleri hesaplanmıştır. 
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2. MALZEME VE YÖNTEM 

2.1. Malzeme 

Bu çalışmada, dişbudak (Fraxinus angustifolia) odunu piyasadan doğrudan satın alma yoluyla temin 

edilmiştir. Ekstraksiyon işleminde kullanılan aseton, toluen ve etanol kimyasalları ise Merck 

firmasından satın alma yoluyla temin edilmiştir. 

 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Odun numunelerinin hazırlığı ve ekstraksiyonu 

Ekstraksiyon işlemlerinden önce dişbudak odunu 30x30 mm ebatlarında ölçülendirilmiştir. 

Ölçülendirilen numuneler 4-1-1 (hacim-hacim-hacim) oranında karıştırılmış toluen, aseton ve etanol 

solventi ile 6 saat süresince soxhleth ekstraksiyonuna tabi tutulmuştur. 

 

2.2.2. Odun numunelerinin ısıl işlemi 

Ekstrakte edilmiş odun örnekleri DAIHAN (Daihan Scientific, WiseVen WOV-30)  marka vakum etüv 

kullanılarak, yaş ve kuru vakum atmosferinde ayrı ayrı 6 saat süresinde ısıl işlemlere tabi tutulmuştur. 

Her iki ısıl işlem yönteminde sıcaklık 190 °C’ye vakum 720 mbar’a ayarlanmıştır. Yaş vakum 

atmosferinde yapılan ısıl işlem için fırın rutubeti doygun hale getirilmiştir. Ayrıca buhar basıncına bağlı 

vakum azalışı sebebiyle vakum değeri sürekli kontrol altına alınarak sabit tutulmuştur. 

 

2.2.3. Isıl işlem sonrası fiziksel özelliklerin belirlenmesi 

Yaş ve kuru vakum atmosferinde yapılan ısıl işlemlerin odunun fiziksel özellikleri üzerindeki etkisini 

belirlemek için odun örneklerinin ağırlık ve hacim değişimleri incelenmiştir. Odun örneklerinin ağırlık 

ve hacim değişimleri aşağıdaki eşitliğe (1) göre hesaplanmıştır. 

A(%) =  
a2−a1

a1
 x 100          (1) 

A = Isıl işlem sonrası ağırlık veya hacim değişimi 

a1 = Tam kuru ağırlık veya hacim değeri 

a2 = Isıl işlem sonrası ağırlık veya hacim değeri 

 

2.2.4. Suda bekletme sonrası fiziksel özelliklerin belirlenmesi 

Isıl işleme tabi tutulmamış, yaş ve kuru vakum atmosferinde ısıl işlemlere tabi tutulmuş odun 

örneklerinin 24, 48, 72, 96 ve 120 saat suya daldırılıp bekletildikten sonra ağırlık ve hacim değişimleri 

aşağıdaki eşitliğe (2) göre hesaplanmıştır. 

B(%) =  
b2−b1

b1
 x 100               (2) 

B= Suya daldırılıp bekletme sonrası ağırlık veya hacim değişikliği 

b1 = Tam kuru ağırlık veya hacim değeri 

b2 = Yaş ağırlık veya hacim değeri 

 

2.2.5. Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) 

Odun örneklerinin kimyasal karakterizasyonu ve kristalite indeksi değerlerinin belirlenmesi amacıyla 

FTIR analizleri yapılmıştır. FTIR analizlerinden önce odun örnekleri öğütülüp, tam kuru hale gelinceye 
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kadar kurutulup, fosfor pentaoksit bulunan desikatörde soğuyuncaya kadar bekletildikten sonra 

potasyum bromür (KBr) ile karıştırılıp, KBr/numune pelletleri elde edilmiştir. Elde edilen KBr/numune 

pelletlerinin FTIR spektrumları, Shimadzu 8400s FTIR spektrofotometresi ile alınmıştır. FTIR 

spektrumlarından elde edilen piklerin alan ve yüksekliklerinden FTIR kristalite indeksleri 

hesaplanmıştır.  FTIR kristalite indeksi hesaplamaları için Hassan vd., (1999); Akerholm vd., (2004); 

Tuong ve Le, (2010) tarafından kullanılan yöntemler referans alınmıştır. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Isıl işlem sonrası fiziksel özelliklerde görülen değişiklikler 

Şekil 3.1’de odun örneklerinin yaş ve kuru vakum atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası ağırlık ve 

hacim değişimleri verilmiştir. Şekil 3.1’de en fazla ağırlık değişiminin kuru vakum atmosferinde yapılan 

ısıl işlem sonrası %0.46 oranında azalma şeklinde, en fazla hacim değişiminin ise yaş vakum 

atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası %0.23 oranında azalma şeklinde olduğu görülmüştür. Elde edilen 

ağırlık değişimi sonuçlarından, yaş vakum atmosferinde yapılan ısıl işlemin odun yapısını korumada, 

kuru vakum atmosferinde yapılan ısıl işleme kıyasla daha etkin olduğu görülmektedir. Kuru vakum 

atmosferinde yapılan ısıl işlem esnasında odun bileşenlerinin bozunuma uğrama hızının, yaş vakum 

atmosferinde yapılan ısıl işleme kıyasla daha fazla olması sebebiyle, kuru vakum atmosferinde ısıl 

işleme tabi tutulmuş odun örneklerinin ağırlık kayıpları daha fazla olmuştur. 

 

Şekil 3.1. Isıl işlem sonrası ağırlık ve hacim değişimleri (Y: Yaş vakum atmosferi, K: Kuru vakum 

atmosferi) 

 

3.2. Suda bekletme sonrası fiziksel özelliklerde görülen değişiklikler 

Şekil 3.2’de ısıl işleme tabi tutulmuş ve tutulmamış odun örneklerinin suya daldırılıp bekletildikten 

sonra her 24 saatte hesaplanan ağırlık değişimleri verilmiştir. Suda bekletme testleri sonrasında en az su 

alan örneklerin yaş vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş odun örnekleri olduğu görülmektedir. 

24 saat suda bekletme testi sonuçlarına göre yaş vakum atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası odun 

örneklerinin %27.31 oranında su aldığı, kuru vakum atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası %30.52 

oranında su aldığı, ısıl işleme tabi tutulmamış (kontrol) odun örneklerinin ise %32.45 oranında su aldığı 
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görülmüştür. 120 saat sonrası yapılan ölçümlerde, yaş vakum atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası 

odun örneklerinin %48.51 oranında su aldığı, kuru vakum atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası 

%53.78 oranında su aldığı, kontrol örneğinin ise %58.18 oranında su aldığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3.2. Suda bekletme sonrası ağırlık değişimleri (Y: Yaş vakum atmosferi, K: Kuru vakum 

atmosferi, C: Kontrol) 

 

Odun örneklerinin suda bekletilmeleri sonrası 24 saatte bir ölçülen hacim değişimleri Şekil 3.3’te 

verilmiştir. 24 saat suda bekletme testi sonuçlarına göre yaş vakum atmosferinde ısıl işleme tabi 

tutulmuş örneklerin hacminin %10.93 oranında, kuru vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş odun 

örneklerinin %13,16 oranında, herhangi bir ısıl işleme tabi tutulmamış (kontrol) örneklerin ise %13.29 

oranında hacim artışı sergiledikleri görülmüştür. Yaş vakum atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası 48 

saate kadar alınan ölçümlerde giderek artan hacim artışı görülürken, 72, 96 ve 120 saat sonrası alınan 

ölçümler sonrası hacim artışının sabitlenip birbirine yakın değerler sergiledikleri görülmüştür. Ayrıca 

yaş vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş odun örneklerinin hacim artışının, kuru vakum 

atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş odun örnekleri ve kontrol örneklerine kıyasla daha az olduğu 

görülmüştür. Kuru vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş odun örneklerinin ve kontrol 

örneklerinin 24 ve 48 saat sonrası hacim artış oranlarının birbirine yakın sonuçlar sergiledikleri 

görülmüştür. Diğer yandan 72, 96 ve 120 saat sonrası yapılan hesaplamalarda, kuru vakum atmosferinde 

ısıl işleme tabi tutulmuş odun örnekleri hacimlerinin diğer odun örnekleri hacimlerinden daha fazla artış 

sergiledikleri görülmüştür. 
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Şekil 3.3. Suda bekletme sonrası hacim değişimleri (Y: Yaş vakum atmosferi, K: Kuru vakum atmosferi, 

C: Kontrol) 

 

3.3. FTIR analizi sonuçları 

Şekil 3.4’te odun örneklerine ait FTIR spektrumlarının geçirgenlik yüzdelerindeki farklılıklardan 

kaynaklanan pik şiddetlerinde ve alanlarında değişiklik görülmektedir. Isıl işleme tabi tutulmuş 

örneklerin, ısıl işlem esnasında yüksek sıcaklığa maruz kalmaları sonucu odun yapısında bulunan bağlı 

suyun azalması sebebiyle 3000 – 3600 cm-1 dalga boyu geçirgenliklerinin, kontrol örneklerininkine 

kıyasla daha düşük olduğu görülmüştür. Diğer yandan C-H ve OH ile ilişkilendirilen, 2800 – 3400 cm-

1 dalga boyu arasındaki pik şiddetlerindeki azalışların, odunun selüloz ve hemiselüloz bileşenlerindeki 

azalmalardan kaynaklandığı bildirilmiştir (Moosavinejad vd., 2019). Ayrıca yaş vakum atmosferinde 

ısıl işlem görmüş odun örneklerinde, selüloz ve hemiselülozun C-C ve C-O gerilimlerinden kaynaklanan 

1100 – 1200 cm-1 dalga boyu geçirgenliklerinin en fazla, kuru vakum atmosferinde ısıl işleme tabi 

tutulmuş örneklerinkinin ise en düşük olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak, ısıl işlem sonrası 800 cm-

1 dalga boyu geçirgenliğindeki farklılıklar selüloz ve hemiselüloz oranlarındaki değişikliklerden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca 895 cm-1 dalga boyunda görülen C-H düzlemsel titreşimi, ısıl işlem sonrası 

selüloz oranlarındaki değişimden kaynaklanmaktadır. CH3 gruplarının simetrik ve asimetrik 

bükülmesine atfedilen 1375 cm-1 dalga boyu titreşimi, selüloz ve hemiselülozla ilgilidir. Lignindeki 

aromatik yapıya ait C=C bağının gerilme titreşimlerine atfedilen 1505 cm-1 dalga boyu şiddetinin ise 

karbonhidratların kaybı nedeniyle arttığı bildirilmiştir (Moosavinejad vd., 2019). Diğer yandan 

karbonhidratlara ve lignine atfedilen 1245 cm-1 dalga boyu pik şiddetinin yaş vakum atmosferinde 

yapılan ısıl işlem sonrası arttığı görülmüştür. 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

32 

 

Şekil 3.4. Odun örneklerinin FTIR spektrumları (Y: Yaş vakum atmosferi, K: Kuru vakum atmosferi, 

C: Kontrol) 

 

Odun örneklerinin FTIR kristalite indeksi değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de yaş vakum 

atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş odun örneklerine ait kristalite indeksi değerlerinin, kuru vakum 

atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş odun örneklerininkinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

A1370/A670 kristalite indeksi değerleri, yaş vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş örneklerde 2.302, 

kuru vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş örneklerde 0.779, kontrol örneklerinde ise 1.335 

olarak hesaplanmıştır. Diğer kristalite indeksi değerlerinin (H1429/H897, H1370/H1512, H1370/H2900) yaş 

vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş örneklerde genel olarak daha yüksek değerler sergiledikleri 

görülmüştür. Tuong ve Li, (2010) odunun ısıl işlem sonrasında kristalite indekslerinin arttığını 

bildirmişlerdir. 

 

Tablo 1. FTIR kristalite indeksi değerleri (Y: Yaş vakum atmosferi, K: Kuru vakum atmosferi, C: 

Kontrol) 

 

Gruplar A1370/A670 H1429/H897 H1370/H1512 H1370/H2900 

C 1.335 0.728 0.799 0.878 

K 0.779 0.804 0.799 0.821 

Y 2.302 0.865 0.830 0.833 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

‘‘Kuru ve yaş vakum atmosferinde yapılan ısıl işlemin odun özelliklerine etkisi’’ isimli bu çalışmada; 

• Yaş vakum atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası ağırlık azalışının, kuru vakum atmosferinde 

yapılan ısıl işlem sonrası ağırlık azalışına kıyasla daha az olduğu görülmüştür. 

• Kuru vakum atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası odun hacim değişiminin yaş vakum 

atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası ölçülen hacim değişiminden daha az olduğu görülmüştür. 

• Yaş vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş odun örneklerinin suda bekletilmeleri sonucu 

su alma miktarlarının daha az olduğu görülmüştür. 

• Odun örneklerinin boyut kararlılığının, yaş vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş 

örneklerde, kuru vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuş örneklerinkinden ve kontrol 

örneklerininkinden daha iyi olduğu görülmüştür. 

• FTIR analizi sonuçlarında, ısıl işlem sonrası odunun kimyasal bileşenlerinin oranlarındaki 

değişikliklerden kaynaklanan bazı karakteristik piklerin şiddetlerinin değiştiği görülmüştür. Bunlara ek 

olarak yaş vakum atmosferinde yapılan ısıl işlem sonrası kristalite indeksi değerlerinin genel olarak 

arttığı tespit edilmiştir. 

• Bu çalışmada, ısıl işlemler sabit sıcaklık ve sabit vakum atmosferinde yapılmıştır. Diğer yandan 

farklı sıcaklık ve farklı vakum atmosferinde yapılacak ısıl işlemlerin odun özelliklerine etkisinin 

incelenmesinde fayda vardır. 

• Bu çalışmada, geniş yapraklı ağaçlardan dişbudak ağacı odunu yaş ve kuru vakum atmosferinde 

ısıl işleme tabi tutulmuştur. Diğer yandan farklı iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaç türü odunlarının 

yaş ve kuru vakum atmosferinde ısıl işleme tabi tutulduktan sonra özelliklerinin incelenmesinde yarar 

vardır. 
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KIŞLIK KANOLA (Brassica napus L.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI AZOT DOZLARININ 

TOHUM VE YAĞ VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ* 

THE EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN DOSES ON SEED AND OIL PRODUCTION IN 

WINTER CANOLA (Brassica napus L.) VARIETIES 

 

Esra YILMAZ1, Özden ÖZTÜRK1 

1Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

 

ÖZET 

Yağ bitkileri yetiştiriciliğinde ana amaç, birim alandan elde edilen yağ veriminin artırılmasıdır. Azot ise 

kanola yetiştiriciliğinde en temel bitki besin elementidir. Bu çalışma, kışlık kanola çeşitlerinde farklı 

azot dozlarının tohum verimi ve yağ verimine etkisini belirlemek amacıyla, 2019-2020 yılı kışlık kanola 

vejetasyon döneminde Konya lokasyonunda yürütülmüştür. Materyal olarak üç kışlık kanola çeşiti 

(Linus, PR44W29, Es Neptune)  kullanılmış ve altı farklı azot dozu  (0, 5, 10, 15, 20, 25 kg N/da) 

denenmiştir. Araştırma, Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller deneme desenine göre yürütülmüştür. 

Denemede, ana parsellere çeşitler, alt parsellere azot dozları tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Azotlu gübre 

uygulamalarının yarısı amonyum sülfat (% 21 N) formunda ekimle birlikte, kalan yarısı çiçeklenme 

başlangıcında üre (% 46 N) gübresi olarak verilmiştir. Çalışma sonucunda, tohum verimi artan azot 

dozları ile artmış, en yüksek tohum verimi (537.3 kg/da) PR44W29 çeşidi ile 25 kg/da azot 

uygulamasından elde edilirken, en düşük tohum verimi (136.1 kg/da) Es-Neptune çeşidi ile kontrol 

parsellerinden elde edilmiştir. Tohum verimi ve yağ oranının bileşkesi olan ham yağ verimi bakımından 

ise en yüksek değer (246.6 kg/da) PR44W29 çeşidi ile 15 kg/da azotlu gübre uygulamasından elde 

edilirken, en düşük değer (54.6 kg/da) Es-Neptune çeşidi ile kontrol parsellerinde yapılan ekimde 

belirlenmiştir 

Anahtar Kelimeler: Kanola, çeşit, azot, verim, yağ verimi  

* Bu Çalışma Yüksek lisans tez çalışmasından özetlenmiştir. 

 

ABSTRACT 

The main purpose in the cultivation of oil crops is to increase the oil yield per unit area. Nitrogen is the 

most essential plant nutrient in canola cultivation. This study was carried out in Konya location during 

the winter canola vegetation period of 2019-2020 in order to determine the effect of different nitrogen 

doses on seed yield and oil yield in winter canola varieties. Three winter canola cultivars (Linus, 

PR44W29, Es Neptune) were used as material and six different nitrogen doses (0, 5, 10, 15, 20, 25 kg 

N/da) were applied. The research was carried out  the according to the experimental design of 

Randomized Split Blocks. In the experiment, cultivars were randomly distributed to the main plots and 

nitrogen doses were randomly distributed to the sub-plots. Half of the nitrogen fertilizer applications 

were given in the form of ammonium sulfate (21% N) at planting and the remaining half was given as 

urea (46% N) fertilizer at the beginning of flowering. As a result of the study, seed yield increased with 

increasing nitrogen doses, the highest seed yield (537.3 kg/da) was obtained with PR44W29 variety and 

25 kg/da nitrogen application, while the lowest seed yield (136.1 kg/da) was obtained from Es-Neptune 

variety and control plots has been obtained. In terms of oil yield, which is the result of seed yield and 

oil ratio, the highest value (246.6 kg/da) was obtained with PR44W29 variety and 15 kg/da nitrogen 

fertilizer application, while the lowest value (54.6 kg/da) was obtained with Es-Neptune variety and 

control plots determined in sowing 

Keywords: Canola, variety, nitrogen, yield, oil yield.  

* This study is summarized from the Esra Yılmaz’s Master's thesis.
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ÖZET  

Sağlıklı bir bireyin günlük tüketmesi gereken protein miktarının (70 gram) yarısını hayvansal diğer 

yarsını da bitkisel gıdalar oluşturmaktadır. Dünya ülkeleri ile kıyaslandığında, Türkiye’de kişi başına 

tüketilen günlük protein miktarının aynı olduğu, bu tüketilen proteinin büyük bir kısmının ise bitkisel 

ürünlerden karşılandığı bilinmektedir. Buna göre, hem insan gıdası hem de hayvan beslenmesinde 

kullanılacak bitkiler önem arz etmekte olup, bu bitkilerin başında ise mısır (Zea mays L.) gelmektedir. 

Bitkinin adaptasyon kabiliyetinin çok geniş olması, üretimini daha da cazip hale getirmektedir. Mısır 

tarımı dünya genelinde 150’nin üzerinde ülkede yapılmaktadır. Bu üretimin ise çoğu hayvan 

beslenmesinde kullanılmaktadır. Dünyada mısır üretiminin % 73’ü, gelişmiş ülkelerde % 90’ı, 

Türkiye’de ise %70’i hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Diğer taraftan, her üründe olduğu gibi 

mısır bitkisinde de verim ve kalite özelliklerini etkileyen faktörler (genotipik farklılıklar, ekolojik 

koşullar, ekim zamanı, ekim sıklığı, sulama, gübreleme ve hasat dönemi) bulunmaktadır. Bu kültürel 

işlemler arasında verim ve kaliteyi artıran en önemli unsurların başında ise sulama gelmektedir. Mısır 

sulamaya tepki veren önemli bir bitki olup, sulama miktarının artmasıyla önemli verim artışları 

gözlenmektedir. Mısırda karlı bir üretim yapmak için sulama zorunlu bir gereksinimdir. Fakat son 

yıllarda küresel su sıkıntısını göz önüne alındığında, su kaynaklarını etkin ve akılcı kullanmak 

yadsınamaz bir gerçektir. Nitekim verim kayıpları yaşamadan su kısıntısına gitmek ve su kullanım 

etkinliğini arttırmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda, çalışmada mısır bitkisi üzerinde 

yapılmış olan önceki çalışmalar incelenerek, bitkinin verim ve kalite ile su kullanım etkinliği arasındaki 

ilişkilerin ortaya konulması planlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: mısır, verim, kalite, beslenme, su kullanım etkinliği.  

 

ABSTRACT  

Half of the protein amount (70 grams) that a healthy individual should consume daily consists of animal 

foods and the other half from plant foods. According to the countries of the world, it is known that the 

daily amount of protein consumed per capita in Turkey is the same, and a large part of this consumed 

protein is met from vegetable products. For this reason, the plants to be used in both human food and 

animal nutrition are important, and corn (Zea mays L.) comes first among these plants. The wide 

adaptability of the plant makes its production even more attractive. Corn cultivation is carried out in 

more than 150 countries around the world. Most of this production is used in animal nutrition. 73% of 
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corn production in the world, 90% in developed countries and 70% in Turkey is used for animal 

nutrition. On the other hand, there are factors (genotypic differences, ecological conditions, sowing time, 

sowing frequency, irrigation, fertilization and harvesting period) affecting yield and quality 

characteristics of corn plant, as in every product. Among these cultural processes, irrigation is one of 

the most important factors that increase yield and quality. Corn is an important plant that responds to 

irrigation, and significant yield increases are observed with increasing irrigation amount. Irrigation is a 

mandatory that requirement for profitable production in maize. However, considering the global water 

shortage in recent years, it is an undeniable fact to use water resources effectively and rationally. As a 

matter of fact, it has become a necessity to reduce water and increase water use efficiency without 

experiencing yield losses. In this context, it is planned to reveal the relationships between the yield and 

quality of the plant and the water use efficiency by examining the previous studies on the corn plant. 

Keywords: corn, yield, quality, nutrition, water use efficiency 

 

Giriş  

Tarımsal ürünlerin başında tahıllar gelmektedir. Tahıllar insan nüfusunun ve hayvanların temel besin 

ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir öneme sahiptir. Gittikçe artma durumunda olan dünya nüfusunun 

büyük bir çoğunluğu bitkisel temelli gıdalar yönünden tahıllara oldukça bağlıdır. Ortalama bir insanın 

günlük ihtiyaç duyduğu enerji miktarının % 50'sinden fazlasını tahıllar üzerinden almaktadır. Gençtan 

ve ark., 1995; Kırtok, 1998). İnsanların temel ihtiyaçlarından olan beslenmede, enerji ve protein 

kısmının büyük çoğunluğunu tahıllardan alırken, mısır bitkisinin tahıllar grubu içinde önemi bir yere 

sahiptir(………).  

Su dünyadaki tüm inşaların hayatlarını devam ettirebilmeleri için birinci önceliktedir. Dünya üzerinde 

suyun doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Ülkemizde yıllık ortalama 574 mm düşen yağış 

miktarının su karşılı 450 milyar m3 tür. Kullanılabilir yüzey üstü ve yüzey altı su miktarı ise sırayla 94 

milyar m3 ve 18 milyar m3 tür. Buna bağlı olarak da toplam kullanılabilir 112 milyar m3 sudan kişi 

başına 1350m3/yıl olarak belirlenir. Bu rakamlar doğrultusunda türkiye su sıkıntısı çeken ülkeler 

sınıfındadır. Toplamda 112 milyar m3 sudan, sulamaya 40 milyar m3 , içme kullanmaya 7 milyar m3 ve 

sanayide de 7 milyar m3’ü kullanılmaktadır. (DSİ 2019)  

Büyüme periyodlarında bitkiler belirli kritik dönemlerde strese karşı duyarlıdırlar. Bitkinin söz konusu 

bu periyodlarda su ihtiyacının karşılanamaması durumunda bitkinin fizyolojik bakımdan olumsuz bir 

şekilde etkilenmesi ve buna bağlı olarak da verimi düşmesi belirlenmiştir. Sınırlı su kaynağı ve düşük 

enerji kullanımı ekonomik getiriyi arttırmaktadır bunu yapabilmenin yolu da etkili bir şekilde sulama 

yöntemidir. Hem su tüketimini azaltmak hem de kısıntlı sulamanın bitki verimine vereceği zararı en aza 

çekebilmek bilinçli bir şekilde yapılan kısıntılı sulama ile yapılabilir. İklim, bitki, toprak etmenlerine 

bağlı olarak sulama zamanı ve sulama miktarı arasında kurulacak ilişki sayesinde su kaynaklarından en 

üst seviyede yarar sağlanabilir. (James ve ark., 1982).  

 

1-Mısır Bitkisi  

Mısır çeşidinin kökeni Orta Amerika-Andean olduğu bilinmektedir. 15 °C’ nın üstünde ortalama 

sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır. Don olaylarının olmadığı ve ılımandan tropik iklim kuşağına kadar 

değişik iklim kuşaklarında rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Yetiştirilme mevsiminde ortalama günlük 

20 °C sıcaklıktan yüksek bir sıcaklığa sahip bir iklimde erkenci çeşit olarak adlandırılan mısır 

çeşitlerinin 80-110 gün, orta erkenci olarak adlandırılan çeşitlerin ise 110-140 gün arasında 

olgunlaştıkları belirlenmektedir. Yetiştirilme mevsimlerinde ortalama günlük 20 °C sıcaklığın altında 

bir sıcaklığa maruz kalırsa mısırın çeşitlerine bağlı olarak her 0.5 °C sıcaklık kaybında olgunlaşma 

süreleri ortalama olarak 10-20 gün artmakta ve 15 °C sıcaklık olduğunda ise hasat süresi 200-300 günü 

bulmaktadır. 10–15 °C ortalama sıcaklığa sahip iklim şartlarında bitki de tane olmayacağından dolayı 

genellikle silajlık olarak yetiştirilmektedir. Optimum sıcaklığın 18–20 °C olduğu durumlara mısır 

tohumunun çimlendiği belirlenmiştir (Doorenbos ve Kassam 1979).  
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Mısır bir Sıcak iklim bitkisidir ve çeşit zenginliği, yüksek adaptasyon yeteneği bakımından dünyanın 

bir çok yerinde tarımı yapılabilecek bir bitkidir (Koçak, 1987; Sezer ve Yanbeyi, 1997). Mısır tüketimi 

dünya üzerinde ülkelere ve bu ülkelerin gelişmişlik durumlarına göre de değişiklik göstermektedir ve 

üretimin % 73'lük kısmı hayvan beslenmesinde ki gelişmiş ülkelerde hayvan yemi payı % 88,9 

oranlarındadır, kalan %27 lik kısım ise insan beslenmesi olan ekmek, haşlama, çerez, közleme, konserve 

ve sanayide glikoz şurubu, şeker, nişasta, yağ gibi farklı durumlarda değerlendirilmekte olup, dünya 

üzerindeki insan nüfusunun beslenmesinde tüketilmekte olan kalorinin %11’i mısır bitkisi üzerinden 

karşılanmaktadır. (White, 1984; Gençtan ve ark., 1995; Kırtok, 1998).  

Toprak konusunda çok fazla seçici olmadığı belirlenmiş olan mısır bitkisi hemen hemen her toprakta 

yetişebilmektedir. Kumlu ya da ağır killi toprak çeşitleri dışında kalan organik maddeler bakımından 

zengin olan iyi drenaja sahip su tutma kapasitesince yüksek topraklarda mısır bitkisi için yüksek verim 

bakımından uygun olduğu da belirlenmiştir. Mısır bitkisi yetiştirciliği için pH aralığı (5.5- 8.5) oldukça 

geniş durumdadır fakat mısır bitkisi yetiştiriciliği bakımından en uygun toprak çeşidinin hafif asitli ya 

da nötr (pH 6- 7) olduğu tespit edilmiştir. Larson ve Hanway (1977); Kün (1985); Bozkurt (2005)  

2017 yılı itibari ile Dünyada 1134 milyon ton mısır üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık olarak %0.52'lik 

kısmını Türkiye gerçekleştirmektedir (FAO, 2019). Türkiye de bulunan tarım alanlarının toplamı 

yaklaşık 23-24 milyon hektardır ve bu alanların %2.73'lük kısmı olan 600-650 bin hektarlık bölümünde 

mısır tarımı yapılmaktadır.  

 

2-Mısır Bitkisinde Sulama 

Evaporasyon toprak yüzeyinden buharlaşan su, transpirasyon ise bitki yüzeyinden buharlaşan su 

(terleme) ve buharlaşma sonucunda kaybedilen su miktarlarının toplamına da evapotranspirasyon yani 

toplam bitki su tüketimi denilmektedir. (Allen, 1998).  İklim, toprak ve bitkinin gelişme dönemlerine 

bağlı olarak evapotranspirasyon değerlerinde değişkenlikler gösterir. Bitkinin ihtiyacı olduğunda bitkiye 

verilmeyen su verim ve kalitenin düşmesine sebep olur. Verimin azalması bitki büyüme dönemine ve 

bitkinin bu dönem de ortaya çıkan stresine ve stres uzunluğuna, stresin şiddetine bağlı olmanın yanında 

bitki çeşidinin su stresine karşı olan toleransına da bağlıdır. (Lorens, 1987). Bitkilerim su istekleri hem 

dönemsel hem de dönem içinde günlük su ihtiyaçlarında değişkenlik gösterebilmektedir. Mısır bitkisi 

için 90-150 günlük gelişme dönemlerinde günlük olarak bitki su tüketim değeri 5-5.6 mm aralığında 

olabileceği belirlenmiştir. (Derviş, 1986). 

Mısır bitkisinin tarımını yapabilmek için ortalama yıllık 600-1200 mm yağış olması gerekmektedir. 

Ülkemizde ise ortalama yıllık 500-600 mm yağış alan bölgelerde de mısır bitkisi yetiştirilmektedir. Bu 

tür alanlardaki yağış açığı sulama yapılarak kapatılabilmektedir. Yağışların büyük bir kısmı olgunlaşma 

dönemlerinde gerçekleşmesi önemlidir ve bu nedenle de yazın yağan yağışlar mısır bitkisinin 

yetiştiriciliği açısından büyük bir öneme sahiptir(Şahin, 2001). Mısır bitkisinin püskül ve tane oluşumu 

dönemleri suya ihtiyaç duyduğu önemli dönemlerdir. Mısır bitkisinin su ihtiyanının karşılanmaması 

halinde verim de azalmalar görülmektedir. (Yıldırım ve ark., 1995).  

Verim ile sulama suyu arasındaki bağlantının belirlenebilmesi için sulama sistemleri ekonomik olarak 

değerlendirilmelidir. Suyu tarımsal bir girdi ve verimi de bir çıktı olarak düşündüğümüzde aralarındaki 

ilişki bitki su verim ilişkisi olarak adlandırılmaktadır. Bu su verim ilişkisi deneysel bir fonksiyona 

sahiptir ve belirli şartları kapsamaktadır. Buna ilaveten su verim ilişkisinde iklim farklılığı, bitkiye 

yarayışlı besin maddeleri, topraktaki tuz, toprağın ve sulama sırasında ki bölgesel değişikliği, hastalılar, 

zararlılar gibi birçok faktör de işin içine dâhil edilmiş veya dışında tutulmuş olabilir. Su verim ilişkisi 

tüm bu fonksiyonlara nazaran işletme ve ekonomik analizler için net olarak gelirin hesaplanması ve 

marjinal üretim durumunun karşılanması için gerekli görülmektedir(Russo ve Bakker 1987).  

 

3-Mısır Bitkisi İle İlgili Yapılan Çalışmaların Özeti 

II. ürün mısır da %100, %70, %50, %30 ve %0 olacak şekilde 5 farklı sulama ve karık sulama yöntemi 

konusunda yapılan bir çalışmada sulama konularının verim ile agronomik özellikleri üzerine etkisi her 
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iki yıl içinde önemli olduğu saptanmıştır. Ortalama olarak sulama konularına uygulanmış sulama 

suyunun miktarı 148-493 mm, mevsimlik olarak bitki su tüketim değerleri 174-558 mm olarak 

değişiklik göstermektedir. Tane verimi ise ortalama 2.88-11.34 t ha-1 olarak değişmektedir. (WUE) bitki 

su kullanım randımanı değerlerine bakıldığında da 1.65-2.15 kg m-3 ve sulama suyu kullanım 

randımanın da ise 2.30-3.52 kg m-3 olarak değişiklik göstermektedir. (ky) mevsimlik su verim ilişki 

faktörü de 1.04 olarak belirlenmiş. Su kullanım değerlerindeki artış ile yaprak alan indeksi ve kuru 

madde üretimde artışlar görülmüştür (Dağdelen ve ark. 2006).  

Diyarbakır koşullarında 2011-2012 yıllarında damla sulama yöntemi ile silajlık olarak yetiştirilen ikinci 

ürün mısırda farklı sulama düzeyleri ve su ile azotlu gübrede verim ve verim unsurları üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada A sınıfı buharlaşma kabından 5 günlük 

toplam buharlaşan miktara bağlı olarak %50, %75,  %100,  %125, olaracak şekilde ana konular ve 

bunların alt konuları olan fertigasyon uygulanmıştır. Bulunan sonuçlar neticesinde her iki yıl için de 

sulama suyu ve azot uygulamalarında sıklık arttıkça verimin de arttığı tespit edilmiş. Yeşil ot ve kuru 

madde verimlerinin maksimum olduğu (8960 kg/da ve 3230 kg/da) değerler en yüksek sulama 

konusunda ve her sulama zamanında azotlu gübrenin eşit olarak verildiği konularda tespit edilmiştir. 

Ayrıca bu çalışmada önemli su tasarrufu sağlanmıştır ve fertigasyon sayesinde her sulama suyu 

uygulamasında eşit dozlarla tepe püskülüne kadar uygulanması verimi ve toplam protein miktarını en 

üst değerde olmasını sağlamıştır. Yolcu (2014),  

Bitki için Gerekli olan su miktarı ile bitki üretiminin arasındaki bağlantı bitki su kullanım randımanı ile 

belirlenmektedir. Etkili bir sulama programının uygulanmış olduğunu değerlendirebilmek için bitki su 

verim ilişkisine bakılmaktadır. Mısır da bitki su verim ilişkisi belirlemeye yönelik yapılan bir çalışmada 

sulama konularını mısırın bazı gelişme dönemine ve haftalık olarak sulama sıklıklarına bağlantılı olarak 

oluşturmuşlardır. Bitki su verimlikleri bitkinin kullanmış olduğu su, uygulanan su miktarı ve ekonomik 

kazançlar baz alınarak ele alınmıştır. Bitki su kullanımında verimlilik miktarları tüm mısır sulama 

konularında 0.40 ile 0.70 kg m-3 arasındadır. Uygulanmış olan su miktarının verimlilik değerlerine 

bakıldığında da 0.40 ile 0.55 kg m-3 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik açıdan ise de bitki su 

verimlilik değeri de 0.025 ile 0.033 $ m-3 arasında olduğu belirlenmiştir. Mısır bitkisinin farklı gelişme 

dönemlerinde uygulanmış olan sulama suyu miktarlarının mısır bitkisinin su kullanım randımanın da 

etkili olduğu belirlenmiştir. Mısır bitkisinin tane verimdeki değişiklik uygulanmış olan su miktarlarına, 

gelişme dönemlerine ait sulama miktarlarına ve sulama sıklıklarına bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Gelişme dönemlerine ait sulama uygulamalarının yapılmaması ile elde bitki su kullanım 

randımanı değerleri büyük olsa da verimde önemli azalmalar gözlemlenmiştir Igbadun ve ark. (2006),  

Konya iklimi şartlarında mısır bitkisi için A sınıfı buharlaşma kabından buharlaşan su miktarına göre 

sulama suyu miktarı belirlenerek damla sulama yöntemi ile su-verim ilişkisini belirlemek üzere çalışma 

yürütülmüştür. Bu çalışmada dört farklı sulama konusu ve 7 günlük sulama aralığı ile mısırın kalitesine 

ve verim düzeyine olan etkileri incelenmiştir. Sulama konuları A sınıfı buharlaşma kabında meydana 

gelen buharlaşmanın % 60’ı % 80’i % 100’ü ve % 120’si olarak belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda 

781 mm ile en yüksek mevsimlik su tüketimi % 120 ve 590.1 mm ile de % 60 sulama konusu en düşük 

mevsimlik su tüketim değerinin olduğu belirlenmiştir. Tane verimi olarak da 1.318,8 kg/da ile % 100 

sulama konusu en yüksek bulunurken en düşük de 898,6 kg/da ile %60 sulama konusu olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar neticesinde mısır bitkisi için 7 günlük aralılarla damla sulama ile A sınıfı 

buharlaşma kabında meydana gelen buharlaşmanın % 80 ve % 100’ünün sulama suyu olarak verildiği 

sulama konularının en uygun olduğu belirlenmiştir. Kara (2011),  

Hindistan da farklı bölgelerinde yürütülen bir çalışma da mısırın suya duyarlılık düzeyinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda dane oluşumu ve çiçeklenme dönemlerinde bir veya iki gün mısır 

bitkisine su kısıntısı uygulanması dane verimde yaklaşık % 22 seviyelerinde azalmaya neden olduğu 

belirlenmiştir Nepolean ve ark. (2011) 

Çukurova iklimi şartlarında mısır bitkisini ikinci ürün olarak 2008-2009 yıllarında 3 farklı gelişme 

dönemlerinde kısıntılı su uygulaması yapılarak verim üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Verim, sulama suyu ve koçan yüksekliği, bin tane ağırlığı, bitki boyu, koçan çapı, ve koçanda dane 

sayısı koçan boyu gibi ölçülen bazı agronomik özellikler arasında % 1 düzeyinde istatistiksel olarak 
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önemli olduğu belirlenmiştir. 771 mm olarak mevsimlik su tüketimi belirlenmiştir. Bu sonuçlar 

neticesinde bitkinin farklı gelişme dönemlerinde çıkış suyu ile birlikte 5 kez sulama yapılması ve tepe 

püskülü çıkışında sulamanın ihmal edilmemesi gerektiği belirlenmiştir. %9 seviyesinde verim 

azalmasının sebebi tepe püskülü döneminde su kısıntısının uygulanması olarak belirlenmiştir. Bu 

çalışma ile ekimden 30-35 gün sonra ilk sulama yapılmış, ikinci sulama tepe püskülü çıkmadan hemen 

önce, tepe püskülü çıkışında üçüncü sulama ve tane doldurma dönemimde de dördüncü sulama, çıkış 

suyu ile birlikte de 5 kez sulama yapılması sonucuna varılmıştır.  Uçak ve ark. (2010) 

Kırklareli iklim koşullarında yürütülen çalışama da dane mısır üretimi için farklı gelişme dönemlerine 

(tepe püskülü dönemi, süt olum dönemi, vejetatif dönem (V6), koçan oluşum dönemi) bakılarak kısıntılı 

sulama programı hazırlanmıştır. Araştıma sonuçları doğrultusunda yalnızca bu dört denem için sulama 

ya da vejetatif dönem (V6) daki sulama uygulamasının kaldırılması ile Trakya Bölgesi için 400-450 

mm’lik sulama suyunun uygulanması 9–13 ton/ha arasında yüksek bir verim elde edilebileceğini ama 

mısır bitkisinin su stresine hassas olduğu bir dönem de sulama yapılmaması verimin %40 oranında 

azalma göstermesine sebep olacaktır. (Çakır 2004).  

Çanakkale bölgesinde tatlı mısır üzerine yapılan bir çalışmada damla sulama ile su stresinin mısır 

bitkisinde fizyolojik, morfolojik ve su tüketim parametrelerinde oluşabilecek değişiklikler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda %100, %80, %60, %40, %20, %0 düzeylerinde 6 faklı sulama 

konusu belirlenmiştir. Toprakta bulunan eksik nem düzeyinin %100’ünün karşılandığı tam sulamada, 

ortalama mevsimlik bitki su tüketimi 453 mm, uygulanan ortalama toplam sulama suyu miktarı da 381 

mm olduğu belirlenmiştir. Klorofilmetre, taze koçan verimi, yaprak alan indeksi, bitki su tüketimi, 

yaprak su içeriği, kuru biyokütle miktarı su stresine bağlı olarak istatistiksel düzeyde önemli şekilde 

değiştiği belirlenmiştir. Çamoğlu ve ark. (2011) 

2 farklı mısır çeşidi (şafak, ant-i90) ve 5 farklı sulama seviyeleri (%100, %75, %50, %25, %0)  ile 

yapılan bir çalışma sonucunda şafak mısır çeşidi en yüksek mısır verimine sahip olmuştur. Su stresine 

en dayanıklı çeşit şafak mısır çeşidi olarak belirlenmiştir. Sulama seviyeleri azaldıkça verim de de 

azalmalar meydana gelmiştir. Su kullanım etkinliği en yüksek olan %50 sulama seviyesi olarak 

belirlenirken en düşük ise %0 olarak belirlenmiştir. Aydınşakir ve ark. (2013) 

Aydın koşullarında yapılan bir çalışmada mısır bitkisine uygulanan kısıntılı sulamanın su kullanım 

randımanı, verim ve bazı verim bileşenlerini üzerine etkileri araştırılmıştır. Toprağın kullanılabilir su 

tutma kapasite yara (%50) düştüğünde kontrol parselinin bulunduğu toprağın kullanılabilir su tutma 

kapasitesini tekrar %100.’e getirecek şekilde su verilmiştir ve diğer sulama konularına ise bu su 

miktarının % 80, % 60, % 40, % 20 ve % 0'ı verilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda verim ve mevsimlik 

bitki su tüketimi 252-1366 kg/da ile 134-737 mm olarak belirlenmiştir. Verimi etkileyen önemli 

parametre su kısıntısı olduğu belirlenmiştir. Kontrol konusu olan %100 sulamadan mısır bitkisinin en 

yüksek verimi elde edilmiştir ve ayrıca 1.85 ile 2.26 kg/da/mm arasında da WUE (Su kullanım 

randımanı) değerleri belirlenmiştir.  Gürbüz ve ark (2010) 

Şanlıurfa koşullarında A sınıfı buharlaşma kabından buharlaşan su miktarına göre farklı sulama 

aralıkları ile oluşturulan sulama konularını su verim ilişkileri üzerine etkisini belirlemek amacıyla bir 

çalışma düzenlenmiştir. Bu çalışma sonucunda sulama suyu miktarının %10 eksik olarak verildiği 

sulama konusuna bakıldığında verimde %9 civarında azalma meydana geldiği, sulama suyunda %20 

azalma olan sulama konusuna bakıldığın da ise %15 civarında verimin düştüğü gözlemlenmektedir. 

(Öktem ve ark. 2003).  

Iğdır ekolojik şartlarında yapılan ikinci ürün silajlık mısır bitkisi için damla ve karık sulama yönteminde 

2 farklı sulama yöntemi ve 4 farklı sulama konusu (yarayışlı suyun % 25, % 50, % 75 ve % 90‘nın 

azaldığı durumlarda verilen su ) belirlenerek yapılan çalışmada yaş ot verimi, kuru ot verimi, bitki 

ağırlığı, koçan oranını değerleri damla sulama yönteminde yüksek bulunurken, kurur madde ve sap oranı 

ise karık sulama yönteminde yüksek çıkmıştır. Sulama konularından daha az sulamanın yapıldığı konu 

da ise bitki ağırlığı, bitki boyu, kuru ot verimi, yaş ot verimi miktarlarında düşüş belirlenirken, kuru 

madde ve sap oranında ise artış belirlenmiştir. Iğdır koşulları için kullanılabilir su miktarının %25 ve % 

50‘si tükendiği durumlarda toprağa verilecek sulamanın silajlık mısır için daha yarayışlı olacağı 

sonucuna varılmıştır. Bulut (2015) 
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Almanya da yapılan bir çalışmada ise farklı sulama sistemlerinin silajlık mısır üzerine olan etkileri 

belirlenmiştir. Çalışma 3 farklı sulama sistemi olan damla, yağmurlama ve rain fed (yağmur beslemeli) 

sulama sistemleri kullanılarak ölçümler yapılmıştır. Bu çalışma doğrultusunda toplam verim değerleri 

en yüksek 25.76 Mg ha-1 ile damla sulama sisteminde çıkarken en düşük ise  9.30 Mg ha-1 ile yağmur 

besleme den elde edilmiştir 24.23 Mg ha-1 verimde yağmurlama sulama sisteminden elde edilmiştir. 

Mostafa ve Derbala (2013),  

 

4-Sonuç 

Mısır bitkisi ile ilgili yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde mısır bitkisinin su-verim ilişkisi arasında 

doğru orantı olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmalarda bitkiye verilecek olan su miktarının A sınıfı 

buharlaşma kabı veya toprakta bulunan mevcut nemin ölçülmesiyle belirlenmiştir. Farklı sulama 

konuları, farklı iklim koşulları, farklı yetiştirme dönemleri ve farklı toprak özellikleri gibi birçok değişen 

parametre olmasına karşın mısır bitkisi suya ihtiyaç duyan ve suyun hem silajlık hem de tanelik mısır 

için verim ve silaj kalitesini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sayesinde mısır 

bitkisinin suya ihtiyaç duyduğu belirli gelişme dönemleri olduğu belirlenmiştir. Bu gelişme 

dönemlerinde su kısıntısı uygulanması veya suyun o dönemlere denk gelmemesi verimi önemli ölçüde 

etkilediği belirlenmiştir. Damla sulama ve karık sulama sistemlerinin hem ayrı ayrı çalışmalarda hem 

de birlikte karşılaştırmalı olarak yapıldığı çalışmalar da damla sulama sistemlerinin karık sulama 

sistemlerine bazı verim ve kalite parametrelerinde üstünlükleri belirlenmiştir. Ayrıca damla sulama 

sistemleri karık sulama sistemine göre su tasarrufu sağladığı bir kez daha yapılan çalışmalarla 

belirlenmişdir.    
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COVİD-19 İÇİN YAPILAN AŞI SONRASI GELİŞEN PİTRİAZİS ROZEA, ATEŞ, 

KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ OLGUSU 

 

Hüseyin DURU 

Rize Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Orcid: 0000-0002-2748-352X 

 

ÖZET 

Giriş: COVID-19 pandemisi, tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmış ve 

yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla 

da Dünya Sağlık Örgütü bu olayı Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak 

ilan etmiştir. COVID-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla devletimiz tarafından 

gerçekleştirilmesi planlanan müdahalelerden biri de kitlesel COVID -19 aşılamasıdır. Hastalığa 

maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın 

işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar 

belirlenmiş olup aşılama başlatılmıştır. Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek 

yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere 

rastlanmamıştır. Bunlardan bazıları; ateş, şişlik, kızarıklık, kırgınlık, baş ağrısı, eklem ağrısı, 

ishal-kusma nadirde olsa alerjik reaksiyonlar görülebilir.  

Pitriazis rosea; daha çok gövdede ortaya çıkan, üzeri ince kepekli, pembe renkli, yuvarlak-oval şekilli 

döküntülerle karakterize, kendiliğinden düzelebilen bir hastalıktır. 

Olgu: 31 yaş, sağlık çalışanı, erkek hasta, covid aşısı sonrası 2 günde gelişen ateş, kırgınlık ve vücutta 

oluşan dermatolojik lezyonlar nedenli hastane başvurusunda: Genel durum orta-iyi, şuuru açık, oryante 

ve koopere. TA: 120/80 mmHg, NDS: 62/dk, ritmik, V.sıc: 37,30C tesbit edildi. Kalp sesleri ritmik, 

solunum sesleri doğal, vücutta özlellikle göğüs ve karın bölgesinde ince kabuklu ve pempe lezyonlar 

farklı büyüklükte mevcut. PTÖ yok, Kas gücü 5/5. Laterizasyon yok. Patolojik refleks yok idi. Hasta 

yapılan dermatolojik muayeneden sonra lezyonların pitriazis rozea olduğu ve hastanın bakılan 

laboratuar değerlerinde ALT: 53U/L, AST: 40U/L olarak görüldü. Hastanın diğer tetkikler doğaldı. 

Hastaya pitriazis rozea için steroid içerikli pomad, ateş ve kırgınlık için parasetamol ve istirahat önerildi. 

Hasta karaciğer enzimleri açısından takibe alındı ve 5 gün sonra normale döndü. Hastanın dermatolojik 

lezyonları iki haftanın sonunda kayboldu ve iyileşti. 

Sonuç: Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.  Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, 

ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi 

hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa başka patolojiler ve alerjik reaksiyonların olabileceği 

unutulmamalıdır. Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunlar ve bunların dışında aşıyla ilişkili 

olabileceği düşünülen bir ciddi rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna 

başvurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: pitriyazis rozea, karaciğer enzim yüksekliği, ateş 
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SUBSKAPULARİS TENDON YIRTIKLARININ TEŞHİSİNDE ÜÇ ÖZEL TESTİN 
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INVESTIGATION OF ACCURACY OF THREE SPECIAL TESTS IN DIAGNOSIS OF 

SUBSCAPULARIS TENDON TEARS 
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ÖZET 

Subskapularis (SS) kası glenohumeral eklemin dinamik ön stabilizatörü ve güçlü iç rotatoru olarak görev 

görmektedir. Günlük Ortopedik pratikte SS tendon yırtıklarının teşhisi büyük bir zorluktur. SS tendon 

yırtıklarının değerlendirmesinde bazı özel testler mevcuttur. Bu çalışmanın amacı SS yırtıklarının 

teşhisindeki üç özel testin yeterlilik ve doğruluğunu araştırmaktır. Omuz artroskopisi öncesi üç test 56 

hastada değerlendirildi. Testler Lift-off testi, Belly-press testi ve Bear-hug testi idi. Cerrahi sırasındaki 

SS tendon bütünlüğü altın standart olarak kullanıldı. Omuz artroskopisi sırasında SS tendon yırtıkları 

sınıflandırmasında Lafosse sınıflaması kullanıldı. Tendon yırtık tiplerine göre teşhis 

değerlendirmesinde, duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörme değeri, negative öngörme değeri ve eğri 

altında kalan alan %95 güven aralığı içinde hesaplandı. Analizler Stata / MP 14.1 software programı 

kullanılarak yapıldı. 

Kırkiki subskapularis lezyonu (%75 sıklıkta) mevcuttu. Yirmi kadın (%47.6) ve 22 erkek (%52.4) 

ortalama 57.19  15.15 yas (aralık: 26-83) mevcuttu. Dominant taraf 26 (%62) vakada etkilenmişti. Sağ 

omuz 26 (%62) hastada sol omuz 16 (%38) hastada etkilenmişti. Dominant taraf 34 (%81) hastada sağ, 

8 (%19) hastada sol taraf idi. Kırkiki hastadan 12’nde (%28.5) omuz artroskopisi öncesi SS tendon 

yırtığı için bu 3 testten hiçbiri pozitif bulunamadı. Artroskopiye göre, yirmialtı hasta (%61.9) Lafosse 

Tip 1, 13 hasta (%30.9) Tip 2, bir hasta (%2.4) Tip 3, iki hastada da (%4.8) Tip 4 lezyon vardı. Lift-off 

testinin duyarlılığı Tip 1,2,3, ve 4 yırtıklarda sırasıyla %34.6, %84.6, %100 ve %100 olarak bulundu. 

Aynı testin özgüllüğü aynı sırayla sırasıyla %12.5, %58.6, %46.3 ve %47.5 olarak bulundu. Belly-press 

testinin duyarlılığı Tip 1,2,3,4 yırtıklarda sırasıyla %11.5, %38.5, %0 ve %50 olarak bulundu. Aynı 

testin özgüllüğü, sırasıyla %62.5, %86.2, %78 ve %80 olarak bulundu. Bear-hug testi duyarlılığı 

Tip1,2,3,4 yırtıklarda sırasıyla %19.2, %69.2, %100 ve %100 olarak bulundu. Aynı testin özgüllüğü 

sırasıyla %25, %72.4, %61 ve %62.5 olarak bulundu.  

SS lezyonları klinik rutinde sıklıkla teşhis edilememektedir. Mevcut SS testleriyle yapılan ayrıntılı fizik 

muayene birçok vakada ameliyat öncesi SS lezyonlarını teşhis etmeye izin vermektedir. Bu üç klinik 

test günlük yoğun ortopedi polikliniğinde SS durum ve fonksiyonunu tahmin etmede yararlıdır. Bu 

serilerde Tip 1 ve 2 lezyonları sık rastlanan tiplerdendir. Duyarlılık ve özgüllük sonuçları her nekadar 

tip 3 ve 4 yırtıklar için diğerlerine göre yüksek bulunmuş olsa da, bu sonuçlar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Çünkü bu çalışmada yırtıkların büyük bir kısmını (%93) tip 1 ve 2 yırtıklar oluşturmaktadır. Bu 

çalışmaya göre, Lift-off testi, Belly-press testi, ve Bear-hug testi tip 2 yırtıklarda tip 1 yırtıklara göre 

daha fazla duyarlılık ve özgüllükte bulunmuştur. Tüm bu üç test SS tendon 1/3 üst kısmı yırtıklarını 

tespit etmede yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır. Sonuç olarak, SSC yırtıklarının üst 1/3 

kısmı (özellikle tip 1 yırtıklar) ameliyat öncesi her üç test kullanılarak da kolaylıkla tahmin 

edilememiştir. Omuz ekleminin artroskopisi teşhis ve özellikle de tip 1 SSC tendon yırtıklarının teşhisi 

ve onarımı için gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Subskapularis Tendon Yırtıkları, Klinik Muayene, Bear-hug Testi, Lift-off Testi, 

Belly-press Testi 
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ABSTRACT 

The Subscapularis (SSC) muscle acts as a strong internal rotator and dynamic anterior stabilizer of the 

glenohumeral joint. Diagnosis of SSC tendon tears are big challenge in daily orthopaedic practice. There 

are some special tests for evaluating SSC tendon tears. The aim of this study was to investigate the 

capabilities and accuracy of three special physical exam tests in detecting subscapularis tears. The Three 

test were evaluated in 56 patients prior to shoulder arthroscopy. The tests included Lift-off test, Belly-

press test, and Bear-hug test. The integrity of the SSC tendon at surgery was used as the gold standard. 

The Lafosse classification was used in classification SSC tendon tears during shoulder arthroscopy. 

Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and AUC (Area Under 

Curve) values were calculated with 95% confidence interval in evaluating the diagnosis according to 

the types of tendon tears. Analyzes were performed using Stata / MP 14.1 software. 

There were 42 SSC lesions accounting for an incidence of 75%. There were 20 (47.6%) female and 22 

(52.4%) male with a median age of 57.19  15.15 years (range: 26-83). The dominant side was involved 

in 26 cases (62%). Right shoulder was affected in 26 (62%) patients and left shoulder was affected in 

16 (%38) patients. The dominant extremity was right side in 34 (81%) patients and was left side in 8 

(19%) patients. Of 42 patients, twelve patients (28.5%) had no positive signs of those three tests for SSC 

tendon tears prior to shoulder arthroscopy. Twenty-six (61.9%) patients had Lafosse Type 1, thirteen 

(30.9%) patients had Type 2, one (2.4%) had Type 3, and two (4.8%) patients had Type 4 lesions 

according to arthroscopic surgery. The sensitivity of Lift-off test was found 34.6%, 84.6%, 100%, and 

100% in Type 1, 2, 3 and 4 tears respectively. The specificity of the same test was found 12.5%, 58.6%, 

46.3%, and 47.5% in Type 1,2,3, and 4 tears respectively. The sensitivity of Belly-press test was found 

11.5%, 38.5%, 0%, and 50% in Type 1,2,3 and 4 tears respectively. The specificity was found 62.5%, 

86.2%, 78%, and 80% in Type 1,2,3 and 4 tears respectively. The sensitivity of Bear-hug test was found 

19.2%, 69.2%, 100%, and 100% in Type 1, 2, 3 and 4 tears respectively. The specificity of the same test 

was found 25%, 72.4%, 61%, and 62.5% in Type 1,2,3, and 4 tears respectively. 

Subscapularis (SSC) lesions are often underdiagnosed in the clinical routine. A detailed physical exam 

using the currently available SSC tests allows diagnosing SSC lesions in the majority of cases 

preoperatively. These 3 clinical tests are useful for estimating subscapularis status and function in daily 

busy outpatient clinics. Type 1 and type 2 lesions were the commonest type in this series. Although 

results of sentivity and specificity for type 3 and 4 tears were higher than other types of tears (type 1 and 

2), these results can not reflect the accurate commentary for this study, because the vast majority of tears 

were type 1 and 2 in this study (%93). According to present study; lift-off, belly-press, and bear-hug 

tests were found to be higher sensitivity and specificity results in type 2 tears than type 1 tears. All these 

3 tests could not be found enough sensitive and specific for detecting type 1 partial upper border (upper 

1/3 of tendon) of subscapularis tendon tears. As a result, upper 1/3 part of SSC tears (especially type 1 

tears) could not be predicted easily preoperatively by using all three tests. Arthroscopy of the shoulder 

joint is essential for diagnosing and also repairing the type 1 SSC tendon tears. 

Keywords: Subscapularis Tendon Tears, Clinical Examination, Bear-hug Test, Lift-off Test, Belly-

press Test 
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ÖZET 

Giriş: Kolon karsinomları erkeklerde ve kadınlarda üçüncü en sık görülen kanserlerdir. Kanserden ölüm 

nedenleri arasında ikinci sıradadır. Kolon kanserlerinin en sık görülen mikroskobik alt tipi 

adenokarsinomdur. Taşlı yüzük hücreli karsinom kolon karsinomlarının oldukça az görülen 

mikroskopik alt tipidir. Kolon kanserleri genellikle 6.-7. dekatta görülmekle birlikte, taşlı yüzük hücreli 

kolon karsinomu genellikle 40 yaşın altında görülmektedir.  

Olgu Sunumu: 30 yaşındaki erkek hastanın yaklaşık 1 aydır bulantı ve halsizlik şikayetleri mevcuttu. 

Bulantı, kusma, karın ağrısı ve karında şişkinlik şikayetleri ile hastanemiz acil servisine başvurdu. 

Yapılan muayenesinde batında distansiyon ve hassasiyet mevcuttu. Bağırsak sesleri hipoaktifti. 

Nazogastrik sondadan intestinal mayi gelmekteydi. Laboratuvar değerlerinde hemoglobin:15,5 g/dl, 

lokosit:17.6x103/µl idi. Çekilen ayakta direk batın grafisinde intestinal seviyeler mevcuttu. Kontrastlı 

batın tomografisinde transvers kolon ortalarında tümöral lezyon saptandı, uzak organ metaztazı 

saptanmadı. Hasta ileus tanısı ile ameliyata alındı. Eksplorasyonda transvers kolon ortalarında lümeni 

tama yakın tıkayan tümöral kitle saptandı. Genişletilmiş sağ hemikolektomi, mezokolik eksizyon ve 

ileotransverstomi uygulandı. Olgunun patolojik incelemesinde taşlı yüzük hücreli karsinom saptandı. 

Postoperatif takipleri olağan seyreden ve uzak organ metastazı saptanmayan hasta, kemoterapi 

planlanması amacıyla onkolojiye yönlendirildi.  

Tartışma: Kolon karsinomlarında taşlı yüzük hücreli karsinom diğer mikroskopik tiplere belirli 

oranlarda eşlik edebilen ve prognozu oldukça kötü bir alt tiptir. Kolon adenokarsinomları daha ileri 

yaşlarda görülmesine rağmen taşlı yüzük hücreli karsinomlar genellikle genç erişkinlerde görülürler. 

Taşlı yüzük hücreli karsinomlarda, müsinöz karsinomlarda görülen ekstrasellüler müsin paternine zıt 

olarak müsinin büyük bir çoğunluğu intrasellülerdir. Müsinin bu intrasellüler kümelenmesi, nükleusun 

yer değiştirmesine ve hücrelerin tipik olarak taşlı yüzük görünümüne yol açmaktadır. Taşlı yüzük hücreli 

karsinom kolonda oldukça seyrek görülen bir alt tip olduğundan tanı konulmadan önce mide ve meme 

kanser metastazları ekarte edilmelidir. Tümör hücrelerinde CK 20 pozitifliği CK 7 negatifliği kolon 

primer tümörü, CK 7 pozitifliği CK 20 negatifliği metastazı desteklemektedir.  

Sonuç Transvers kolon kanserinin kolostomisiz onkolojik kriterlere dayalı agresif cerrahi yaklaşımının 

artmış morbidite ve mortalite ile ilişkili olmadığı; uzun vadeli prognozun taşlı yüzük hücreli karsinom 

alt tipinin gösterdiği kötü prognozla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taşlı yüzük hücre, karsinom, kolon kanseri, prognoz 

 

ABSTRACT  

Introduction: Colon carcinomas are the third most common cancer in men and women. It is the second 

leading cause of death from cancer. The most common microscopic subtype of colon cancer is 

adenocarcinoma. Signet ring cell carcinoma is an extremely rare microscopic subtype of colon 

carcinomas. Colon cancers are usually 6-7. Although it is seen in the decade, signet ring cell carcinoma 

of the colon is usually seen under the age of 40. 
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Case Report: A 30-year-old male patient had complaints of nausea and fatigue for about 1 month. He 

applied to the emergency department of our hospital with complaints of nausea, vomiting, abdominal 

pain and bloating. On examination, there was distention and tenderness in the abdomen. Bowel sounds 

were hypoactive. Intestinal fluid was coming from the nasogastric tube. Laboratory values were 

hemoglobin:15.5 g/dl, leukocytes:17.6x103 /µl. Intestinal levels were present in the standing direct 

abdominal X-ray. Contrast-enhanced abdominal tomography revealed a tumoral lesion in the middle of 

the transverse colon, and distant organ metastasis was not detected. The patient underwent surgery with 

the diagnosis of ileus. On exploration, a tumoral mass was detected in the middle of the transverse colon 

that almost completely occluded the lumen. Extended right hemicolectomy, mesocolic excision and 

ileotransverstomy were performed. In the pathological examination of the case, signet ring cell 

carcinoma was detected. The patient, whose postoperative follow-up was normal and no distant 

metastasis was detected, was referred to oncology for chemotherapy planning. 

Discussion: Signet ring cell carcinoma in colon carcinomas is a subtype that can accompany other 

microscopic types at certain rates and has a very poor prognosis. Signet ring cell carcinomas are usually 

seen in young adults, although colon adenocarcinomas are seen in older ages. In signet ring cell 

carcinomas, the majority of the mucin is intracellular, in contrast to the extracellular mucin pattern seen 

in mucinous carcinomas. This intracellular aggregation of mucin leads to displacement of the nucleus 

and the typical signet ring appearance of the cells. Since signet ring cell carcinoma is a very rare subtype 

in the colon, gastric and breast cancer metastases should be excluded before diagnosis. CK 20 positivity 

in tumor cells, CK 7 negativity supports colon primary tumor, CK 7 positivity CK 20 negativity supports 

metastasis. 

Conclusion:Aggressive surgical approach based on oncological criteria for transverse colon cancer 

without colostomy is not associated with increased morbidity and mortality; The long-term prognosis is 

thought to be related to the poor prognosis shown by the signet ring cell carcinoma subtype. 

Keywords: Signet ring cell, carcinoma, colon cancer, prognosis 

 

GİRİŞ 

Kolon karsinomları erkeklerde ve kadınlarda üçüncü en sık görülen ve kanserden ölüm nedenleri 

arasında ikinci sırada olan malign tümörlerdir (1). Kolon kanserlerinin en sık görülen mikroskopik alt 

tipi adenokarsinomdur. Kolon kanserleri genellikle 6. ve 7. dekatta görülmekle birlikte taşlı yüzük 

hücreli karsinom genellikle 40 yaşın altındaki genç hastalarda görülür (2).  

Taşlı yüzük hücreli karsinom genelde genç hastaları tutar. Kolorektal kanserin nadir bir alt tipidir. 

Kolorektal kanserlerin yaklaşık %1,1’ini oluşturur (3). Taşlı yüzük hücreli karsinomu olan hastalar, 

klasik adenokarsinoma göre tanı anında daha yaygın hastalık oluştururlar. Neoplastik hücrelerle yaygın 

intramural infiltrasyon enflamatuvar bir tabloyu düşündürür. Diffüz ve dairesel barsak duvarı 

infiltrasyonu sonucu intestinal segmentte kalınlaşma oluşur ki buna kolonik linitis plastika denir. İleri 

dönemde intestinal duvarda daralma, yaygın lenf nodu metastazı ve periton yüzeyine yayılım görülür 

(4). Metastazlar karaciğerden çok lenf nodları, peritoneal yüzey ve overlerde gelişme eğilimindedir. 

Mikroskopik olarak müsinin çoğu veya hepsi hücre içindedir (5). Tanı için tümör hücrelerinin %50’den 

fazlası intrasitoplazmik müsin içermelidir (6). Hücre içi müsinden dolayı nükleusun itilmesi ile 

(eksantrik yerleşim) taşlı yüzük yapısı oluşur. (7,8). Taşlı yüzük hücreli karsinomun biyolojik davranışı 

müsinöz karsinomdan kötüdür (9,10).  

 

OLGU SUNUMU 

30 yaşındaki erkek hastanın son bir aydır bulantı ve halsizlik şikayetleri mevcuttu. Hasta bulantı, kusma, 

karın ağrısı ve karında şişlik şikayetleri ile acil servise başvurdu.Aile hikayesinde malignite öyküsü 

mevcut değildi, Yapılan muayenesinde batında distansiyon ve hassasiyet mevcuttu. Dinlemekle 

bağırsak sesleri hipoaktifti. Erkek hasta meme muayenesinde ve sistemik muayenesinde ek  özellik 

yoktu Nazogastrik sondadan intestinal içerikli mayi gelmekteydi. Labovatuarında hemoglobin:15,5 g/dl, 
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lokosit:17.6x103/µl idi. Çekilen ayakta direk batın grafisinde (Resim 1) intestinal seviyeler mevcuttu. 

Kontraslı batın tomografisinde (Resim 2) transvers kolon ortalarında tümöral lezyon görüldü,uzak organ 

metataztazı tanımlanmadı. Hasta ileus tanısı ile ameliyata alındı. Yapılan eksplorasyonda transvers 

kolon ortalarında lümeni tama yakın tıkayan tümöral kitle olduğu saptandı.Mezoda metastatik 

lenfnodları mevcuttu .Komşu organ invazyonu ve uzak organ metaztazı saptanmadı.Mide incelendi 

tümoral kitle palpe edilmedi.Onkolojik cerrahi prosedürlere uyularak  genişletilmiş sağ hemikolektomi, 

total mezokolik eksizyon ve ileotransverstomi uygulandı. Olgunun patolojik incelemesinde taşlı yüzük 

hücreli karsinom saptandı.Tümör boyutu 4x3x2 cm, muskularis propria invazyonu,lenfovasküler 

invazyon mevcut ve lenfovasküler invazyon yoktu.Proksimal ve distal cerrahi sınırlar negatif idi.Toplam 

53 adet lenf nodu diseke edilmiş olup 7adet karsinom metaztazı saptanmıştır.Postoperatif takipleri 

olağan seyreden ve cerrahi iyileşme sonrasında hasta kemoterapi planlanması amacıyla onkolojiye 

yönlendirildi. 

 

 

Resim 1. Ayakta Direk Batın Grafisi 
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Resim 2. Bilgisayarlı Batın Tomografisi                

 

TARTIŞMA 

Kolon karsinomlarında taşlı yüzük hücreli karsinom diğer mikroskopik alt tiplere belirli oranlarda eşlik 

edebilen ve prognozu oldukça kötü bir karsinomdur (11,12). Son yıllara ait yapılan literatür taramasında 

Marone ve ark.larının 17 yaşında bir hastada, Pamukçu ve ark. nın 19 yaşında bir hastada, Singh ve 

ark.nın 10 yaşındaki bir hastada kolonda taşlı yüzük hücreli karsinom olgusu sunduklarını görülmektedir 

(13-14). Taşlı yüzük hücreli karsinom genelde genç hastaları tutar. Kolorektal kanserin nadir bir alt 

tipidir.Taşlı yüzük hücreli karsinomu olan hastalar, klasik adenokarsinoma göre tanı anında daha yaygın 

hastalık oluştururlar. Metastazlar karaciğerden çok lenf nodları, peritoneal yüzey ve overlerde gelişme 

eğilimindedir.Taşlı yüzük hücreli karsinomda lenf nodu metastazı daha yüksek oranda görülmektedir. 

Preoperatif tanısı olan hastalara cerrahi yapılırken özellikle lenf nodu diseksiyonuna önem 

verilmelidir.Onkolojik cerrahi prensiplere uyularak geniş diseksiyon yapılmasına rağmen taşlı yüzük 

hücreli komponentin agressif seyretmesi sağkalımı olumsuz etkilemektedir. Müsinöz komponenti 

bulunan kolorektal karsinomalarda tümöre taşlı yüzük hücreli komponentin eklenmesi prognozu 

kötüleştiren bir faktör olarak değerlendirilmiştir(15). Müsinin etkisi ile mukoid materyal mekanik basınç 

oluşturarak tümörün çevresindeki dokuyu ayırabilmektedir. Bunun sonucunda hem neoplastik 

hücrelerin yayılımını hem de lenfatik yayılımı kolaylaştırarak immün cevabı engellemekte ve tümör 

hücrelerinin mukopolisakkarit örtü ile kaplanması nedeniyle immünolojik olarak tanımlanmasını 

engellediği rapor edilmiştir. Müsinöz tip karsinom mukopolisakkaritleri tümör hücresine giden 

immünositleri engeller ve böylece müsin sekrete eden karsinomlar daha kolay peri-intestinal dokuya, 

lenfatik damar ve nodlara infiltre olurlar. (16). Taşlı yüzük hücreli karsinom kolonda oldukça seyrek 

görülen bir tip olduğundan tanı verilmeden önce mide ve meme kanserlerinin metastazlarını ekarte 

etmek gerekir. Tümör hücrelerinde CK 20 pozitifliği CK 7 negatifliği kolon primer tümörü, CK 7 

pozitifliği CK 20 negatifliği metastazı desteklemektedir (17).Ancak hastalar her zaman elektif olarak 

hazırlanıp ameliyata hazırlanamakta zaman zaman acil olarak ameliyata alınmakta.Tanı ancak post 

operatif patoloji piyesinde konulabilmektedir.Acil durumlarda onkolojik cerrahi prensiplere uygun 

yapılan geniş cerrahi diseksiyon ile elektif cerrahiye eşdeğer patolojik piyes elde edilebilmektedir.    
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SONUÇ  

Transvers kolon kanserinin kolostomisiz onkolojik kriterlere dayalı agresif cerrahi yaklaşımının artmış 

morbidite ve mortalite ile ilişkili olmadığı; uzun vadeli prognozun taşlı yüzük hücreli karsinom alt tipi 

ile ilşkili olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET 

GİRİŞ VE AMAÇ: Epilepsi etyolojisinde kafa travmasının önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu 

çalışmadaki amacımız kafa travması veya yüksekten düşme sonrası kafatasında lineer fraktür gelişen on 

yaşından küçük hastalarda geç dönem posttravmatik epilepsi görülme oranlarını sunmaktır. 

MATERYAL VE METOD: 2016-2019 yılları arasında acil servise ve kliniğimize travmaya veya 

yüksekten düşmeye nedeni ile tarafımıza başvuran, kafatasında lineer fraktür tespit edilen ve noncerrahi 

olarak takip ve tedavisi yapılan 10 yaşından küçük 380 çocuğun tıbbi evrakı retrospektif olarak 

incelendi. Çalışmaya sadece noncerrahi olarak en az 18 ay takip ve tedavisi yapılan lineer fraktür 

olguları dahil edildi. İntrakranial kitle, menenjit, serebral palsi ve intrakranial kanama tespit edilen 

olgular çalışmaya dahil edilmedi. 

BULGULAR: Olguların 220’si erkek, 160 ise kız idi. Kırıkların 100’ü frontal (sağ:60, sol:40), 120’si 

temporal kemik (sol:75, sağ:45), 80’i oksipital kemik (sağ:35, sol: 45) ve 60’ı mix tip kemik kırığı idi. 

380 hastanın en az 1,5 yıllık takiplerinde sadece 5 hastada travmatik epilepsi görüldü. 2’sinin mix, 1’inin 

temporal, 1’inin frontal, 1’inin oksipital kemik kırıkları sonrası ortaya çıktığı belirlendi.  

SONUÇ: Daha az görülmesine rağmen mix tip lineer fraktürlerde nadirde olsa geç dönemde epilepsi 

görülme olasılığı olabileceğini vurgulamak istedik. 

Anahtar Sözcükler: Lineer fraktür, posttravmatik epilepsi, mix kırıklar  

 

1. GİRİŞ 

Çocukluk çağı kafa travmaları ilk kez milattan 500yıl önce Edwin Smith cerrahi papürüslerinde 

rastlanmaktadır (1). Çocukluk döneminde görülen travmalar tüm dünya da önemli bir toplum sağlığı 

sorunu olmaya devam etmektedir. Bir yaşından büyük çocuklarda en sık ölüm sebebi olarak görülmekte 

olup meydana gelen tüm travmaların %75’inde kafa travması eşlik etmektedir (2). Genellikle çocukluk 

ve erişkin travmaları benzer olsa da anatomik ve fizyolojik farklılıklar nedeni ile bazı farklılıklar 

gösterir. Çocukluk dönemindeki travmaların çoğu beyin ödemi şeklinde kendini gösterir (3). Lineer 

kırıklar açık veya kapalı olabilirler ve grafilerde çizgi şeklinde görülür, tedavisi sıklıkla noncerrahidir 

yani medikal ve izlem şeklindedir. Ancak epilepsi etyolojisinde kafa travmasının önemli bir yeri olduğu 
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bilinmektedir. Posttravmatik epilepsi kafa travmasına bağlı olarak sekonder gelişen epleptik nöbetler 

olarak bilinir (4). 

Bu çalışmadaki amacımız kafa travması veya yüksekten düşme sonrası kafatasında lineer fraktür gelişen 

on yaşından küçük hastalarda geç dönem posttravmatik epilepsi görülme oranlarını literatür eşliğinde 

tartışmaktır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2016-2019 yılları arasında acil servise ve kliniğimize travmaya veya yüksekten düşmeye nedeni ile 

tarafımıza başvuran, kafatasında lineer fraktür tespit edilen ve noncerrahi olarak takip ve tedavisi yapılan 

10 yaşından küçük 380 hastanın tıbbi evrakı retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya sadece noncerrahi 

olarak en az 18 ay takip ve tedavisi yapılan lineer fraktür olguları dahil edildi.  

İntrakranial kitle, menenjit, serebralpalsi ve intrakranial kanama tespit edilen olgular çalışmaya dahil 

edilmedi. 

 

 

Resim 1: Bilgisayarlı beyin tomografisi koronal kesitte sol parietalde lineer fraktür izlenmektedir. 
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3. BULGULAR 

Olguların 220’si erkek, 160’ı ise kız idi. Kırıkların 100’ü frontal (sağ:60, sol:40), 120’si temporal kemik 

(sol:75, sağ:45), 80’i oksipital kemik (sağ:35, sol: 45) ve 60’ı mix tip kemik kırığı şeklinde idi. 380 

hastanın en az 1,5 yıllık takiplerinde sadece 5 hastada travmatik epilepsi geliştiği belirlendi. İki hastanın 

mix, bir olguda temporal, birinde frontal, bir olguda oksipital kemik kırıkları sonrası epilepsi ortaya 

çıktığı belirlendi.  

 

 

Resim 2: Bilgisayarlı beyin tomografisinde aksiyal kesitte sağ geri parietalde lineer fraktür. 

 

4. TARTIŞMA 

Çocukluk çağı kafa travmaların çoğunda noncerrahi lineer fraktür görülür. Kafa travmaları genlikle 

trafik kazası, düşme, darp ve spor yaralanmaları sonucu oluşur (2). Kafa travmalarında genellikle skalp 

yaralanması, kafa tası kırıkları, diffüz beyin hasarları, kontüzyon, intraserebral hematom, epidural, 
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subdural hematomdan bir bulgu veya birkaç bulgu birlikte görülebilir (5). Kırıklar ise çoğunlukla lineer 

fraktür, daha nadir olarak ise çökme ve/veya kafa tabanı kırıkları şeklinde de meydana gelebilir. Bu 

kırıklar tüm kranial bölgelerde görülebilir, ancak en sık sırasıyla; parietal, frontal, tempoal veya miks 

tipte görülür (6). Kafatası fraktürlerinin tanısı direk grafi, bilgisayarlı beyin tomografi (BBT) ve diğer 

tanı araçları ile konulur. Ancak günümüzde en sık BBT kulanılmaktadır (7,8). 

Kafa kemiği fraktürlerine eşlik eden patolojilere ve travma skorlarına göre bulgularda değişiklik 

görülebilir. Ancak sıklıkla bulantı-kusma, şuur bulanıklığı, rinore, otore, epilepsi, motor kayıp, kafa 

çiftlerinin fonksiyon bozuklukları ile gelebilirler. Kafa travması epilepsi gelişmesinde önemli bir risk 

faktörü olup, Hindistan’da epilepsi hastaların %8’inde kafa travmasının etken olduğu ileri 

sürülmektedir. Epilepsi kafa travması sonrasında herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilir (4). 

Kafa travması Lineer hastaların tedavisi çoğunlukla medikal olup septomatikolarak davranılır epilepsi 

olması durumunda anti epileptikler kullanılır (9). 

 Sonuç olarak; kafa travmalarına bağlı lineer fraktür çok sık görülür ve ancak epilepsi oranı çok düşükte 

olsa görülme olasılığı vardır. Bu nedenle lineer fraktür nedeniyle hastaneden taburcu edilen hastalar 

ailesi ve/veya hekimi tarafından bir süre takip edilmesinin yararlı olacağı ifade kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

Son yıllarda giderek popüleritesi artan robotik cerrahi teknikleri bazı özel hasta pozisyonlarında kafa içi 

basıncının artmasına neden olmaktadır. Özellikle robotik-asiste laparaskopik radikal prostatektomi 

(RALRP) operasyonlarında steep Trendelenburg pozisyonu ve karbondiaoksitin abdominal 

insuflasyonu ile kafa içi basıncını ve dolayısıyla intraokülar basıncı arttırmaktadır.  

77 yaşında, 178-cm, 85-kg erkek hasta RALRP operasyonu için planlanmıştır. Hastanın sol gözü ciddi 

şekilde sağ gözü ise hafif derecede görme alanında kusur olduğu daha önceki muayenelerinde tespit 

edilmiştir. Hasta preoperatif oftalmoloji servisince muayene edilerek mevcut açık açılı glokom (AAG) 

tedavisi düzenlenmiştir.  

Hasta propofol, fentanyl ve rocuronium ile indüksiyonundan sonra entübe edilmiştir. Hastaya modifiye 

Z Trendelenburg pozisyonu verilmiştir. Anestezi idamesi propofol 8 mg/kg/saat total intravenöz 

anestezi (oksijende tıbbi hava %60), remifentanil 0,5 mg/kg/dakika ve roküronyum bromür 0,1 mg/kg 

ile sağlanmıştır. Perioperatif saat başı USG eşliğinde optik sinir çapları ölçülmüştür. İndüksiyondan 

hemen sonra 3.5mm ölçülen sinir çapı operasyon sonunda (250 dakika) 5mm’ye kadar genişlediği tespit 

edilmiştir. Operasyonun 180. dakikasında 150 g %20 mannitol yavaş infüzyonu başlanmıştır. 

Hemodinamisi stabil, oksijenizasyonu normal seviyelerde olan ve komplikasyonsuz bir şekilde 

uyandırılmıştır. Hastanın takip eden oftalmolojik takiplerinde görme alanında bir gerileme tespit 

edilmemiştir.  

Ameliyat sonrası görme kaybı oftalmolojik olmayan cerrahilerde %0.0008 olarak bildirilmektedir. 

RALRP operasyonlarında modifiye Z Trendelenburg pozisyonu intraabdominal basıncın artmasına 

karşın kafa içi basıncında steep Trendelenburg pozisyonuna göre daha az artış olduğunu düşünmekteyiz. 

Buna ek olarak anestezi idamesinin intravenöz anestezi olarak tercih edilmesi yine kafa içi basıncını 

korumada yardımcı olacaktır. RALRP operasyonlarında Modifiye Z Trendelenburg pozisyonunda 

AAG’lı hastaların benzer intraoperatif yönetim önerisi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: robotik-asiste laparaskopik radikal prostatektomi, açık açılı glokom, total 

intravenöz anestezi , modifiye Z Trendelenburg 

 

ABSTRACT 

Robotic surgery techniques, which have become increasingly popular in recent years, cause an increase 

in intracranial pressure in some special patient positions. Especially with steep Trendelenburg position 

and abdominal insufflation of carbon dioxide increase intracranial and intraocular pressures in robotic-

assisted laparoscopic radical prostatectomy (RALRP) operations.  

A 77-year-old, 178-cm, 85-kg male patient is scheduled for RALRP operation. The patient's left eye 

was severe and the right eye was mildly defect in the visual field. The patient preoperatively was 
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examined by the ophthalmology service and the current open-angle glaucoma (OAG) treatment was 

arranged.  

The patient was intubated after induction with propofol, fentanyl and rocuronium. The patient was 

placed in the modified Z Trendelenburg position. Anesthesia maintenance was provided with propofol 

8 mg/kg/hr total intravenous anesthesia (medical air 60% in oxygen), remifentanil 0.5 mg/kg/min, and 

rocuronium bromide 0.1 mg/kg. Optic nerve diameters were measured with USG every hour 

perioperatively. It was found that the nerve diameter, which was measured as 3.5 mm immediately after 

induction, expanded up to 5 mm at the end of the operation (250 minutes). Slow infusion of 150 g 20% 

mannitol was started at the 180th minute of the operation. He was awakened with stable hemodynamics, 

normal oxygenation and without complications. No regression in the visual field was detected in the 

patient's subsequent ophthalmological follow-ups. 

Postoperative visual loss is reported as 0.0008% in non-ophthalmologic surgeries. We assume that 

although the modified Z Trendelenburg position increases intracranial pressure in RALRP operations, 

there is less increase than the steep Trendelenburg position. In addition, the preference of anesthesia 

maintenance as intravenous anesthesia may also help to maintain intracranial pressure. More studies are 

needed to suggest similar intraoperative management of patients with AAG in the Modified Z 

Trendelenburg position in RALRP operations. 

Keywords: robotic-assisted laparoscopic radical prostatectomy, open-angle glaucoma, total intravenous 

anesthesia, modified Z Trendelenburg 
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ÖZET  

Foramen mandibulae içinden geçen n. alveolaris inferior nedeniyle klinik olarak büyük önem arz 

etmektedir. Diş hekimliği uygulamaları, mandibular ark cerrahisi ve çeşitli dental girişimlerde başarılı 

sonuçlar elde edebilmek için foramen mandibulae’nın anatomisi ve yerleşimi doğru analiz edilmelidir. 

Foramen mandibulae ve dolayısıyla n. alveolaris inferiorun konumu değişkenlik gösterebilmektedir. Bu 

nedenlerden dolayı bu çalışmada foramen mandibulae ve yakın komşulukları arasındaki ilişkinin 

morfometrik olarak incelenmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına ait kemik koleksiyonunda bulunan kuru mandibula kemikleri 

kullanılarak aşağıdaki paramereler değerlendirilmiştir; foramen mandibulae iç kenarının en derin 

noktasından caput mandibulae üst kenarının iç köşesine olan uzaklık (FMCM), foramen mandibulae iç 

kenarının en derin noktasından ramus mandibulae posterior kenarına dik giden doğrunun uzunluğu 

(FMRMP), foramen mandibulae iç kenarının en derin noktasından ramus mandibulae anterior kenarına 

dik giden doğrunun uzunluğu (FMRMA), foramen mandibulae iç kenarının en derin noktasından corpus 

mandibulae’nın alt kenarına dik inen doğrunun uzunluğu (FMRM), foramen mandibulae iç kenarının en 

derin noktasından incisura mandibulae’nın en derin noktasına olan uzaklık (FMIM), foramen 

mandibulae’nın iç kenarının en derin noktasından angulus mandibulae’nın en çıkıntılı noktasına olan 

uzaklık (FMAM), foramen mandibulae’nın iç kenarının en derin noktasından processus condylaris’e 

olan uzaklık (FMPCr) ve foramen mandibulae’nın iç kenarının en derin noktasından proccessus 

coronoideus’a olan uzaklık (FMPCn). Belirlenen parametrelere ait en küçük, en büyük, ortalama ve 

standart sapma değerleri sol ve sağ taraf olmak üzere mm cinsinden; FMCM sol taraf 23,59-43 ve 63, 

35,62±6,21, sağ taraf 24,55-40,85 ve 34,49±4,16, FMRMP sol taraf 10,80-16,66 ve 13,25±1,54, sağ 

taraf 8,46-20,96 ve 14,58±2,94, FMRMA sol taraf 11,45-27,39 ve 17,21±4,05, sağ taraf 10,16-26,57 ve 

17,62±3,65, FMRM sol taraf 17,44-35,54 ve 22,83±4,79, sağ taraf 15,37-35,58 ve 24,48±4,98, FMIM 

sol taraf 13,67-44 ve sağ taraf 23,84±7,57, FMAM 13,28-32,26 ve 20,62±4,66, FMPCr sol taraf 26,81-

47,61 ve 36,24±6,24, sağ taraf 30,48-40,79 ve 36,70±2,67, FMPCn sol taraf 26,61-51,92 ve sağ taraf 

30,66-45,72 ve 39,31±4,44 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada belirlenen parametrelerin analiz 

sonuçlarının, yerleşim olarak değişkenlik gösteren foramen mandibulae’ya klinik yaklaşım açısından 

derinlik katacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Foramen Mandibulae, Kırık, Nervus Alveolaris İnferior 
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ABSTRACT 

The mandibular foramen is of great clinical importance because of the inferior alveolar nerve passing 

through. In order to acquire successful results in dental practices, mandibular arch surgery and various 

dental interventions, topography of the foramen must be evaluated correctly since the position of the 

foramen and the nerve may vary occasionally. This study has therefore focused to examine the 

morphometric relationship between the mandibular foramen and the neighboring anatomical 

peculiarities of the 15 dry mandibles of unknown age and gender, found in the bone collection of Bolu 

Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Anatomy. The following parameters 

have been evaluated; the distance from the deepest point of the inner edge of the mandibular foramen to 

the inner corner of the upper edge of the head of the mandible (FMCM), the length of the line from the 

deepest point of the inner edge of the mandibular foramen to the posterior edge of the mandibular ramus 

(FMRMP), the length of the outgoing line from the deepest point of the inner edge of the mandibular 

foramen to the anterior edge of the mandibular ramus (FMRMA), the length of the line descending 

perpendicular to the lower edge of the body of the mandible from the deepest point of the inner edge of 

the mandibular foramen (FMRM), the distance between the deepest point of the inner edge of the 

mandibular foramen and the deepest point of the mandibular crest (FMIM), the distance between the 

deepest point of the inner edge of the mandible and the most prominent point of the angel of the mandible 

(FMAM), the distance between the deepest point of the inner edge of the mandibular foramen and the 

condylar process (FMPCr), and from the deepest point of the inner edge of the mandibular foramen to 

the coronoid process (FMPCn). The smallest, largest, mean and standard deviation values of the 

determined parameters are in mm, on the left and right sides; FMCM left side 23.59-43 and 63, 

35.62±6.21, right side 24.55-40.85 and 34.49±4.16, FMRMP left side 10.80-16.66 and 13, 25±1.54, 

right side 8.46-20.96 and 14.58±2.94, FMRMA left side 11.45-27.39 and 17.21±4.05, right side 10.16-

26 .57 and 17.62±3.65, FMRM left side 17.44-35.54 and 22.83±4.79, right side 15.37-35.58 and 

24.48±4.98, FMIM left side 13.67-44 and right side 23.84±7.57, FMAM 13.28-32.26 and 20.62±4.66, 

FMPCr left side 26.81-47.61 and 36.24±6.24, right side 30.48-40.79 and 36.70±2.67, FMPCn left side 

26.61-51.92 and right side 30.66-45.72 and 39.31±4.44 calculated. The results will surely contribute to 

the clinical approach to the mandibular foramen. 

Keywords: Mandibular foramen, Fracture, Inferior alveolar foramen 

 

1. GİRİŞ 

Kafa iskeletindeki en büyük ve topografik olarak en alt pozisyonlu yerleşime sahip olan mandibula 

anatomik konfigürasyonundan dolayı diğer kafa kemiklerine kıyasla travmalara daha yatkın 

pozisyondadır. Kemikte meydana gelen kırıkların bölgelere göre görülme oranları genel olarak; 

processus condylaris’de %35,  processus coronoideus’da %2, ramus mandibulae’de %3,  angulus 

mandibulae’de %20, corpus mandibulae’de %20, symphysis mandibulae’de %15 ve pars alveolaris’de 

%3 kadardır [1]. Klinik açıdan bakıldığında, foramen mandibulae, ramus mandibulae’nin iç yüzünde 

yerleşim gösteren ve klinik açıdan önemli olan n. alveolaris inferior geçişini sağlamakta ve mandibular 

anestezi sırasında bu sinirin blokajına olanak sağlamaktadır [2,3]. Sinirin blokajı ile pleksus dentalis 

superior’da yer alan alt çene sinir ağı anestezisi sağlanmakta ve mandibular dişler ile etrafındaki destek 

dokuların ve çene ve alt dudağın geçici olarak duyusal innervasyonu engellenmektedir [2–4]. Bu 

uygulamalar diş hekimliği,  maksillofasiyal cerrahi ve dental implantoloji gibi çeşitli dental girişimler 

açısından büyük önem arz etmektedir [3,5].  

Literatür, n. alveolaris inferior innervasyonunun bloke edilmesinde yaklaşık %15-20 oranında başarısız 

olma ihtimalinin olduğunu belirtmektedir [4]. Bu durumun nedenleri arasında foramen mandibulae’nın 

ve dolayısıyla n. alveolaris inferiorun anatomik yerleşim ve pozisyonlarının değişkenlik göstermesi 

sayılmaktadır [6]. Bu nedenle standart prosedürleri uygulayabilmek ve uygun tedavi yöntemlerini 

değerlendirmek için bu delik merkezli mandibula morfometrisinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, bu çalışmada foramen mandibulae ve yakın komşulukları arasındaki ilişkinin morfometrik 

olarak incelenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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2. MATERYAL METOD  

Çalışmada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına ait kemik 

koleksiyonunda bulunan, yaşı ve cinsiyeti bilinmeyen 15 adet kuru mandibula kemiği kullanılarak 

aşağıdaki parametreler değerlendirilmiştir (şekil 1 ve şekil 2); 

Foramen mandibulae’nın en derin noktasından, caput mandibulae üst kenarının iç köşesine olan uzaklık 

(FMCM),  

Foramen mandibulae’nın en derin noktasından ramus mandibulae’nın posterior kenarına dik giden 

doğrunun uzunluğu (FMRMP),   

Foramen mandibulae’nın en derin noktasından ramus mandibulae anterior kenarına dik giden doğrunun 

uzunluğu (FMRMA),  

Foramen mandibulae’nın en derin noktasından corpus mandibulae’nın alt kenarına dik inen doğrunun 

uzunluğu (FMRM),  

Foramen mandibulae’nın en derin noktasından incisura mandibulae’nın en derin noktasına olan uzaklık 

(FMIM),  

Foramen mandibulae’nın en derin noktasından angulus mandibulae’nın en çıkıntılı noktasına olan 

uzaklık (FMAM),  

Foramen mandibulae’nın en derin noktasından processus condylaris’e olan uzaklık (FMPCr) 

Foramen mandibulae’nın en derin noktasından proccessus coronoideus’a olan uzaklık (FMPCn).   

 

Şekil 1. A: FMCM, B: FMRMP, C: FMRMA, D: FMRM. 
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ŞEKİL 2. E: FMIM, F: FMAM, G: FMPCr, H: FMPCn. 

 

 

Çalışmada ölçümler dijital kaliper (0.1 mm) ve osteometrik tahta kullanılarak yapılmıştır.  

 

3. BULGULAR  

Belirlenen parametrelere ait en küçük, en büyük, ortalama ve standart sapma değerleri sağ ve sol taraf 

olmak üzere mm cinsinden Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Çalışmada ölçülen parametrelerin minimum-maksimum (min.-max) ve ortalama standart 

sapma (ort.±ss.) değerleri. 

Parametreler Min.-Max. Ort.±Ss. 

 Sağ Sol Sağ Sol 

FMCM 24,55-40,85 23,59-43,63 34,49±4,16 35,62±6,21 

FMRMP 8,46-20,96 10,8-16,66 14,58±2,94 13,25±1,54 

FMRMA 10,16-26,57 11,45-27,39 17,62±3,65 17,21±4,04 

FMRM 15,37-35,58 17,44-35,54 24,48±4,98 22,83±4,79 

FMIM 13,27-27,8 13,67-44 22,69±3,79 23,84±7,57 

FMAM 12,91-28,85 13,28-32,26 19,93±4,49 20,62±4,66 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

63 

 

Klinik açıdan, foramen mandibulae’dan geçen n. alveolaris inferior’un innervasyon blokajının doğru bir 

şekilde yapılabilmesi açısından anatomik yerleşiminin bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma 

foramen mandibulae ve çevresel yapıların morfometrik özelliklerini değerlendirmeyi ve klinik 

uygulamalarda yol gösterici olabilmeyi amaçlamıştır. Çalışma sonucundan elde edilen veriler literatür 

verileriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak literatür verileriyle benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. 

Literatüre bakıldığında, FMRM ve FMRMA parametrelerine ait ölçümlerde bizim çalışmamıza en yakın 

sonuçlar; FMRM için Aksu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, FMRMA için ise Oğuz ve Bozkır’ın 

yaptığı çalışmada rastlanmaktadır [6,7]. FMCM, FMRMP, FMIM ve FMAM parametreleri için ise, 

bizim sonuçlarımızla paralellik gösteren sonuçlar FMCM için Aksu ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma 

iken, FMRMP, FMIM ve FMAM parametreleri için Afşar ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmaya ait 

sonuçlardır [7,8]. Bu veriler tablo 2 ve tablo 3’te karşılaştırılmıştır. 

 

Tablo 2. FMRM ve FMRMA’ya ait değerlendirme.  
 

FMRM FMRMA 

Oğuz ve Bozkır 30,97 16,09 

Aksu ve ark. 26,45 12,81 

Afşar ve ark. 37,7 20,2 

Mevcut 

çalışma 

Sağ 24,48±4,98 (Sağ) 
 

17,62±3,65 (Sağ) 
 

Sol 22,83±4,79 (Sol) 17,21±4,04 (Sol) 

 

Tablo 3. FMCM, FMRMP, FMIM, FMAM’a ait değerlendirme. 
 

FMCM FMRMP FMIM FMAM 

Aksu ve ark. 41,54 14,45 23,91 22,49 

Afşar ve ark. 39,3 12,6 19,9 28,3 

Mevcut çalışma 
 

Sağ 34,49±4,16 14,58±2,94 22,69±3,79 19,93±4,49 

Sol  35,62±6,21 13,25±1,54 23,84±7,57 20,62±4,66 

 

4. SONUÇ  

Çalışmada belirlenen parametrelerin analiz sonuçlarının, yerleşim olarak değişkenlik gösteren foramen 

mandibulae’ya klinik yaklaşım açısından derinlik katacağı düşünülmektedir. Özellikle cerrahi işlemlerin 

sağlıklı yürütülebilmesi ve başarılı sonuçlar alınabilmesi açısından her ülkenin populasyonu ile ilgili 

metrik değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca mandibular sinir hasarından kaçınmak ve daha 

FMPCr 30,48-40,79 26,81-47,61 36,70±2,67 36,24±6,24 

FMPCn 30,66-45,72 26,61-51,92 39,31±4,44 40,19±7,76 
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iyi sonuçlar elde edebilmek için, standart anatomik yapıya kıyasla foramen mandibula konum 

tahmininin yetersiz yapılabileceği ihtimali unutulmamalı ve müdahale öncesinde olguların radyografi 

ve tomografi görüntüleriyle birlikte ele alınarak güvenilirliğin arttırılması gerektiği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Ön kol distal uç kırıklarında ve el bileği proksimal sırası kemiklerinin kırıklarında sıklıkla başvurulan 

cerrahi yöntemlerde, m. pronator quadratus’un insizyonu ve serbestleştirilmesi önem arz etmektedir. 

Musculus pronator quadratus'un anatomisi ile ilgili çalışmaların çoğu radyolojik görüntüleme 

yöntemlerine dayalı çalışmalardır. Bu nedenle, kasın morfometrik ölçümlerle değerlendirilmesi 

amacıyla, bir kadavra çalışması yapmayı gerekli gördük. 

M. pronator quadratus incelenmesi için 2005-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na ait laboratuvarda bulunan, formaldehit - fenol - etilalkol - gliserin 

- su karışımı ile fikse edilmiş olan 22 insan kadavrasının üst ekstremiteleri kullanıldı (44 taraf; 22 sağ 

ve 22 sol). Gerekli disseksiyonlar yapılarak, musculus pronator quadratus ortaya çıkarıldıktan sonra, 

dijital kaliper kullanılarak, bu kas ile ilgili morfometrik ölçümler yapıldı. Musculus pronator 

quadratus'un proximalde ve distalde radius ve ulna'ya yapışma yerleri arasındaki vertikal mesafeler, 

distalde yapışma yerlerinin, processus styloideus ulnae ve processus styloideus radii'ye olan vertikal 

mesafeleri, musculus pronator quadratus'un genişliği ölçülerek kaydedildi. Radial tarafta elde edilen 

veriler, birbirleriyle ve ve radius uzunluğuyla, ulnar tarafta elde edilen veriler de birbirleriyle ve ulna 

uzunluğyla kıyaslanarak, veri çeşitliliği sağlanmış oldu. Elde edilen tüm morfometrik değerler, taraf ve 

cinsiyet analizlerine de tabi tutuldu. 

Musculus pronator quadratus anatomisini morfometrik ölçümlerle değerlendirdiğimiz bu kadavra 

çalışmamızın, bu kas ve bulunduğu bölgeye uygulanacak girişimsel radyolojik ve cerrahi işlemlerde, 

uygulayıcılara referans olabileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Musculus pronator quadratus, morfometri, kadavra 
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ABSTRACT 

The incision and release of the pronator quadratus muscle are important in surgical operations that are 

frequently used in the proximal row of wrist bones and distal forearm fractures. However most of the 

studies on the anatomy of the pronator quadratus muscle are based on radiological imaging methods and 

in this respect, we found it necessary to make a cadaveric study to evaluate the muscle with 

morphometric measurements.  

For the examination of pronator quadratus muscle, the upper extremities of 22 human cadavers, resided 

in the laboratory of Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Department of Anatomy between 

2005-2018, were fixed with a mixture of formaldehyde - phenol - ethyl alcohol - glycerin – water, (44 

sides; 22 right and 22 left). After making the necessary dissections and revealing the musculus pronator 

quadratus, morphometric measurements of this muscle were made using a digital caliper. The vertical 

distance between pronator quadratus muscle at the proximal and distal attachment points of the radius 

and ulna; vertical distance between the distal edge of pronator quadratus muscle and styloid process of 

the radius, styloid process of ulna; width of pronator quadratus muscle were measured and saved. Data 

diversity was achieved by comparing the data obtained on the radial side for each other and concerning 

the radius length, and the data obtained on the ulnar side for each other and concerning the ulna length. 

Side and gender analyses of all morphometric values obtained were performed. 

We support that this cadaveric study, in which we evaluated the anatomy of the pronator quadratus 

muscle with morphometric measurements, can be a reference for practitioners in interventional 

radiological and surgical procedures to be applied to this muscle and its region. 

Key words: Pronator quadratus muscle, morphometry, cadaver 
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ABSTRACT 

This work sought to explore the lung dose overestimation in 90Y therapy due to attenuation and scatter 

radiation. For dose computation, in-house dosimetry mobile code (90Y DoseCal)  was developed  in 

order to  accelerate  treatment planning among multidisciplinary teams. A cohort of 18 patients was 

injected by 3-5 mCi 99mTc-MAA prior to 90Y therapy. Whole body scan was performed after injection 

with photopeak window at 140 keV and one down-scatter window (-15%). SPECT/CT scan was also 

conducted with attenuation and scatter correction. The lung shunt fraction (LSF) was calculated using 

three image formats encompassing standard whole body scan (WBS), scatter corrected  WBS and 

SPECT/CT with attenuation and scatter correction. All of the dose computations were performed by a 

mobile code (90YdoseCal) developed for 90Y dosimetry. 

The mean lungs dose was 14.7±13.8 Gy by standard WBS, while it was as low as 7.4±7.7 Gy and 

9.11±11.9 Gy by SPECT/CT and scWBS, respectively. The deviation in the lung dose between the  

standard WBS and SPECT/CT was -53% (rang: -34/-72%), and it was -46% (range: -18-/-72%) between 

standard WBS and scWBS. A statistically significant difference (pvalue<0.05) in lungs doses was shown 

between standard WBS and both SPECT/CT and scWBS, while no significant difference was seen 

between the  lungs dose values from scWBS and SPECT/CT. 

90YDoseCal code was  well -validated  to be used in 90Y dosimetry  as it was deduced that scatter 

radiation considerably overestimates lung shunt fractions and the received radiation dose. The good 

agreement between LSFs from scatter corrected planar imaging and SPECT/CT might be deemed 

practical method to accurately estimate lung dose in 90Y therapy. 

  



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

68 
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Özet 

Türkiye'de aktif ve sürdürülebilir seyahati artırmaya yönelik ulaşım politikaları, temel olarak insanları 

kısa yolculuklar için yürümenin ve bisiklete binmenin sağlık yararları konusunda ikna etmeye odaklandı 

ve eğer insanlar daha aktif seyahatin kişisel faydaları olduğuna ikna edilebilirse, bunu davranış 

değişikliğinin izleyeceğini varsaydılar. Bu makalede rapor edilen ve esas olarak dört Türk şehrinde 

ayrıntılı nitel araştırmalara dayanan araştırma, çoğu insanın günlük yaşamda karşılaştığı 

karmaşıklıkların ve olasılıkların genellikle bu tür davranış değişikliklerini zorlaştırdığını iddia ediyor. 

Üç grup faktöre odaklanır: risk algıları; aile ve ev sorumluluklarının yarattığı kısıtlamalar; ve normallik 

algıları. Bu tür faktörler doğrudan ele alınmadıkça, yürüme ve bisiklete binme düzeylerini artırmaya 

yönelik politikaların sınırlı bir başarıya sahip olacağı ileri sürülmektedir. Özellikle, yürüme ve bisiklet 

sürmeyi mümkün olduğunca risksiz hale getirmek için müdahaleleri, araba kullanımı üzerindeki 

kısıtlamalar ve sürücülerin hareket etme yollarındaki tutum değişiklikleri ile birleştiren ulaşım 

politikasına çok daha entegre bir yaklaşımın olması gerektiği tartışılmaktadır. Bu tür politikaların aynı 

zamanda, kentsel alanlarda kısa yolculuklar için yürümenin veya bisiklete binmenin mantıklı ve normal 

seyahat yolu olarak algılandığı ve araba kullanımının istisnai olarak görüldüğü bir ortam yaratan daha 

geniş sosyal ve ekonomik değişimle bağlantılı olması gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Yürüyüş, Bisiklet, Risk, Aile Normalliği, Politika 

 

1. Giriş 

Türkiye'de aktif seyahatin tanıtımına son zamanlarda önemli bir vurgu yapıldı ve hükümet ve diğer 

organlardan gelen bir dizi rapor, insanların kısa yolculuklar için yürümesini veya bisiklete binmesini 

teşvik etmektedir (Çalışkan, 2003; Ongun and Türkoğlu, 2016; Kılıç and Kurnaz, 2010). Yürüme ve 

bisiklete binme düzeylerinin artmasıyla ilgili argümanlar, özellikle Türkiye'de obezite düzeylerini 

düşürme stratejisinin bir parçası olarak aktif seyahatin algılanan sağlık yararlarına odaklanmıştır 

(Yıldırım, 2005; Cana, 2012). Yürüme ve bisiklete binme lehindeki tartışmalar, bu nedenle, kendi 

başlarına mantıklı seyahat seçenekleri olarak yürümek ve bisiklete binmek yerine, sağlıkta kişisel 

kazanımlar ve sağlık hizmetleri üzerindeki potansiyel baskının azaltılması açısından inşa edilmiştir. 

Yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik etmeye yönelik eylemler, esas olarak, yeni altyapının 

geliştirilmesi ve özellikle çocuklar için bisiklet eğitimi sağlanması yoluyla bu seyahat biçimini kolay ve 

çekici hale getirmeye odaklanmıştır. Yürüme ve (özellikle) bisiklete binme yeterince kolay ve çekici 

hale getirilirse, insanların kısa yolculukları otomatik olarak arabadan daha aktif modlara kaydıracakları 

ve seyahat davranışına 'dürtülebilecekleri' varsayımı -genellikle örtük olarak- tüm bu faaliyetlerin 

altında yatan bir varsayımdır (Karanikola et al., 2018; Lehner et al., 2016). 

Bununla birlikte, insanların davranış değişikliğini benimsemesini engelleyen karmaşık faktörleri hesaba 

katmadıkları için bu tür yaklaşımların nadiren etkili olduğuna dair artan kanıtlar vardır. Özellikle, 

insanların araba kullanmak yerine yürümek veya bisiklete binmek gibi farklı bir dizi davranışın uygun 

olduğuna inandıklarında bile, davranışları üzerindeki diğer kısıtlamalar nedeniyle bu inançları nadiren 

eyleme geçirdikleri iddia edilebilir (Bohte et al.,, 2009; Krizek et al., 2009). Yürümeyi ve bisiklete 

binmeyi daha kolay ve çekici kılmakla kalmayıp, aynı zamanda araba kullanımı alternatifini daha zor 

ve daha az kabul edilebilir kılmak için daha aktif müdahaleler olmadan, önemli mod değişimlerinin elde 

edilmesi olası değildir. Bununla birlikte, son politikalar, esas olarak sağlık gerekçesiyle aktif seyahatin 
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ikna ve teşvikine dayanan daha müdahaleci yaklaşımları benimseme konusunda isteksiz olmuştur. 

Müdahale etme konusundaki bu tür bir isteksizlik kısmen siyasi olabilirken (en azından seçmenlerin 

bazı kesimleri tarafından sevilmeyen politikaları teşvik etme isteksizliği), bunun aynı zamanda, 

seçmenlerin işini zorlaştıran mevcut kısıtlamaları tam olarak takdir etmedeki başarısızlıktan da 

kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Frank et al., 2003; Gretzel et al., 2000; Pelling, 2010)). Bu yazıda 

bildirilen araştırma, geniş bir yolcu kesiminin kentsel alanlarda kısa geziler için günlük seyahatleri 

hakkındaki görüşlerine odaklanmakta ve insanların bu yönde iyi niyetli olsalar bile düzenli olarak 

yürümemelerinin veya bisiklete binmemelerinin karmaşık nedenlerini vurgulamaktadır. Sürdürülebilir 

kentsel ulaşımla ilgili mevcut akademik tartışmaya hem kanıtlar hem de özel politika önerileri ekliyor 

(genel bilgiler için bkz. Marsden and Stead, 2011; Slim et al., 2001; Ricci, 2015). 

Bununla birlikte, bu tür planlar değerli olduğu için, tüm gezginlerin görüşlerine ve endişelerine daha 

fazla dikkat edilmedikçe, etkilerinin muhtemelen sınırlı olacağı önerilebilir. İstanbul'da bisiklet 

kullanımındaki artış, nispeten dar bir sosyo-ekonomik ve demografik bantta yoğunlaşmaya devam 

ediyor ve esas olarak merkezi şehre odaklanıyor (Çiftci, 2006; Yılmaz and Gerçek, 2013). Bu alanın 

dışında bisiklete binme oranları düşük kalıyor ve Kös (2015) yakın zamanda, araba dışı seyahatin daha 

yaygın bir şekilde benimsenmesi için İstanbul'da araba kullanımını kısıtlamak için çok daha agresif 

önlemlerin gerekli olduğunu savundu. Mevcut ve kararlı bisikletçiler ve bisiklet organizasyonları 

tarafından yapılan yüksek profilli kampanyaların açık bir şekilde bazı etkileri olmasına ve toplam resmin 

önemli bir parçası olmasına rağmen, bu kararlı azınlığın görüşlerine gösterilen ilginin, dikkatleri 

diğerlerinin deneyimlerinden başka yöne çevirdiği iddia edilebilir. Bu yazıda bildirilen araştırma, çoğu 

insanın kentsel alanlarda seyahat etme yollarında önemli bir değişiklik elde etmek için gerekli olabilecek 

daha radikal bir dizi müdahale önermek için çok daha geniş bir görüş yelpazesine odaklanmaktadır.  

 

2. Yöntemler 

Amacımız, nadiren ya da hiç yürümeyenler veya bisiklete binenler de dahil olmak üzere çok çeşitli 

insanları incelemek ve kentsel alanlarda makul bir şekilde yürüyerek veya bisikletle yapılabilecek kısa 

gezilere odaklanmaktı. Dört vaka çalışması şehri belirlendi: Malatya, Mersin, Samsun ve Nevşehir. 

Bunlar, İstabul dışındaki, çeşitli sosyal özelliklere sahip ve her biri yürüyüş ve bisiklete binmeyi teşvik 

etmek için farklı düzeylerde mevcut müdahalelere sahip Türkiye kentsel alanlarının bir kesitini temsil 

edecek şekilde seçildi. Dört temel yöntem kullanıldı: 15.000 eve gönderilen ve yürüyüş ve bisiklete 

binme konusundaki deneyimleri ve tutumları inceleyen bir posta anketi; dört vaka çalışması şehrinde 

tüm kullanılabilir yolların ve arazi kullanımlarının bağlanabilirliğinin mekansal analizi; Kentsel 

alanlarda yaygın olarak kullanılan rotalarda yürürken ve bisiklet sürerken hem evde hem de hareket 

halinde hane halkı ve bireylerle 80 görüşme; ve günlük seyahatlerin ev rutinlerine nasıl dahil edildiğini 

daha ayrıntılı olarak araştırmak için tasarlanmış 20 ev etnografisi içerir. Bu makale esas olarak son iki 

yöntemden yararlanmaktadır (daha fazla ayrıntı aşağıda kısaca verilmiştir).  

Görüşülen kişiler, dört çalışma kasabasındaki nüfusun bir kesitini temsil etmek üzere anket 

katılımcılarından seçildi. Hanelerde, yürüyüş ve bisiklete binmeye yönelik tutumları ve insanların belirli 

günlük seyahat biçimlerini seçme nedenlerini araştıran 40 görüşme yapıldı ve 40 görüşme, yürürken 

veya bisiklete binerken 'go-along' veya mobil görüşmeler olarak yapıldı (King, 2016; Lager et al., 2019). 

Bunlar, kentsel alanda seyahat etme deneyimine odaklandı ve katılımcıların yürürken veya bisiklete 

binerken karşılaştıkları günlük durumlara verdikleri yanıtları kaydetti. Görüşmeler dört çalışma alanı 

arasında eşit olarak bölündü ve mobil görüşmelerin yarısı yürüyerek, yarısı bisiklet sürerken yapıldı. 

Mobil görüşmeler, seyahat ederken bir konuşmayı sürdürmek ve kaydetmek her zaman kolay olmadığı 

için belirli sorunlar oluşturabilir (Newcomer et al., 2015). Yoğun trafikte bisiklet sürmek özel zorluklar 

doğurdu ve görüşmeler yolculuktan önce ve sonra ek materyallerle desteklendi. 

Etnografik çalışma, araştırmacıların kendilerini mümkün olduğunca katılımcı hanelere yerleştirmelerine 

ve günlük seyahat kararlarını yakından gözlemlemelerine ve kaydetmelerine izin vermek için tasarlandı 

(Christensen, 2011). Etnografik çalışmaya dahil edilen tüm hanelerin benzer bir kentsel yapıyla 

karşılaşması için her şehirde ayrıntılı çalışma için bir yerellik seçilmiştir. Her şehirde toplam beş hane 

araştırıldı ve amaç, veri toplamak için bir dizi yöntem kullanmaktı. Bunlar arasında gözlemler, 
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görüşmeler (hem ev halkı hem de seyahat sırasında), seyahat günlükleri, haritalama çalışmaları, 

hareketlilik envanterleri ve topluluk katılımı yer aldı. Her bölgedeki hanelerden yoğun bir şekilde veri 

toplamak için ortalama üç ay harcandı. Uygulamada, kullanılan kesin yöntemler bölgeden bölgeye 

büyük ölçüde farklılık gösteriyordu ve yerel koşullara uyacak şekilde sahada uyarlanması gerekiyordu. 

Örneğin, büyük ölçüde orta sınıf bölgelerinde, yanıt verenlerin çoğu araştırmanın amacını anlamış ve 

araştırmacıları uzun süre evlerinde ağırlamaktan mutlu olurken, daha işçi sınıfı ve/veya kültürel olarak 

çeşitli bölgelerde araştırma bazen bir şüphe karışımıyla karşılanmıştır. Yinede, tüm alanlardan geniş 

ölçüde karşılaştırılabilir veriler topladık ve toplamda görüşmeler ve etnografiler, yaklaşık 1,5 milyon 

kelimelik metin içeren 262 ayrı transkript üretti. Tüm veriler kopyalandı ve kodlandı ve ardından 

araştırma ekibinin tüm üyeleri tarafından yanıtların ayrıntılı bir şekilde okunmasıyla birlikte metin 

analiz programı Atlas ti kullanılarak analiz edildi. Bu yazıda kilit noktaları göstermek için kullanılan 

alıntılar bir dizi görüşü yansıtacak şekilde seçilmiştir: nitel metinsel yanıtları nicelleştirmeye çalışmak 

uygun değildir. Metinde geçen tüm isimler takma adlardır. 

 

3. Sonuçlar 

Bu yazıda, katılımcıların günlük seyahatin bir aracı olarak yürüme ve bisiklete binme konusundaki 

görüşlerini nasıl nitelendirdiklerine ve insanların yürüyerek veya bisikletle seyahat etmelerini rutin 

olarak engelleyen kısıtlamalar ve engellere odaklanıyoruz. Ankete katılanların çoğu, çalışma alanları 

arasında çok az farklılık olmakla birlikte, yürüyüş ve bisiklete binme hakkında genel olarak olumlu 

görüşlere sahipti. Katılımcılar özellikle yürümeyi eğlenceli bulacaklarını, sağlıklarına fayda 

sağlayacağını ve kirliliği azaltacağını söylediler. Bisiklete binmek için, çoğu bisikletle seyahat etmenin 

sağlıkları için iyi olacağını, paradan tasarruf edeceğini ve kirliliğe daha az katkıda bulunacağını hissetti, 

ancak daha azı bisiklete binmeyi eğlenceli bulacağını söyledi (Tablo 1). Röportaj ve etnografiye 

katılanlar (özellikle Nevşehir'de), bu modları sık kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın, daha aktif 

seyahatin birçok gerçek ve potansiyel faydasını da belirttiler. Kutu 1'de bir dizi alıntı verilmiştir, ancak 

ortaya çıkan ana temalar, yürümenin özellikle keyif, bağımsızlık, zindelik ve çevreyle bağlantı ile 

bağlantılı olduğu, bisiklete binmenin ise kolaylık, sağlık yararları sunduğu ve bazı kadınlar için daha 

güvenli bir biçim olarak görüldüğüdür. Ancak, hem yürümeyi hem de bisiklete binmeyi birçok olumlu 

nitelikle ilişkilendirirken, katılımcılar (ve genellikle aynı katılımcılar), pratikte nadiren yürüyerek veya 

bisikletle seyahat etmelerinin birçok nedenini de belirlediler.  

 

Tablo 1. Yürüme ve bisiklete binmenin olumlu özellikleri (ortalama puanlar) 

 Nevşehir Malatya Mersin Samsun 

Yaya yolculuklar yaparsam veya yapacak 

olursam: 

    

Sağlığıma faydası olur 1.6 1.6 1.8 1.8 

Yürümeyi zevkli bulurdum 2.1 1.4 1.9 1.6 

Bu, yerel hava kirliliğine daha az katkıda 

bulunduğum anlamına gelir 

2.5 1.7 2.1 1.4 

Bir özgürlük duygusu alırdım 1.7 2.1 2.2 1.8 

Rahatlatıcı bulurdum 1.8 2.1 2.3 2.1 

Örnek boyut 164 186 212 215 
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Bisikletle yolculuk yaparsam veya yapacak 

olsam: 

    

Sağlığıma faydası olur 2.1 1.6 2.1 1.8 

Bu, yerel hava kirliliğine daha az katkıda 

bulunduğum anlamına gelir 

2.2 1.5 2.1 2.1 

Daha fazla bisiklet şeridi beni daha güvende 

hissettirir 

1.8 1.8 2.5 1.9 

Bana para kazandıracaktır 1.8 2.2 1.7 1.6 

Bu, iklim değişikliğine daha az katkıda 

bulunduğum anlamına gelir 

1.9 2.1 1.8 1.9 

Örnek boyut 162 178 197 201 

 

Katılımcılardan her bir ifadeye verdikleri yanıtları 1=kesinlikle katılıyorum; 3=nötr; 5=kesinlikle 

katılmıyorum. Bu nedenle, ortalama 1.5 puan, verilen ifadeyle yüksek derecede uyuşmayı gösterir. En 

az iki ilde 2,0 veya daha az puan alan ifadeler tabloya dahil edilmiştir. 

 

Bir bölgede yürümek size o bölge hakkında araba kullanmaktan daha iyi bir fikir verir (Ahmet, 

Nevşehir). 

Yürümek sakinleştiricidir, sorunları düşünmenizi, zihninizi boşaltmanızı sağlar (İsmail, Mersin). 

Sağlığa iyi geldiği ve kesinlikle temiz hava alabileceğimiz için, kesinlikle yürümek iyi bir egzersizdir. 

(Gül, Malatya). 

Her zaman sadece yürümeyi seçerdim çünkü o kadar zaman trafikte geçirecektim, bu yüzden yolculuk 

yapmak ve orada oturup bir arabaya sarılmak yerine bir şeyler başarıyormuş gibi hissetmek daha iyi 

olabilirdi. Yerleri yürüyerek çok para kazanıyorum ve ayrıca bu gerçekten bir egzersiz işi. (Tolga, 

Samsun). 

Yürümek bana hareketler üzerinde tam kontrol sağlıyor. Bir şekilde her şeyi kontrol edebiliyorum. 

Kimseye güvenmiyorsun, sadece kendine güveniyorsun. Gün boyu düşünmeyi, kendi kendime 

konuşmayı ve bir sonraki günü planlamayı seviyorum, bu bir düşünme ve planlama etkinliği. Çok 

rahatlatıcı, günün tüm stresini ve baskısını üzerinizden atın. (Murat, Samsun). 

Yürümenin avantajı, sizi tam olarak ne kadar süreceğini bilmenizdir. (Leyla, Malatya). 

Yürürken tanıdığım insanlarla tanışıyorum ki bu, araba kullandığınızda özlediğiniz şeydir. (Jale, 

Nevşehir). 

Bisiklete binersem biraz temiz hava alırım ve işe geldiğimde biraz canlı hissederim, oysa otobüse 

bindiğimde ve öksüren insanlarla doluysa, kendimi biraz olumsuz ve tazelenmemiş hissediyorum. işe 

başlamak. (Can, Malatya). 

Direksiyon başında olmaktan bıktım. Bisiklet benim için burada devreye giriyor. Bütün gün masamın 

başında veya direksiyon başındaysam, dışarı çıkıp biraz egzersiz yapmak güzel. Bisikletinizi ve 

kaskınızı, antrenman ayakkabılarınızı, şortunuzu ve tişörtünüzü aldıktan sonra, ödeyecek hiçbir 

şeyiniz kalmaz. (Davut, Samsun). 
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Bisiklete binmek, kadınlara yürümekten biraz daha fazla güvenlik sağlar. [ve onları] daha bağımsız 

hissettirir, özellikle de arabaya erişimi olmayanlar için. (Sevgi, Nevşehir). 

İşe gidip gelmek dışında günlük işlerim boyunca bu sporlar için kondisyon seviyesini 

koruyabiliyorum, aksi takdirde çok daha zor olurdu ve yoğun genç bir aile ve çok yoğun bir iş ile 

gerçekten uyum sağlamak için mücadele ederdim. (Tarık, Malatya). 

En iyi düşüncemi sabahları bisiklete binerken yaparım. (Nalan, Samsun). 

Bisiklet, şehri dolaşmanın en hızlı yoludur. Gerçekten acelem varsa bisiklete binerim (Musa, 

Samsun). 

Kutu 1. Yürümeye ve bisiklete binmeye yönelik olumlu tutumlar. 

 

Risk, farklı yerlerde farklı bireyler tarafından çeşitli şekillerde yorumlanan göreceli bir kavramdır 

(Curtis et al., 1998; Arcaya et al., 2015), ancak analizden çok güçlü bir şekilde ortaya çıkan bir tema, 

birçok katılımcının riskin ne kadar önemli olduğunu düşünmesidir. Motorlu trafikten kaynaklanan 

tehlikeler nedeniyle çoğu şehir yolunda bisiklet sürmek güvenli değildir. Güvenlik endişeleri yayalardan 

daha sessizdi, ancak aynı zamanda - özellikle kadın katılımcılardan - çoğu katılımcının rotalarını günün 

saatine göre değiştirmesi ve saldırı riski altında hissettikleri sessiz sokaklardan kaçınması nedeniyle 

mevcuttu. Bu tür endişeler, katılımcıların hiç yürümediği veya bisiklete binmediği anlamına 

gelmiyordu, ancak birçok kişi, örneğin yalnızca yol dışında veya sessiz sokaklarda bisiklet sürdüklerini 

ve bu nedenle yoğun yoğun saatlerde işe bisikletle gitmeyi düşünmediklerini belirterek, yaptıklarını 

kısıtladılar. Özellikle bisikletçiler için yol güvenliği endişeleri, kendileri de hevesli bisikletçiler olan 

bazı katılımcılar, çocuklarının şehir içi yollarda bisiklet sürmesine izin verme konusunda ciddi 

çekincelerini dile getirirken, ebeveynleri tarafından çocukları adına dile getirildi. Kutu 2'de bir dizi yanıt 

verilmiştir. Rutin izleme, belirlenmiş Bisiklet Kasabaları ve Şehirlerinin çoğunda bisiklete binme 

düzeylerinin arttığını gösterse de (Goodman et al., 2013), bisiklet şeritleri sağlamak için fiziksel 

çevredeki müdahalelerin araştırmamızdan çok az kanıt vardır. Gerçekten de, Malatya'daki bazı 

katılımcılar, fiziksel çevrenin kalitesi ve çok dar olarak algılanan ve motorlu araçlar tarafından çok kolay 

ihlal edilen yoldaki bisiklet şeritlerinin güvenliği konusunda endişelerini dile getirdiler. Anketlerle eş 

zamanlı olarak gerçekleştirilen bağlantı ve arazi kullanımının mekansal analizinden, yürüme ve bisiklete 

binme düzeylerinin ya iyi bağlantı ya da arazi kullanımı faktörleri tarafından büyük ölçüde arttığına dair 

çok az kanıt vardı, ancak yaya yolculuklar, iyi ulaşım koşulları olan mahallelerde daha olasıydı (Cervero 

and Radisch, 1996; Aditjandra et al., 2012). 

 

Bisikletle hiç rahat değilim. Etrafımdaki trafikten hep korkarım. (Mustafa, Nevşehir). 

Gerçekten güvende olmak istiyorsan ve o zaman kaldırımda sürmelisin. (Leyla, Malatya). 

Bir bisikletçi olarak, gerçekten bir yol kullanıcısı olarak tanınmıyorsunuz, ancak patikaları 

kullanamıyorsunuz, bu yüzden biraz sinir bozucu. (Rıza, Samsun). 

'Benim idealim, ulaşım açısından mümkün olsaydı, bisiklet yollarının, bisikletçileri trafikten ayıran 

uygun bir kaldırımda olduğu gibi, yollardan fiziksel olarak tamamen kaldırılması, böylece 

bisikletçilerin kaldırımı kullanmak zorunda kalmamaları, ancak yolu paylaşmamaları olurdu. 

arabalarla o zaman bisiklet sürmek kesinlikle bir seçenek olurdu ve bisiklet sürmenin diğer 

sakıncalarının etrafından dolaşmanın yollarını bulurdum. Ama dediğim gibi, bisikletçilerin trafiğe 

karışması çılgınca görünüyor'. (Hülya, Mersin). 

Şehir merkezinde bisiklet sürmemin hiçbir yolu yok ve çocuklarımın da orada bisiklet sürmesine izin 

vermem. Bu çok tehlikeli. (Servet, Mersin). 

Tabii ki çocuklarımın bisiklete binmesini istiyorum. Bisiklet sürmeyi seviyorum. Onları daha iyi 

bisikletçiler yapacak ücretsiz eğitim alabilirler. Ama büyük bir parçam onların yollarda sürme 
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fikrinden nefret ediyor, bu yüzden neden onlara öğretmekle uğraştığımızı merak ediyorum. Yanlış bir 

beklenti yaratmak gibi değil mi? (Burak, Nevşehir). 

Genelde geceleri yürüyüşe çıkmam. (Nisan, Nevşehir). 

Bazı yerlerde yürürken kendimi çok savunmasız hissediyorum çünkü koşamıyorum. (Zehra, 

Malatya). 

Arabaların olduğu ama üzerinde pek fazla insanın yürümediği o yoldan ziyade, etrafta çok daha fazla 

insanın olduğu o sokaktan geçerken daha güvende hissediyorum. (Pelin, Mersin). 

Yürümenin riskli olduğu yerler var. Kaldırımlar yer yer çok kötü. (Selin, Nevşehir). 

Tek başıma gitmediğim yerler var. Ve bir arabada olsaydım belki de gideceğim bazı yerler var (Davut, 

Nevşehir). 

Şehirdeki iyi alanları ve kötü alanları biliyorum ve her zaman birisiyle yürüdüğümden ya da doğru 

zamanda yürüdüğümden emin oluyorum. (Ayşe, Malatya). 

Kutu 2. Yürürken ve bisiklete binerken risk algıları. 

 

Önemli kişilerin (akrabaların) mevcudiyeti, hane halkının seyahat kararlarında önemli bir rol oynar ve 

genellikle diğer hane üyelerinin görüş ve tercihlerine aracılık eder. Başlıca kısıtlamalar, yürüme veya 

bisiklete binme yetenekleri yaşla sınırlı olan küçük çocukların ve fiziksel sağlıkları hareket kabiliyetini 

kısıtlayabilen yaşlı akrabaların varlığıyla ilgilidir. Çocuklar tarafından dayatılan kısıtlamalar kısmen 

yukarıda özetlenen risk algılarıyla ilgili olsa da, bir aileyi organize etmenin, onları yürümeye veya 

bisiklete binmeye hazırlamanın, yorgunluk şikayetleriyle ve çeşitli seviyelerdeki stresle başa çıkmanın 

pratik sorunları da aynı derecede önemlidir. Yürüyerek veya bisikletle gerçekleştirilebilecek kısa 

yolculuklar da dahil olmak üzere birçok yolculuk için çocukları arabaya bindirmek ve yolda kısa bir 

mesafe sürmek daha kolaydır. Bu nedenle, yalnız seyahat ederken düzenli olarak yürüyen veya bisiklete 

binen katılımcılar, çocuklarıyla seyahat ederken nadiren bunu yaptılar. Benzer faktörler, hareket 

kabiliyeti yaş veya sakatlık nedeniyle sınırlı olan aile üyeleriyle seyahati etkiledi. Bazı aile üyeleri için 

zor olarak algılanan bir yolla seyahat etmeyi seçmek, onları aile faaliyetlerinden dışlayabilir ve kabul 

edilebilir görülmeyebilir. Bu nedenle, eğilimi aktif seyahate yönelik olabilecek katılımcılar, tüm aile 

grubunu barındırmak için davranışlarını yumuşatacaklardır. Bu noktaları örnekleyen yanıtların bir 

seçkisi Kutu 3'te verilmiştir. Ailenin bileşimine ek olarak, evin kendisi ve işgal edilme şekli de hanehalkı 

kısıtlamalarını ortaya çıkarmıştır. Bunlar, özellikle etnografik araştırmalar ve insanların bir ailenin 

yürümesi veya bisiklete binmesi için ihtiyaç duyacağı maddi malların varlığını ve yerini kaydeden 

hareketlilik envanterleri aracılığıyla ortaya çıktı. Bisikletler, açık hava ayakkabıları ve giysiler, 

şemsiyeler ve su geçirmez malzemeler el altında tutulmadıysa (veya evde yoksa), bu, yürüme ve 

bisiklete binme konusunda daha fazla cesaret kırıcıydı. 

[Daha fazla bisiklete binmek] isteriz, ancak çocuklar daha küçük olduğunda, aslında, yol açısından 

güvenli bir şekilde bisiklet sürebilecekleri çok az yer vardır. [Aile olarak bisiklet sürmek] … en 

küçüğüm hala stabilizatördeyken ve kendine güvenmiyorken bu çok zor. Onu çok trafiğe sahip bir 

yola koymak istemiyorum. Bir aile arabamız var ve işin çoğunu o yapıyor, çocukları taşıyor vb. ama 

mümkün olduğunda, hafta sonları çocuklarımın benimle bisiklet sürmesini sağlamaya çalışıyorum. 

(Jale Nevşehir). 

Çocuklar büyüdükçe [yürümeyi] gitgide daha az sevdiler. (Davut, Malatya). 

[Çocuklarınız olduğunda] Hiç uykunuz yok ve bunu yapamıyorsunuz [her yön için bir saatlik 

yolculuk]. Her gün altı buçukta kalkıp işe gidemezsin. (Can, Samsun). 

[Bisiklete binmek] çoğu zaman onların seçimi değil. [Onlar] arabaya binmek isterler ama gidemezler 

çünkü çoğu zaman anneleri onları okula götürür ve bırakır... ve sonra onlar bisiklete binemesinler 

diye işe gider. (Hediye, Nevşehir). 
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Çocuklar yürüyüş rotalarını etkiler (hem belirli bir yoldan gitmeyi isteyerek (ısrar ederek) hem de 

daha güzel/daha güvenli/daha az kirli bir yoldan gitmek isteyen ebeveynleri aracılığıyla). (Hülya, 

Samsun). 

Ailenin, işin ve her şeyin talepleri ile [yürümek ve bisiklete binmek için] fazla zaman veya enerji 

yoktur. (Pelin, Nevşehir). 

Aktiviteler arasındaki zamanın bir fark yarattığını düşünüyorum, kısa bir yolculuk olsa da 

muhtemelen yürümez veya bisiklete binmezdik çünkü bir yerden diğerine gitmek için çok zamanımız 

var. (Yusuf, Malatya). 

Genellikle araba ile giderim çünkü kolaylık, daha az zaman, çünkü bazen onu kreşten aldığımda 

yorgun oluyor ve onu taşımak zorunda kalıyorum ve kitaplarım da yanımda ve iki tane olduğunda 

onları. Haftada iki gün [arabayı kullanıyorum], bir noktada çocuklarla yürümeyi bile deneyebilirim, 

ancak bunun nedeni genellikle iki çocuğun farklı enerjilere sahip olmaları ve R koşuları ve J'nin biraz 

daha fazla olması. Burada kalıp orada burada takılmak gibi, bu bir tür gerilim yaratıyor ve ayrıca işe 

zamanında gitmem için baskı yapıyorum, o zaman onları koltuklara bağlayıp alıp bırakmak gerçekten 

çok daha uygun ve bu kadar. Bunun dışında sadece yürüyecektim. (Doruk, Malatya). 

Kutu 3. Yürüme ve bisiklete binme konusunda aile ve hane kısıtlamaları. 

Çoğu insan farklı olarak öne çıkmayı değil, ortak davranış normlarını benimsemeyi ve etraflarındakilere 

uymayı tercih eder. Bazı katılımcılar hevesli ve kararlı yayalar veya bisikletçiler olsa da ve kasıtlı olarak 

bu mesajı ileten bir dış görünüm ve tavır sergilese de, çoğu güçlü bir hareketlilik kimliğine sahip değildi 

ve istisnai olarak görülebilecek davranış normlarını benimsemeyi tercih etti. 21. yüzyılda Türkiye'de 

araba ile seyahat çoğu insan için normal veya varsayılan konumdur (tüm yolculukların %60'ından fazlası 

araba ile yapılır (Başaran, 2006) ve bu nedenle yaya olarak güçlü bir kimliğe sahip olmayan çoğu insanın 

olması şaşırtıcı değildir. Ayrıca, pek çok katılımcı, düzenli olarak yürüyerek veya bisikletle seyahat 

etmenin tuhaf algılanacağını ve günlük hayatta kendilerini çoğu insandan ayıran bir üne sahip olmak 

istemediklerini öne sürdüler. Düzenli olarak yürüyerek veya bisikletle seyahat edenler bile, bazen alay 

edildiklerini ve eksantrik olmakla ün kazandıklarını bildirdiler. Ancak, aynı zamanda bu görüşleri 

görmezden gelmek için yeterince kararlı yürüyüşçüler veya bisikletçilerdi. Bu noktaları örnekleyen 

yanıtlardan bir seçki Kutu 4'te, kentsel alanlarda kısa yolculuklar için yürüme ve bisiklete binme Türk 

toplumunda normalleştirilmedikçe, çok sayıda insanın bu seyahat modlarını kullanmasının pek olası 

olmadığı ileri sürülmektedir. 

 

Ulaşımla ilgili her şey ve arabam yok, kendimi ikinci sınıf bir vatandaş gibi hissediyorum, kesinlikle 

bir yaya ve bisikletçi olarak kesinlikle ikinci sınıf vatandaş olduğunuz duygusu var. (Jale, Nevşehir). 

Araba kullanmıyorsanız, insanlar hala sizde bir sorun olduğunu varsayıyorlar (Burak, Malatya). 

Kask benim için bir sorun. Çünkü saçımı biraz ezeceğini düşünüyorum. (Leyla, Samsun). 

Genel tepki ya da işe bisikletle gidiyorum dediğimde ya da sanki olağandışı bir şeymiş gibi 'oh sen' 

dedikleri her şey. (Doruk, Nevşehir). 

Bazı insanların ah, biraz tuhafsın çünkü bildiğin bisiklete biniyorsun diye düşündüklerini 

hissediyorsun. Biraz garip. (Selin, Nevşehir). 

Bisiklet sürmek büyüyor gibi görünüyor..ama yine de biraz tuhaf görünüyorsun. (Rıza, Nevşehir). 

Bir kızın bisiklete binmesi hoş bir şey değil. (Ayşe, Nevşehir). 

Görüntü ve kamuoyu hakkında çok fazla endişelenmeseydim muhtemelen bisiklete binerdim - bir 

toplantıya sıcak ve terli geliyorum. (Nalan, Samsun). 

[Çalışmaya] bisiklet sürmek çok pratik olmaz, asıl mesele bu. Çünkü orada duşumuz yok ve işe sıcak 

ve terli bir şekilde gelmek istemiyorsunuz. (Sevgi, Nevşehir). 
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Birine neden bisiklet sürdüğünü sordum ve 'Keşke bir araba alabilsem' dedi. Bana işten çıkmış gibi 

geldi. (Deniz, Malatya). 

Yaz aylarında yürüyüş botları, etekler ve çıplak bacaklar dışarıda - kışın pantolonlu botlar giyeceğim. 

(Onur, Nevşehir). 

Çantalı bayan olarak anılırım çünkü her yere yürüyerek giderim ve yanımda epeyce eşyam vardır. 

(Tarık, Malatya). 

Personelin içinde belki biraz daha ileri giden bir meslektaşımız var ve aramızda bir bağ var, ikimizin 

de yürüdüğünü ve bundan ne kadar keyif aldığımızı birlikte konuşmayı seviyoruz. (Pelin, Samsun). 

Kutu 4. Yürüyüş ve bisiklete binme ile ilgili görüntüler. 

 

Sürdürülebilir ve aktif seyahatle ilgili pek çok politika tartışması, hem çevre hem de sağlık için iyi olan 

seyahat biçimleri olarak yürüyüş ve bisiklete binmeyi birbirine bağlama eğilimindedir. Bununla birlikte, 

analizimiz birçok açıdan yürüme ve bisiklete binmenin belirgin şekilde farklı olduğunu ve bunları teşvik 

etmek için farklı politika girişimlerinin gerekebileceğini gösteriyor. Bu, yukarıda tartışılan üç temayla 

ilgili olarak gösterilebilir. Yürümeyle ilgili riskler, bisikletle ilgili risklerden kesinlikle farklıdır. 

Bisikletçiler için algılanan en büyük tehlike karayolu trafiğinden kaynaklanırken, çoğunlukla kentsel 

alanlarda zaten ayrılmış (kusurluysa) yayalar için algılanan ana risk diğer yayalardan 

kaynaklanmaktadır. Aile ve hane kısıtlamaları da yayalar ve bisikletliler için farklılık göstermektedir. 

Bisiklete binme, ekipmana daha fazla yatırım gerektirir; ayrıca daha fazla depolama alanı kaplar ve 

yürümekten daha fazla çaba ve beceri gerektirir. Hemen hemen herkes yürümeyi erken yaşta öğrenirken, 

bazı insanlar asla bisiklete binmeyi öğrenemeyecek ve bu nedenle tüm aile fertlerini bisikletle seyahate 

çıkarmak, akrabalarını yürümeye ikna etmekten çok daha zor olacaktır. Yukarıdakilerden yola çıkarak, 

yürümenin çoğu insanın en azından belli bir zaman yaptığı bir aktivite olduğu, bisiklete binmenin ise 

bazı insanların asla yapmadığı bir aktivite olduğu söylenebilir (anket anketimize katılanların %23.4'ü 

daha önce hiç yapmadıklarını söyledi). Ayrıca, anket katılımcılarının bisiklete binmekten daha fazla 

yürümeyi sevme olasılıkları daha yüksekti. Bu nedenle, yürümenin zaten nispeten normal bir aktivite 

olarak görüldüğü, bisiklete binmenin ise öyle olmadığı söylenebilir ve bu nedenle, yaya olarak yapılan 

yolculuklar için yolculuk sayısını ve mesafesini artırmak, bisiklete binmeyi artırmaktan daha kolay olsa 

da, önerilebilir. Bisiklete binme, daha uzun kentsel yolculuklar için mod geçişi için daha fazla kapasite 

sunar. Bununla birlikte, yürümede büyük bir artış elde etmek için kentsel yapı ve yaşam tarzlarında 

önemli değişiklikler yapılması gerektiği önerilebilir, çünkü şu anda çoğu insanın yaptığı ve makul bir 

şekilde yürüyüşe geçebilecek yolculukların sayısı aşağıdaki faktörlerle sınırlıdır (örneğin, 

süpermarketten eve alışveriş yaparken yürümek genellikle çok uzaktır). 

 

4. Politikalar 

Araştırmamızın temel mesajı, incelenen şehirlerde, kentsel alanlarda kısa yolculuklar için araba 

kullanmanın uygun, alışılmış ve normal olduğu, buna karşın arabaya alternatiflerin - yürüyüş ve bisiklete 

binme dahil - uygunsuz, potansiyel olarak riskli ve tuhaf görüldüğüdür. Bunların hepsi, araba kullanmak 

ve daha aktif ve sürdürülebilir seyahate katılmamak için güçlü nedenlerdir. Bu soruna yönelik çözümler 

açıktır, ancak uygulanması zordur, çünkü yalnızca seyahat etme yollarımızda değil, aynı zamanda 

kentsel yaşamın yapısı ve organizasyonunda da oldukça köklü bir değişiklik gerektirir. Ayrıca, çeşitli 

mekansal ölçeklerde ve rutin olarak birlikte çalışmayan departmanları ve organizasyonları içeren kamu 

ve özel kuruluşların koordineli eylemlerini gerektirirler. Verilerin toplanması sırasında tüm bu özel 

seçeneklerin ayrıntılı olarak tartışılması gerekmese de, yanıtlayanlar tarafından dile getirilen endişeleri 

karşılayacağını düşündüğümüz beş politika önerisi belirledik. 

Birincisi, hem yayalar hem de bisikletliler için, insanların gereksiz risklere maruz kaldıklarını 

hissetmeden yürüyebilecekleri veya bisiklete binebilecekleri güvenli bir fiziksel ortam yaratılmasına 

ihtiyaç vardır. Bisikletçiler için bunun, kentsel alanlardaki tüm ana arterlerde ve diğer işlek yollarda 
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tamamen ayrılmış bisiklet şeritlerinin sağlanmasını gerektirdiğine inanıyoruz, böylece insanların 

karayolu trafiğinin tehlikelerinden korunmuş hissettikleri bir bisiklet alanı var. Bu alanın motorlu 

araçlardan ve yayalardan fiziksel olarak ayrılması ve farklı hızlarda seyahat eden büyük hacimli 

bisikletçileri barındıracak kadar geniş olması esastır, aksi takdirde yol alanı ile ilgili bazı risk sorunları 

bisiklet yollarına aktarılabilir (Schepers et al., 2014). Konutların bulunduğu mahallelerde ve bisiklet 

yollarını ayırmanın fiziksel olarak mümkün olmadığı yerlerde, vurgu, çoğu bisikletçinin kendini 

güvende hissedeceği bir ortam yaratmak için trafik hızlarını azaltmak ve araba erişimini kısıtlamak 

olmalıdır. Yayalar için öncelik, geniş, bakımlı (özellikle sonbahar ve kış koşullarında, yaprakların, 

karların ve buzun temizlendiği) ve insanların kullanmak isteyeceği iyi aydınlatılmış yaya yolları 

oluşturmak, böylece yaya trafiğini artırmak ve algılanan riskleri azaltmak olmalıdır. yabancılardan. 

Karayolu trafiğini azaltmaya yönelik planlar (örneğin trafik sıkışıklığı ücretleri veya karayolu 

fiyatlandırması yoluyla) daha güvenli bir kentsel çevre yaratılmasına da yardımcı olmalıdır, ancak 

bunların tek başına yeterli olmadığını öneriyoruz: başka önlemler olmadan karayolu trafik hızlarında bir 

artışa bile yol açabilirler. (tıkanıklık azaldıkça) ve böylece bisikletliler ve yayalardan kaynaklanan risk 

algılarının artmasına neden olur. Ayrılmış bisiklet şeritlerinin sağlanmasına bağlı önemli maliyetler olsa 

da, bunlar yeni yol planlarına harcanan meblağlara kıyasla küçüktür ve tüm yol kullanıcıları için gerçek 

faydaları olacaktır. 

İkinci olarak, sürücülerin bisikletliler ve yayalar hakkında sahip olduğu farkındalığı artırmak için 

mevzuatla desteklenen bir kampanya olması gerekiyor. Araba, sürücünün çevreden izole edildiği bir 

koza oluşturur (Mom, 2011) ve çoğu sürücü (nadiren yürüyen veya bisiklete binen), diğer yol 

kullanıcılarının ne kadar savunmasız hissedebilecekleri konusunda çok az algıya sahiptir. Yasal 

değişiklikler, bir motorlu taşıtın karıştığı bir kazada yaralanan yayaların veya bisikletlilerin tazminat 

talep ederken kusurlarını kanıtlamak zorunda olmadığı Avrupa kıtasının çoğunda kullanıldığı şekliyle 

"kesin sorumluluk"un benimsenmesini içerebilir. Bu, cezai sorumluluğu değiştirmez, ancak sürücülere, 

bisikletçiler veya yayalar gibi savunmasız mağdurlara hatadan bağımsız olarak ödeme yapan sigortaya 

sahip olmaları için medeni bir sorumluluk yükler. Bu, kendi başına yolları bisikletliler için daha güvenli 

hale getirmez, ancak otomobil sürücülerinin diğer yol kullanıcılarını koruyacak şekilde davranması için 

gerçek bir teşvik işlevi görebilir (Bellaby, 1990). Diğer olası değişiklikler arasında, diğer yol 

kullanıcılarının savunmasızlığına daha fazla vurgu yapmak için sürüş testinde yapılan değişiklikler - 

muhtemelen yeni sürücülerin bisikletle biraz zaman geçirmesini gerektirebilir - bisikletçiler ve yayalar 

hakkında farkındalık yaratmaya yönelik tanıtım kampanyalarıyla birlikte. Bu tür değişiklikler, ulusal 

hükümet tarafından nispeten kolay bir şekilde uygulanabilir ve neredeyse maliyetsizdir. 

Üçüncüsü, insanların günlük aktivitelerinin çoğunu düzenli uzun yolculuklar yapmak zorunda kalmak 

yerine evlerine kısa bir mesafede gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için şehirlerin mekansal yapısında 

değişiklikler yapılması gerekiyor. Tüm uzun yolculukları ortadan kaldırmak asla mümkün olmayacak 

ve işe seyahat, günlük gezilerin en dirençlisidir - ancak daha fazla sosyal, sağlık hizmetinin 

sağlanmasıyla birlikte, şehir dışı alışveriş merkezleri yerine yerel mahalle alışveriş gelişmelerini tercih 

etmek için planlama kontrollerindeki değişiklikler gereklidir. Çoğu insanın yaşadığı yere yakın olan 

eğitim tesisleri (hepsi benzer kalitede) günlük seyahat mesafelerinin azalmasına katkıda bulunacak ve 

birçok insan için yürümeyi ve bisiklete binmeyi daha mümkün hale getirecektir. Tüm yeni konutların 

bisikletler için uygun depolama tesislerine sahip olmasını zorunlu kılmak için inşaat düzenlemelerinin 

de ayarlanması ve mümkün olan her yerde bu tür tesislerin mevcut mülklere uyarlanması gerekmektedir. 

Bu tür değişiklikler yalnızca yavaş olacak ve çok çeşitli farklı tarafların işbirliğini gerektirecek, ancak 

sürdürülebilir kentsel seyahatin teşvik edilmesinde öncü olmak isteyen cesur yerel yetkililer tarafından 

öncülük edilebilir. 

Dördüncüsü, mekansal değişimin yanında sosyal değişimin de olması gerekiyor. Bunu başarmak çok 

daha zordur, ancak yürüyüş ve bisiklete binme gibi aktif seyahat modlarının çoğu insan tarafından en 

azından bazı yolculuklar için ulaşılabilir olarak görüldüğü sosyal ve ekonomik bir çevreye doğru hareket 

etmedikçe, otomobil kentsel alanlara hakim olmaya devam edecektir. Bazı değişiklikler nispeten kolay 

bir şekilde uygulanabilir. Bunlar, ailelerin seyahat sürelerini kademeli olarak artırabilmeleri ve en 

azından başlangıçta daha yavaş veya daha az uygun olarak algılayabilecekleri seyahat modlarını 

kullanabilmeleri için esnek çalışmanın daha fazla kullanımını içerebilir. Çocuk bakımı ve okul 
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taşımacılığı için toplum temelli planlar da seyahat ihtiyacını azaltabilirken, daha aile dostu sosyal refah 

politikalarının getirilmesi bir ebeveynin geçici olarak çalışma saatlerini azaltmasına izin verebilir, 

böylece küçük çocuklarla seyahat daha kolay hale gelir ve aile kısıtlamaları ortadan kalkar.  

Beşincisi ve yukarıdakilerin hepsinden sonra, yürüyerek ve bisikletle seyahat etmenin normal görüldüğü 

bir ortamın yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bunun doğal sonucu, kentsel alanlarda kısa yolculuklar için 

araba ile seyahat etmenin anormal ve hatta anti-sosyal olarak görülmesidir. Yukarıda özetlenen bu tür 

değişiklikler doğal olarak gerçekleşmelidir, ancak aktif seyahatin erdemlerini ve kentsel alanlarda araba 

ile seyahatin olumsuz etkilerini teşvik eden reklam kampanyalarıyla güçlendirilebilir. En basitinden, 

kentsel alanlarda kısa geziler için yürümenin ve bisiklete binmenin çoğu insanın çoğu zaman 

yapabileceği bir şey olduğu ve süper fit uzmanların işi olmadığı mesajını iletmek gerekiyor. Bu mesaj 

araç sahipliği karşıtı değildir, ancak özellikle çoğu insan için gerçekçi alternatiflerin bulunduğu kentsel 

alanlarda daha sorumlu ve sınırlı araç kullanımını savunmaktadır. 

 

5. Sonuçlar 

Bu yazıda bildirilen araştırma, dört Türkiye şehrinde yürüyüş ve bisiklete binme tutumlarını ve 

deneyimlerini araştırmak için birden çok nicel ve nitel yöntem kullanan çok daha büyük bir projenin 

küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Özellikle geniş bir nitel yöntem yelpazesi kullanarak yoğun 

araştırmalar yoluyla araştırmacılara açıklandığı gibi çok çeşitli gezginlerin görüşlerine odaklanmıştır. 

Bu katılımcılardan gelen mesajlar son derece nettir. Çoğu insan, kentsel alanlarda kısa geziler için 

yürümenin ve bisiklete binmenin potansiyel sağlık ve yerel çevresel yararlarının farkındadır ve çoğu 

insan yürümekten keyif aldıklarını söyler. Bununla birlikte, yanıt verenlerin çoğu, kısa yolculuklarda 

bile arabayı kullanmamayı zorlaştıran bir dizi faktör tanımlamaktadır. Bu faktörler, güvenlikle ilgili 

endişeler (risk), hane ve aile sorumluluklarının yarattığı kısıtlamalar (akrabalar) ve yürümenin veya 

bisiklete binmenin başkaları tarafından nasıl algılanabileceğine dair endişeler (itibar) olarak 

özetlenmiştir. Düzenli olarak bisiklete binen veya yürüyenler bile sıklıkla benzer sorunları belirlediler, 

ancak sorunların en azından kısmen üstesinden gelmelerini sağlayan stratejiler geliştirebildiler. 

Katılımcılardan doğrudan çözüm önermeleri istenmedi, ancak bu bulgulardan yola çıkarak bir dizi 

politika çıkarımı öneriyoruz. Politika yapıcılar için ana mesaj, sorunun yalnızca bir kısmına odaklanan 

stratejilerin, örneğin gelişmiş çevrim altyapısının sağlanmasının, daha aktif öğrenme biçimleri 

benimsemeyi arzulayanları bile engelleyen faktörler olarak kendi başlarına başarılı olmalarının pek 

mümkün olmadığıdır. Bunu yapmaktan seyahat etmek çok karmaşıktır ve günlük hayatın içine 

gömülüdür. Kentsel alanlarda yürümeyi veya bisiklete binmeyi tercih etmenin bariz ve beklenen bir şey 

olduğu bir ortam yaratmak için çok daha koordineli bir altyapı, yasal, mekansal, sosyal ve ekonomik 

değişim programı olması gerekiyor. 

Bu tür öneriler idealist veya ütopik görünebilir ve kesinlikle mevcut Türkiye hükümetinin sürdürülebilir 

ulaşım politikasından biraz uzaktırlar (Koçak, 2016). Bununla birlikte, diğer birçok kıta Avrupası ülkesi 

bu önlemlerin en azından bazılarını benimsemiştir ve bu tür ülkelerde özellikle bisiklete binme 

seviyeleri kayda değer ölçüde daha yüksektir (Dill, 2009; Pucher et al., 2010; Grace, 2004). Türkiye 

halihazırda diğer Avrupa ülkelerinin çoğuyla karşılaştırılabilir veya daha yüksek yürüme seviyelerine 

sahiptir, ancak bunu önemli ölçüde artırma ve bir ulaşım aracı olarak yürümenin kentsel alanlarda nasıl 

normalleştirilebileceğini gösterme alanı vardır. Bu araştırma tarafından sağlanan kanıtlar, kendi içinde 

tamamen yeni olan pek bir şey sağlamaz: diğer birçok çalışma, yukarıda özetlenen yürüme ve bisiklete 

binmenin çeşitli engellerini tanımlamıştır (Saelens et al., 2003). Yeni olan şey, bu tür görüşlerin seyahat 

eden halkın geniş bir kesiminden doğrudan geldiğinin gösterilmesi ve derinlemesine nitel analizin 

günlük seyahat deneyiminin seyahat bağlamına yerleştirilmesine nasıl izin verdiğidir. Aynı zamanda 

çok açık bir şekilde ortaya çıkan bir mesaj, yukarıda ana hatlarıyla verilen genellemeleri üretmek 

mümkün olsa da, birey ve topluluk düzeyinde, bireylerin ve ailelerin nasıl ve neden seyahat ettiklerini 

etkileyen neredeyse benzersiz bir koşullar karışımı yaratan birçok karmaşıklık ve olasılık olduğudur. 

Tüm bu karmaşıklıkları çözmek imkansızdır ancak bu araştırmada gösterildiği gibi, günlük seyahatin 

yerleşik ve bağlamsal doğası, ulaşımın ötesine geçen ve günlük seyahat ile daha geniş sosyal, ekonomik, 

mekansal arasındaki kesişimleri kucaklayan politikalara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.  
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TABAKASI OLARAK KULLANILMASI DURUMU 

USAGE OF CONTROLLED LOW-STRENGTH MATERİAL AS A PAVEMENT BASE LAYER 
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Mühendisliği Bölümü 

 

ÖZET 

Türkiye’de, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan karayolu uzunluğu 

01.01.2021 tarihi itibariyle toplam 68 633 km  (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel 

Müdürlüğü, 2021). Bu durum, yol alt temel malzemesinin önemini ortaya koymaktadır. Asfalt ve beton 

yolların alt yapısının sağlam olması yolların ömrünü artırıcı bir etkendir. Öncelikle, yol altyapısının 

asfalt ve beton yollar için güçlü ve sağlam bir platform görevi görmesi ve ağır trafik yüküne maruz kalan 

kaplama tabakasına gerekli yapısal desteği sağlaması gerekmektedir. Bu yüzden yol alt yapı malzeme 

dayanımının yüksek olması önemlidir. Son dönemlerde yol alt yapı malzemesi adayları arasında 

Kendiliğinden Yerleşen Düşük Güçlü Malzeme (KYDGM) ön plana çıkmaktadır. Geleneksel granülür 

yol alt yapı malzemesine göre KYDGM’nin birçok önemli avantajının olduğu gözlemlenmiştir 

(Okuyucu vd., 2019). KYDGM yol üst tabakasına sağlamış olduğu güçlü alt yapı ile ileride alt temel 

problemlerinden dolayı üst tabakada oluşabilecek bozulmaları minimize etme yeteneğine sahiptir. Bu 

da yol üst tabakası için bakım maliyetlerinin azalması anlamına gelmektedir. Ayrıca, KYDGM’nin yol 

alt yapısı olarak kullanılması yol ömrünü artıracağı düşülmektedir.  

KYDGM’nin tipik bileşenleri ince agrega, puzolanik malzeme (uçucu kül vb.), Portland çimentosu ve 

sudur. KYDGM’nin kendiliğinden yerleşen kompakt bir malzeme olması ve kendiliğinden tesviye 

kabiliyeti onun seçimini tercih edilebilir hale getirmektedir. KYDGM kullanılarak yapılan yol alt 

yapısının sürdürülebilirliği endüstriyel yan ürünleri (uçucu kül vb.) içerdiği ve inşaat sırasında daha az 

enerji tükettiği için avantajları geleneksel granülür yol alt yapı malzemesine göre daha fazladır. Ayrıca, 

KYDGM mekanik özellikleri (dayanım, sertlik, priz süresi ve büzülme) ve kolay inşa edilebilirliği 

(akışkanlık ve mukavemet kazanma oranı) açısından geleneksel granülür yol alt yapı malzemesine göre 

daha yüksek performans sağlamaktadır. Özellikle saha çalışmalarında uygulanabilirlik açısından 

KYDGM’nin akıcılık  ve priz süresi  gibi özellikleri çok etkilidir.  

Akıcı olan KYDGM hem mekanik özellikleri hem de inşa edilebilirliği sayesinde önemli avantajlar 

sağladığından geleneksel granülür yol alt yapı malzemesi yerine yol alt katmanlarında kullanılmak üzere 

tasarlanabilir. Arazide KEDGM üzerinde yapılan hafif deflektometre deneyleri ile ölçülen dinamik 

modül sonuçlarına göre, KYDGM’nin geleneksel granüler yol alt yapı malzemesine göre yaklaşık yüzde 

50 daha fazla dayanımı olduğunu göstermektedir (Okuyucu vd., 2019).  

Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden Yerleşen Düşük Güçlü Malzeme (KYDGM), granülür yol alt yapı 

malzemesi, ince agrega, uçucu kül. 

 

ABSTRACT 

In Turkey, the length of the highway which is under the responsibility of the General Directorate of 

Highways is 68,633 km in total as of 01.01.2021 (Ministry of Transportation and Infrastructure, General 

Directorate of Highways, 2021). This reveals the importance of pavement base material. The durable 

infrastructure of asphalt and concrete roads is a factor that increases the lifespan of roads. First of all, 

the pavement base material must act as a strong and stable platform for asphalt and concrete roads and 

provide the necessary structural support to the asphalt or concrete layer which exposed to heavy traffic 

loads. Therefore, it is important that the pavement base material should be strong and stable. Recently, 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

81 

Controlled Low-Strength Material (CLSM) have come into prominence among pavement base material 

candidates. The research study  was done by Okuyucu et al., (2019) was  found that CLSM has many 

significant advantages over traditional granular pavement base material. CLSM has the ability to 

minimize the deterioration that may occur in the asphalt layer due to the problems on the pavement 

subgrade in the future by means of the strong infrastructure it has provided to the asphalt layer of the 

road. Therefore, using CLSM as a pavement base material reduces maintenance costs for the asphalt 

layer of the road. Besides, it is thought that the use of CLSM as a pavement base material may increase 

the lifespan of the road. 

Typical components of CLSM are fine aggregate, pozzolanic material (fly ash, etc.), Portland cement, 

and water. CLSM is a self-compacting, self-leveling and self-consolidating material which makes it a 

preferable material for pavement base. The sustainability of the road infrastructure by using CLSM is 

far greater than the traditional granular pavement base material, as it contains industrial by-products (fly 

ash, etc.) and consumes less energy during construction. In addition, CLSM provides higher 

performance than traditional pavement base material in terms of its mechanical properties (strength, 

modulus, setting time, and shrinkage) and ease of construction (flowability and strength gain rate). 

CLSM’s features such as flowability and setting time are very effective particularly in terms of 

applicability in field works.  

The flowable CLSM can be designed for use in pavement base instead of traditional granular pavement 

base material, as it offers significant advantages by means of both its mechanical properties and 

constructability. The dynamic modulus test which was done  by lightweight deflectometer on CLSM in 

the field indicate that the strength of CLSM has approximately 50 % higher  than traditional granular 

pavement base material (Okuyucu et al., 2019).  

Keywords: Controlled Low-Strength Material (CLSM), Granular Pavement Base Material, Fine 

Aggregate, Fly Ash. 
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ÖZET 

Zeminlerde ıslah çalışmaları, son zamanlarda yapı için elverişli zemin ortamlarının azalmasından dolayı 

mühendislik açısından tercih sebebidir. Zemine farklı malzemeler eklemek, daha iyi özellikleri olan 

zemin ile değiştirmek veya geosentetik donatı kullanarak güçlendirmek zemin mukavemetini artırmak 

amacıyla başvurulan yöntemler arasındadır. Geosentetik çeşidi olan geohücreler, zeminle birlikte 

çalışarak zemin özelliklerine katkı sağlayan, üç boyutlu bal peteği görünümlü polimer esaslı 

donatılardır. Geohücre, içine yerleştirilen dolgu malzemesi ile sürtünmeden dolayı kenetlenerek, yükleri 

normalden daha iyi yaymakta ve oturmalarda azalma sağlamaktadır. Bu çalışmada, geohücre ile 

donatılandırılan zeminde zemin türü ve geohücre türü etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla arazi ortamında 

yapılan plaka yükleme deneylerinde 0-5 mm, 5-12 mm ve 0-16 mm dane çapı aralıklarına sahip üç farklı 

zemin türü ile 21x24.5x10 cm ve 28x34x10 cm hücre boyutlarına sahip iki farklı geohücre kullanılmıştır. 

Zemin türü etkisinin incelendiği deneylerde 0-16 mm aralığında dane boyutlarına sahip zeminin taşıma 

gücünün 0-5 mm ve 5-12 mm aralığında dane boyutlarına sahip zeminlere göre sırasıyla %16.9 ve %7.2 

oranlarında daha fazla elde edildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte 0-16 mm aralığında dane boyutuna 

sahip zeminde meydana gelen oturma değerinin diğer zeminlere göre daha az olduğu görülmüştür. 

Ayrıca geohücre türü etkisinin incelendiği deneylerde, birim alana düşen hücre sayısının artmasıyla 

oturma değerlerinin azaldığı ve taşıma gücünün arttığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geohücre, taşıma gücü, zemin iyileştirme, plaka yükleme deneyi  

 

ABSTRACT 

Soil improvement studies are preferred in terms of engineering due to the decrease in suitable soil 

environments for construction recently. Addition of different materials to the soil, replacement of weak 

soils with stronger soil and the use of reinforcements are methods to increase of the soil resistance. 

Geocells, a type of geosynthetic, are polymer-based reinforcements with a three-dimensional 

honeycomb appearance, working together with the soil and contributing to soil properties. The geocell 

bonds with the filling material placed inside it thanks to the friction effect, thus spreading the loads 

better than normal and reducing the settlements. The geocell interlocks with the filling material placed 

inside it due to friction, spreading the loads better than normal and providing a reduction in settlements. 

In this study, the effect of soil type and geocell type was investigated in the soil reinforced with geocells. 

For this purpose, three different soil types with 0-5 mm, 5-12 mm and 0-16 mm grain size diameter 

ranges and two different geocells with 21x24.5x10 cm and 28x34x10 cm cell sizes were used in the 

plate loading tests conducted in the field. In the tests examining the effect of soil type, it was determined 
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that the bearing capacity of the soil with grain size with 0-16 mm range was 16.9% and 7.2% higher 

than the soils with grain sizes with 0-5 mm and 5-12 mm ranges, respectively. However, it was observed 

that the settlement value in the soil with grain size of 0-16 mm was less than the other soil types. In 

addition, in the tests introducing the effect of geocell type, the settlement values decreased and the 

bearing capacity increased with the increase in the number of cells per unit area.  

Keywords: Geocell, bearing capacity, soil improvement, plate loading test  

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde yapıların çoğu şehirleşmenin olduğu sınırlı araziler üzerine inşa edilmektedir. Bu da 

elverişsiz arazilerin kullanımına neden olmaktadır. Bu sebeple geoteknik mühendisliğinde elverişsiz 

arazilerin mühendislik özelliklerini iyileştirecek çözümlere başvurulmaktadır. Elverişsiz zeminin yerine 

nitelikli zemin konulması ya da kompaksiyon, enjeksiyon, taş kolon gibi zemin iyileştirme yöntemleri 

uygulanması zeminin mühendislik özelliklerini iyileştirme çözümlerdendir. Bu çözümlerin 

uygulamasının zor ve maliyetinin zor olması nedeniyle geoteknik mühendisliğinde, donatılı zemin 

iyileştirme yöntemi yaygınlaşmıştır (Işık ve arkadaşları, 2020). Bu yöntemde donatı olarak sentetik 

polimer hammaddesinden oluşan geosentetikler kullanılmaktadır. Geosentetiklerin lojistiğinin ve 

uygulamasının kolay olması, ekonomik ve uzun ömürlü olması gibi avantajları bulunmaktadır (Akyıldız, 

2019). 

Çeşit olarak fazla seçeneği olan geosentetikler kullanım amacına, arazi şartlarına ve maliyete göre 

seçilmektedir (Örnek, 2009). Karayolu ve demiryolu projelerinde, şev yapıları, istinat duvarı gibi 

yapıların inşasında geohücre kullanılmaktadır (Altay, 2019). 

Geosentetik çeşidi olan geohücreler, zeminle birlikte çalışarak zemin özelliklerine katkı sağlayan, üç 

boyutlu bal peteği görünümlü polimer esaslı donatılardır. Geohücre, içine yerleştirilen dolgu malzemesi 

ile sürtünmeden dolayı kenetlenerek, yükleri normalden daha iyi yaymakta ve oturmalarda azalma 

sağlamaktadır (Şimşek, 2017). 

Geohücrenin farklı dane boyutu ve sıkılıktaki zemin ile etkileşiminin araştırıldığı çalışmalarda farklı 

gerilme altında farklı sıkılıklara sahip üç farklı dane boyutundaki zemine geohücre takviye edilerek 

kesme kutusu deneyleri yapılmıştır (Toprak, 2019). Yapılan deneylerde deniz kumu tercih edilmiş, 

geohücre ile zemin arasında etkileşimin olumlu olduğu, aynı zamanda sıkılık arttıkça kayma 

mukavemetinin de arttığı gözlenmiştir. Deney sonuçları dane boyutlarının artmasının kayma 

mukavemetini olumlu etkilediğini göstermiştir. Aynı özellikteki deney numunelerinde dane boyutları 

arasında yaklaşık olarak %5 ile %15 arasında iyileşme tespit edilmiştir. 

Yünkül (2019) tarafından yapılan çalışmada, yapıların çekme kuvvetini taşıyan yatay plaka ankrajların 

geohücre ile iyileştirilmesi incelenmiştir. Yapılan laboratuvar deneylerinde, hücresel yapı elemanları ile 

güçlendirilmiş ankrajların çekme kapasitesinin olumlu etkilendiği gözlenmiştir. Geohücrenin yüksekliği 

ve genişliğinin artmasıyla ankrajın çekme kapasitesinin yaklaşık %3 oranında arttığı belirlenmiştir. 

Hegde ve Sitharam (2015) tarafından yapılan çalışmada boru hatlarının gömüldüğü zeminlerde geohücre 

ve geogrid kullanılmasının etkileri bir takım model deney ve sayısal analizlerle incelenmiştir. Donatısız, 

geohücre veya geogrid kullanılarak veya her ikisi de kullanılarak yapılan modellemelerde boru 

yerleştirme derinliğinin etkisi de ele alınmıştır. Donatı takviyeli durumlarda gömülü boruya gelen 

basınçlarda %50’den fazla azalma tespit edilmiştir. 

Emersleben ve Meyer (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda laboratuvar ve arazi deneyleriyle 

geohücrelerin zemin davranışına etkileri irdelenmiştir. Laboratuvar deneylerinde iki farklı geohücre 

tipinin karşılaştırıldığı modellerde, taşıma kapasitesinin hücre yüksekliği arttıkça ve hücre açıklığı 

azaldıkça arttığı görülmüştür. Arazide ise mevcut yollara değişik katman malzemeleri ile takviye 

yapılmıştır. Geohücreli kısmın zemininde %30 daha az gerilme belirlenmiştir. 
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Avesani Neto ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan çalışmada sınırlandırma etkisi ile güçlendirme 

sağlayan geohücrelerin zemin taşıma gücüne etkisini hesaplamak amacıyla yeni bir yöntem önerilmiştir. 

Literatürde yer alan 9 farklı deneysel çalışmanın sonuçları ile geliştirilen yöntem doğrulanmıştır. Aynı 

taşıma gücü hesabında kullanılan üç farklı hesap yöntemi ile karşılaştırma yapılmıştır. Deneysel 

çalışmalar farklı zeminler, farklı hücre dolguları, farklı hücre geometrileri ve farklı yükleme 

şekillerinden oluşturulmuştur. Grafikler ilk önce deney sonuçları ve kendi hesap yöntemlerinin 

karşılaştırılması ve daha sonra ise her deneysel sonuç için dört farklı hesap yönteminin karşılaştırılması 

olarak verilmiştir. Sonuçlarda yeni geliştirilen yöntemin deneysel sonuçlarla yaklaşık sonuç verdiği, 

diğer yöntemlere göre daha gerçekçi tahminler verdiği görülmüştür. Ayrıca killi geohücre dolgusunda 

daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında, geohücre ile donatılandırılan zeminin, taşıma gücü ve oturma değerlerinin 

geohücre boyutuna, zemin dane boyutuna göre değişimi arazi ortamında yapılan deneylerle 

araştırılmıştır. Hatay ili Antakya ilçesinde kum zeminde yapılan plaka yükleme deneylerinde iki farklı 

boyuta sahip geohücre ile üç farklı dane boyutuna sahip zemin kullanılmıştır.  

 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Geohücre ile donatılandırılan zeminlerin yük altındaki davranışını araştırmak amacıyla yapılan plaka 

yükleme deneylerinde kullanılan zeminin mühendislik özelliklerini belirleyebilmek için elek analizi, 

birim hacim ağırlık deneyi yapılmıştır. Elek analizi ile zemin sınıfı Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma 

Sistemine göre SP olarak belirlenmiştir. Birim hacim ağırlık deneylerinden zeminin birim hacim ağırlığı 

1.72 g/cm3 olarak belirlenmiştir. 

Deneyde kullanılacak zeminin özelliklerinin belirlenmesinin ardından zeminde 1.5x2m boyutunda ve 1 

m derinliğinde deneyin yapılacağı yer ayarlanmıştır. Deney yeri ölçüleri literatür çalışmalarının ışığında 

belirlenmiş ve deney bölgesinin temel çapının iki katından az olmaması gerektiği görülmüştür 

(Choudhary ve arkadaşları, 2019; Merjardia ve arkadaşları, 2019). 

Geohücre ile güçlendirilmiş zeminde yükleme deneyleri için yüksek yoğunluklu polietilen veya 

polietilen maddesinden üretilen G1:21x24.5x10 cm ve G2:28x34x10 cm boyutlarında iki farklı geohücre 

kullanılmıştır (Şekil 1). Geohücre ile kenetlenecek dolgu malzemesi olarak Z1:0-5 mm, Z2:5-13 mm ve 

Z3:0-16 mm boyutlarında üç farklı kum zemin kullanılmıştır. Plaka yükleme düzeneği için ise 45 cm 

çapa sahip daire kesitli model temel kullanılmıştır.   

 

           

Şekil 1. Geohücre Boyutları  

 

Hatay ili Antakya ilçesinde gerçekleştirilen deneylerin programı Tablo 1’de verilmiştir. Deney 

programında görüldüğü gibi geohücre boyutlarının ve dolgu malzemesinin dane boyutu parametreleri 

değişken olarak kullanılmış ve zeminin taşıma gücüne ile oturma değerlerine etkileri incelenmiştir. 

Geohücrenin deney düzeneğine yerleştirilmesine ilişkin görünüm Şekil 2’de, plaka yükleme deneyine 

ait görünüm ise Şekil 3’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. Deney Programı 

Dene

y No 

Zemin 

Dane 

Boyutu 

(mm) 

Zemin 

Kodu 

Temel 

Çapı 

D (cm) 

Geohücre 

Açıklığı (G) 

(cm x cm) 

Geohücre 

Kodu 

Geohücre Yeri 

(U) 

(cm) 

1 0-5 Z1 45 28x34x10 G1 50 

2 0-5 Z1 45 21x24.5x10 G2 50 

3 5-12 Z2 45 28x34x10 G1 50 

4 5-12 Z2 45 21x24.5x10 G2 50 

5 0-16 Z3 45 28x34x10 G1 50 

6 0-16 Z3 45 21x24.5x10 G2 50 

 

                         

 

Şekil 2. Geohücrenin deney düzeneğine              Şekil 3. Plaka Yükleme Deney  

yerleştirilmesi                düzeneği 

 

4. BULGULAR 

Farklı dane boyutlarındaki dolgu malzemesinin taşıma gücü ve oturma değerlerine etkisini incelemek 

için geohücre yerinin, zemin dane boyutunun ve model temel çapının sabit tutulduğu deneylerde 0-5 

mm, 5-12 mm ve 0-16 mm dane boyutlarına sahip zeminler kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen 

veriler yük-oturma/temel çapı grafiğine dökülerek sonuçlar analiz edilmiştir. Kullanılan üç farklı zemin 

Şekil 4’te 28x34x10 cm boyutlarına sahip geohücre (G1) ile donatılandırılmış, Şekil 5’de ise 21x24.5x10 

cm boyutlarına sahip geohücre (G2) ile donatılandırılmıştır. Geohücreler 50cm derinliğe (U) 

yerleştirilmiştir. 
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Şekil 4. G1 ile Donatılandırılan Zeminlerin Dane Boyutu Değişimi için Q-s/D Grafiği  

 

Şekil 4’te G1 ile donatılandırılan zeminlerden, 0-5 mm dane boyutlarına sahip Z1’in daha iri boyutlu Z2 

ve Z3 zeminlerine göre oturma değerlerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Z3’ün taşıma gücünün Z1’e 

göre %16.9, Z2’ye göre %7.2 daha iyi olduğu gözlenmiştir.  

 

 

Şekil 5. G2 ile Donatılandırılan Zeminlerin Dane Boyutu Değişimi için Q-s/D Grafiği  

 

Şekil 5’te Şekil 4’e göre geohücre boyutları değişmiştir. Zemin dane boyutu değiştirilerek taşıma gücü 

ve oturma değerlerine etkisi incelenmiştir. Şekil 5’te de Şekil 4’tekine benzer grafik elde edilmiştir. 

Z3’ün taşıma gücünün Z1’e göre %18.9, Z2’ye göre %3 daha fazla gözlenmiştir. 

Geohücre boyutlarının zemin taşıma gücüne etkisinin incelendiği deneylerde geohücre yeri, zemin dane 

boyutu, model temel çapı sabit tutularak iki farklı boyuta sahip geohücreler kullanılmıştır. Şekil 6, Şekil 

7 ve Şekil 8’de geohücre boyutunun taşıma gücü ve oturma değerlerine etkisinin araştırıldığı grafikler 

sunulmuştur. 

Z1: 0-5 mm 

Z2:5-12 mm 

 Z3: 0-16 mm 

 

Z1: 0-5 mm 

 Z2:5-12 mm 

 Z3: 0-16 mm 
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Şekil 6. Z1 Dolgu Malzemesi Kullanılarak Geohücre Boyutunun Değişimi için Q-s/D Grafiği 

 

Şekil 6’da, Z1 dolgu malzemesinde iki deneyde sırasıyla G1 ve G2 geohücreleri kullanılmıştır. Daha 

küçük açıklığa sahip G2, birim alanda zemin ile kenetlenecek hücre sayısı G1’e göre daha fazla olduğu 

için %1.8 oranında daha az oturma değeri gözlenmiştir. 

 

 

Şekil 7. Z2 Dolgu Malzemesi Kullanılarak Geohücre Boyutunun Değişimi için Q-s/D Grafiği 

Z1:0-5 mm 

G1:28x34x10 cm 

Z1:0-5 mm             

G2:21x24.5x10 cm 

 

Z2:5-12 mm 

G1:28x34x10 cm 

 Z2:5-12 mm 

G2:21x24.5x10 cm 
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Şekil 8. Z3 Dolgu Malzemesi Kullanılarak Geohücre Boyutunun Değişimi için Q-s/D Grafiği 

 

Şekil 6’da olduğu gibi Şekil 7 ve Şekil 8’de de hücre açıklığı azaldıkça oturma değerleri azalmıştır. 

G2’nin taşıma gücü G1’e göre Şekil 7 ve Şekil 8’de sırasıyla %7.6 ve %3.4 oranında artmıştır. Bu durum 

kenetlenme etkisi ile açıklanmaktadır. 

 

5. SONUÇLAR  

Hatay İli Antakya ilçesinde arazi ortamında, iki farklı boyuta sahip geohücre ile güçlendirilmiş farklı 

dane boyutuna sahip üç farklı zeminde plaka yükleme deneyleri yapılmış ve elde edilen verilerle 

aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

• Zemin dane boyutunun artması oturmayı azaltmıştır. Bunun nedeninin geohücre ile 

kenetlenmeyi iri daneli zeminlerin daha iyi sağlaması olarak görülmüştür.  

• Geohücre boyutunun artması oturmayı arttırmıştır. Çünkü geohücre açıklığı arttıkça birim alana 

gelen hücre sayısı azalmakta ve zemin ile kenetlenecek hücre yüzeyi azalmaktadır.  

• Sonuçlara göre zemin dane boyutunun artması ve geohücre boyutunun azalması taşıma gücünü 

arttırmaktadır. 
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ÖZET 

Kuraklık, canlı hayatını ve ekolojiyi olumsuz etkileyen doğal ve farklı zaman aralıklarında tekrarlayan 

yıkıcı bir afettir. Kuraklık diğer doğal afetlere göre (deprem, taşkın, heyelan vb.) daha büyük alanlarda 

etki göstermekte ve daha uzun sürmektedir. Bu nedenle, tarihsel kuraklığın belirlenmesi ile ele alınan 

bölgede kuraklık eylem planları oluşturulması için önemlidir. Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesinde 

bulunan Zonguldak istasyonunun 1938-2019 yılları arasındaki meteorolojik kuraklığı girdi verisi olarak 

sadece yağışı kullanan Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) ve girdi olarak yağış ve sıcaklık verilerini 

kullanan Keşif Kuraklık İndeksleri (KKİ) yöntemleri ile farklı zaman ölçekleri için (3,6, 9 ve12) 

belirlenmiştir. İki farklı kuraklık indeksi yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlardan, kurak dönem 

oluşma oranın her iki yöntemde de %48-%49 aralığında olduğu belirlenmiştir. Ele alınan zaman 

ölçeklerinde aşırı kuraklık (SYİ<-2) oluşma yüzdesi SYI 3 için %3.2, SPI 6 için %2.5, SYI 9 için %3.1 

ve SYI 12 için ise %3.2 olarak hesap edilmiştir. Aynı kuraklık sınıfı için KKİ sonuçlarına göre KKİ 3, 

KKİ 6, KKİ 9 ve KKİ 12 için oluşma yüzdeleri sırasıyla %2.8, %2.4, %3.3 ve %3.2 şeklinde elde 

edilmiştir. Sonuç olarak iki farklı yöntemle elde edilen kuraklık oluşma yüzdelerinin birbirine yakın 

olduğu, sıcaklık verisi olmaması durumunda, sadece yağış parametresini girdi olarak kullanan SYİ 

yönteminin kuraklık izlemede kullanışlı olduğu değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kuraklık analizi, Zonguldak istasyonu, Standartlaştırılmış yağış indeksi, Keşif 

kuraklık indeksi  

 

ABSTRACT 

Drought is a natural and devastating disaster that negatively affects living life and ecology. Drought 

affects larger areas and lasts longer than other natural disasters (earthquakes, floods, landslides, etc.). 

For this reason, it is important to determine the historical drought and to make drought action plans in 

the specific region. In this study, the meteorological drought of the Zonguldak station between 1938-

2019, is determined using Standardized Precipitation Index (SRI), which only uses precipitation as input 

data, and Reconnaissance Drought Index (RDI) methods, which uses precipitation and temperature as 

input data, for different time scales (3, 6, 9 and 12). From the results obtained by using two different 

drought index methods, the rate of occurrence of drought periods is determined between 48% and 49% 

in both methods. According to the time scales, the rate of extreme drought (SPI <-2) is calculated as 

3.2% for SPI 3, 2.5% for SPI 6, 3.1% for SPI 9 and 3.2% for SPI 12. For the same drought class, the 

occurrence percentages for RDI 3, RDI 6, RDI 9 and RDI 12 were 2.8%, 2.4%, 3.3% and 3.2%, 

respectively. As a result, it has been evaluated that drought occurrence percentages obtained by two 

different methods are close to each other. Finally, the SPI method, which uses only the precipitation 

parameter as an input, is considered to be useful in drought monitoring when the absence of temperature 

data. 

Keywords: Drought analysis, Zonguldak station, Standardized precipitation index, Reconnaissance 

drought index 
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AVCILAR İLÇESİ OTOBÜS HATLARININ CBS YARDIMIYLA RASYONELLİK 

ÖLÇÜTLERİNE GÖRE İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF AVCILAR DISTRICT BUS LINES ACCORDING TO RATIONALITY 

CRITERIA WITH THE ASSIST OF GIS 

 

Muhammet AYDIN 

Öğr.Gör.,İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi Programı 

Hasan BOZKURT 

Dr.Öğr.Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 

 

ÖZET 

Avcılar ilçesindeki toplu taşıma hatlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile rasyonellik ölçütleri 

birlikte kullanılarak, merkezi Tahtakale durağı olarak belirlenen ve bu duraktan geçen hatlara ait 

otobüslerin toplu taşıma sistemine ait işletme hızı, duraklar arası mesafe ve mevcut güzergâh 

analizlerinin iyileştirmesi çalışması planlanmıştır.  

Çalışmada elde edilen, mevcut duraktan geçen beş hatta ait hat verileri, bu hatların her birinin geçtiği 

toplu taşımaya ait güzergâh ve durak konumları ile yol geçkilerinin CBS programı kullanılarak hem 

sözel hem de konumsal olarak bir araya getirilmiştir. Hazırlanan otobüs hatlarına ait güzergâhlar 

rasyonellik analizleri ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Özellikle Quantum Geographical Information 

Systems (QGIS) yazılımı üzerinden hatlara ait güzergâhlar sıfır poligonu temelinde geçki olarak 

çizilerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) duraklar arası mesafelerinin, kuş uçuşu mesafe ölçütü ve 

ortalama hız ölçütleri ile kıyaslanarak incelenmektedir. TSE’de ölçütlerine uygunluk yüzdesi 

hesaplanarak durak aralıklarının uygunluğu incelenirken, Kuş Uçuşu Mesafede (KUM) ölçütünde 

güzergâh uzunluğu bazında en ideal hatların hangisi olduğu araştırılmıştır. Toplu taşıma rasyonellik 

ölçütü olarak Ortalama Hız (OH) ölçütünde ise mevcut geçkiler üzerinde gerçekleşen yolculuk 

sürelerinin, uzunluğu ve kısalığı irdelenip, elde edilen verilerin güzergâh uzunlukları üzerinde etkili olup 

olmadığı, bir başka deyişle hangi hattın TSE’ye KUM’a veya OH’a uyum sağladığı incelenerek 

uygunluk araştırılması yapılmıştır. 

Sonuçların değerlendirilmesinde özellikle, mevcut ilçe durağından geçen hatların değerlendirmesi 

yapılarak toplu taşımada ulaşım hizmetlerinin kalite değerlendirmesi yapılmıştır. İncelenen hatların 

TSE, KUM ve OH kriterlerine göre düzenlenmesi durumunda  toplu taşıma kullanan yolcu sayılarının 

artacağı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT)’ne ait otobüslerin güzergahlarının da 

oluşacak iyileştirmeler sayesinde ulaşımda daha konforlu, erişilebilir, işletme hızı yüksek, güvenlikli ve 

kaliteli bir toplu taşıma hizmetlerinin sunulacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime: CBS, Kuş Uçuşu Mesafe, Ortalama Hız, Kalite Ölçütleri, Toplu Taşıma, TSE 

 

ABSTRACT 

Public transportation lines in Avcılar district is planned to improve the operating speed, distance 

between stops and current route analyzes of the public transportation system of the buses of the lines 

whose center is determined as Tahtakale stop and passing through this stop By using the Geographic 

Information Systems (GIS) and rationality criteria. 

Five Bus lines that pass through the existing stop were brought together both verbally and spatially by 

using the GIS program of the routes and station locations of the public transportation where each of 

these lines passed. The routes of the prepared bus lines were interpreted by comparing them with the 

rationality analysis. In particular, the routes of the lines are drawn on the basis of zero polygon via 

Quantum Geographical Information Systems (QGIS) software, and the distances between the stops of 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

92 

the Turkish Standards Institute (TSI) are compared with the Air Distance(AD) criterion and Average 

Speed(AS) criteria. While examining the suitability of the stop intervals by calculating the percentage 

of compliance with the criteria in TSE, the most ideal lines on the basis of route length were investigated 

in the Air Distance criterion. 

As a result, the quality of transportation services in public transportation was evaluated by evaluating 

the lines passing through the existing district stop. If the examined lines are arranged according to TSI, 

AD and AS criteria, the number of passengers using public transportation will increase and the routes 

of the buses belonging to Istanbul Electric Tramway and Tunnel Enterprises (IETT) will also be 

improved, providing a more comfortable, accessible, high operating speed, safe and high quality public 

transportation system. transport services will be provided. 

Keywords: GIS, Air Distance, Average Speed, Quality Criteria, Public Transport, TSI 

 

1.GİRİŞ 

Ulaşım sistemlerinin planlanması sürecinde gelişen veya gelişmekte olan kentlerde karşılaşılan en 

önemli problemlerden birisi trafik seyahat sürelerinin ve trafik yoğunluğunun olduğu 

gözlemlenmektedir. Büyük kentlerin son yirmi yılda aldığı göç ve nüfus artışları göz önünde 

bulundurulduğunda gerek bireysel araç sahipliğinin artması gerekse şehir içi otobüslere oluşan talebin 

giderek yükselmesi şehir içi trafik problemi açısından önem arz etmektedir. Toplu taşımayı, bölgeler 

arası geçişlerde kullanan kullanıcıların isteklerini de göz önünde bulundurularak tasarlanmasının toplu 

taşıma sisteminin bir gereği olduğu görülmektedir.  

Çalışmada İstanbul avcılar Tahtakale mahallesi Tahtakale durağından geçen İETT’ye ait beş hattın hem 

TSE hem de Rasyonellik analizleri incelenerek karşılaştırılmıştır. Otobüs işletmeciliği kapsamında 

güzergâhların renklendirilmesi CBS yardımıyla yapılmış olup TSE kriterlerine uygunluğu ve 

rasyonellik analiz hesaplamaları yapılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin(CBS) kullanılabileceğini ve 

veri katmanlaştırma aşamasında kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu haritaları kullanarak akıllı 

haritalar, model ve konumsal sorgulamalar ile de sayısallaştırma yapılabildiğini, CBS’nin avantajları 

elde edilen verileri bilgiye çevirip fayda elde etmek amaçlı bir süreç olarak tanımlamaktadır (Erdi, 

Durduran ve Özkan, 2011). 

 

 

                                Şekil 1. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Katmanlaştırma ( URL 1). 

 

Kuş uçuşu mesafe(KUM) ve Ortalama Hız(OH) gibi ölçütlerde ise rasyonellik analizleri yapılarak 

mevcut hatların hem güzergâh hem yolculuk süreleri hem de işletme hızı açısından daha konforlu bir 

toplu taşıma sistemi sunacağı belirtilmektedir (Bekdemir, 2020). 
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Rasyonellik ölçütlerinin seçilmesinin en temel özelliği göz önünde bulundurulduğunda mevcut hatların 

seyir esnasındaki hızları ve seyir süreleri olduğu, bu parametrelerin ise belirlenen kriterler çerçevesinde 

ideale yaklaştığında toplu taşımanın kullanılabilirlik açısından cezbedici olduğu gözlenmektedir.  

 

2.TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ LİTERATÜR ÇALIŞMASI 

Toplu taşıma sistemleri üzerine yapılan bir çok çalışmada uygun kriterlerin seçimi planlamada toplu 

taşıma işletmelerine ve kullanıcılarına faydalar sağlamaktadır. 

Yaptığı çalışmasında mevcut kullanımda olan otobüs hatlarının incelenmesini yapmış olup, hatlara ait 

güzergâhların ortalama hızlarını, seyahat sürelerini ve hat kullanım hacim oranlarını belirlemiştir. 

Bununla birlikte belirlediği bir hattın güzergâhına ait hacim, trafik yoğunluğu ve hız faktörlerini 

incelemiştir (Önder, 2011).  

Toplu taşıma yerine bireysel araç kullanılarak yapılan seyahatlerde istenilen düzeyde kullanım hızı, 

konforlu seyahat memnuniyet derecesinde sağlanmasına nazaran yoğunluğun çok olduğu özelliklede 

pik saatlerde mevcut trafik yükü artışı olduğunda toplu taşımaya göre sağlanan çoğu avantaj 

kaybolmaktadır (Vuchic ve Vukan R., 2015). 

Toplu taşımada tür seçimlerinin yolcular ve işletmeci açısından da farklılık gösterdiği bilinmektedir. 

Çünkü toplu taşıma da yolcunun seçimini etkileyen parametreler iki kısımda incelenebilir. Bu 

parametreler ise yolculuk özellikleri ile yolcu özellikleri olarak değerlendirilmektedir (Grava, 2003). 

Toplu taşıma anındaki yolculuk süreleri, duraklar arasındaki alınan mesafelerdeki toplam geçen süre 

olarak belirlenmekte iken durakta harcanan süre, yolcuların taşıta binmeleri, inmeleri ve taşıtın durak 

cebinde beklemesi ile geçen süreden oluşmaktadır (Akad ve Gedizoğlu, 2007). 

Bir yerden bir yere erişimin hem ekonomiklik hem de sosyalliğin vazgeçilmez unsurudur. Kişiler bu 

erişim isteği ile de aynı zamanda toplumsal canlılığı da sağlamaktadır (Acar, 2011). 

Yaptıkları çalışmada toplu taşıma sisteminin içerisinde yer alan tüm güzergâhların, dakika, saat ve 

günler bazında en uygun olacak sefer aralıklarının (taşı/saat) belirlenebilmesinin öneminden 

bahsetmektedir (Furth ve Wilson, 1981). 

Kent içi ulaşımda farklı talep düzeylerinde farklı ulaşım türlerinin bir plan içinde kullanımı ile ekonomik 

bir sistem oluşturulabilmektedir. Bilimsel olarak toplu taşımanın tanımı olarak,  mevcut planlar 

çerçevesinde oluşturulan sabit güzergâhlar ile tarife ücreti bilinen, belirli zaman dilimleri arasında 

hareket eden ve toplumda isteyen tüm kesimin kullanabileceği, kent içerisindeki taşımacılık sistemin 

genel adı olarak tanımlanmaktadır (Ilıcalı ve Camkesen, 2011). 

Ulaşım planlanmasında önemli yere sahip olan, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi aşamasında 

konforlu, güvenli ve cazibeli bir toplu ulaşım ağı oluşturabilmek için duraklar arası mesafelerin en ideal 

durumunun 300m ile 600m aralığında olduğu düşünülerek incelemelerde bulunmuştur (TSE, 1995). 

 

3.ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEM  

Çalışma alanı olarak belirlenen Avcılar ilçesine ait özellikle Tahtakale durağı merkezli geçişlerde 

İETT’ye ait olan beş hatta ait inceleme yapılmıştır. Özellikle 144M’nolu Deliklikaya –  Mahmutbey 

metro gidiş ve dönüş güzergahı üzerinde detaylı bir çalışma planlanmıştır. 144M hattının ortalama gün 

içindeki değeri verebileceğini düşündüğümüz öğlen saatlerine (pik saat) göre hesaplamalar yapılmıştır. 

Çalışmamız da ilk olarak CBS sistemi mevcut yazılımı olan QGİS yazılımı kullanıp katmanlaştırma 

yapılması planlanarak bu katmanlaştırma sonucu renklendirme yapılmış olup 0m-300m aralığı için 

mavi, 300m-600m aralığı için beyaz ve 600m’den büyük durak aralıkları için kırmızı renklendirme 

yapılmış ve TSE standartları dışında kalan durak renklerinin mavi ve kırmızı olduğu tüm duraklar 

dâhilinde belirtilmektedir. Ayrıca KUM ve OH ölçütleri için sayısal hesaplamalar yapılarak rasyonellik 

analizleri hesaplanıp MR51, 142B, 142E, 142T ve 144M no’lu hatların durum değerlendirmesi 

yapılmıştır. 
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3.1. Otobüs Hatları için TSE Uygunluk Yüzdesi Değerlendirmesi 

Hem duraklar arası mesafeler uygunluk kriterlerine göre renklendirilmiş hem de mevcut beş hat kendi 

içerisinde değerlendirmeye tabi tutularak uygunluk yüzdesi gibi genel bir değerlendirme yapılması ile 

Tahtakale durağı merkezli geçişlerde hangi hattın daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Toplam Durak 

Aralığı hesabı denklem ’3.1.’kullanılarak hesaplanmıştır. Toplam durak aralığını bulurken, toplam 

durak sayısının bir eksiği alınarak hesaplamalar yapılmış olup Uygunluk Yüzdesi hesaplamasında ise 

denklem ‘3.2.’ kullanılarak hesaplanmıştır. Uygunluk yüzdesi, TSE duraklar arası uygunluk 

mesafelerine göre belirlenmiş olup özellikle güzergâh üzerindeki uygun durak mesafesine sahip durak 

sayılarının, güzergâh üzerinde bulunan toplam durak aralığına bölünmesi ile elde edilmiştir.  

 

Toplam durak aralığı hesabı denklem (3.1.) kullanılarak elde edilmiştir (Yazar, 2021). 

U.D.M.       : Uygun Durak Mesafesi (adet) 

D.A.            : Durak Aralığı (adet )  

T.D.A.        : Toplam Durak Sayısı – 1                                                                  (3.1.)  

                                                           

Uygunluk yüzdesi oranı hesabı denklem (3.2.) kullanılarak elde edilmiştir (Yazar, 2021). 

 

U.Y.           : Uygunluk Yüzdesi (%) 

𝑈. 𝑌.            ∶  
𝑈.𝐷.𝑀.(𝑎𝑑𝑒𝑡 )

𝑇.𝐷.𝐴.( 𝑎𝑑𝑒𝑡 )
∗ 100                                                                            (3.2.) 

 

Tablo 1’de MR51, 142B, 142E, 142T ve 144M hattına ait durak mesafeleri, uygun durak sayıları, toplam 

durak sayıları ve uygunluk yüzdesi verilmiştir. İnceleme neticesinde özellikle kırmızı renkte olup 

belirlediğimiz TSE standartlarının çok dışında kalan duraklar arası mesafelerin aynı zamanda yerleşim 

dışı olmaları ve toplu taşıma hizmeti sunan otobüslerin Trans Europan Motorway (TEM) üzerinde 

seyahat etmelerinin de etkisi olmuştur. Tablo 1’den elde edilen sonuçlara bakıldığında beş hat içerisinde 

TSE kriterlerine göre gidiş güzergâhında en uygun hattın %63,88 oranla 144M no’lu hat olduğu, dönüş 

güzergahında en uygun olmayan hattın %39,02 oranla ise yine 144M no’lu hat olduğu dolayısıyla bu 

hattın dönüş ve diğer tüm hatların ise hem gidiş hem dönüş güzergahlarında duraklar arası mesafe 

uygunluğunun artırılması gerekmektedir. 

 

                              Tablo 1. İETT Hatlarının TSE Uygunluk Yüzdesi Bilgileri 

Hat No                       Durak Aralıkları (m)             TSE Durak 

Aralığı 

Toplam 

Durak Sayısı  

TSE 

Uygunluk (%) 

0 – 299 

mavi 

300 – 600 

beyaz 

601– 10.000 

kırmızı 

Uygun Uygun 

Değil 

MR51 Gidiş 18 27 15 27 33 61 45,00 

MR51 Dönüş 16 26 14 26 30 57 46,42 

142B Gidiş 24 36 12 36 36 73 50,00 

142B Dönüş 26 34 15 34 41 76 45,33 
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142E Gidiş 11 20 10 20 21 42 48,78 

142E Dönüş 12 22 12 22 24 47 47,82 

142T Gidiş 6 13 8 13 14 28 48,14 

142T Dönüş 9 13 11 13 20 34 39,39 

144M Gidiş 0 23 13 23 13 37 63,88 

144M Dönüş 8 16 18 16 26 42 39,02 

 

 

3.2. Otobüs Hatları için KUM ve OH Ölçütleri 

KUM ölçütü mevcut güzergâh ile başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki kuş uçuşu mesafenin 

oranlanması olup bu oran 1,0 anında en kullanışlı güzergâh olduğunu ifade etmektedir. 

OH ölçütünde ise mevcut güzergâhta yapılan toplu taşıma araç hızlarını, yolculuk sürelerini ve 

mesafelerini km/sa. cinsinden hesaplanmış olup bu ölçütte ideal güzergah kavramının da ortalama hız 

değerinin büyüklüğü ile ilişkisi incelenerek uygun olup olmadığı araştırılmıştır. 

 

KUM ölçütüne ait rasyonellik hesabı denklem (3.3) kullanılarak elde edilmiştir (Bekdemir, 2020). 

Kum Ölçütü ∶  
𝐻𝑎𝑡𝑡𝚤𝑛 𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑈𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 (𝑘𝑚)

𝐾𝑢ş 𝑈ç𝑢ş𝑢 𝑀𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒 ( 𝑘𝑚 )
                                                      (3.3) 

 

OH ölçütüne ait rasyonellik hesabı denklem (3.4.) kullanılarak elde edilmiştir (Bekdemir, 2020). 

 

Ortalama Hız Ölçütü ∶  
𝐻𝑎𝑡𝑡𝚤𝑛 𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑈𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 (𝑘𝑚)

𝑌𝑜𝑙𝑐𝑢𝑙𝑢𝑘 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 ( 𝑠𝑎 )
                                        (3.4.) 

 

3.2.1. 144M Deliklikaya – Mahmutbey Metro Gidiş Güzergâhı KUM Hesabı 

Hattın başlangıç ve bitiş noktası arasında bulunan mesafenin toplu taşıma ile seyir esnasında ölçülen 

uzunluğu gerçek uzunluk olarak benimsenmekte ve bu iki nokta arasında ki doğrusal mesafenin ise kuş 

uçuşu mesafe olarak kabul görülüp, bu iki değerin oranlanması sonucunda belirlenmekte ve kriterin 

uygunluğu değerlendirilmektedir. 

 

Gerçek Uzunluk ( GU )           : 29,168 km 

Kuş Uçuşu Uzunluk ( KUM ) :  27,525 km 

 

Kum ölçütü ∶  
GU

KUM
  ise Kum ölçütü ∶  

29,168

27,525
= 1,059 
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3.2.2. 144M Deliklikaya – Mahmutbey Metro Gidiş Güzergâhı OH Analizi Hesabı 

Hattın başlangıç ve bitiş noktası arasında bulunan mesafenin toplu taşıma ile seyir esnasında ölçülen 

uzunluğu gerçek uzunluk olarak benimsenmekte, kullanılan hattın tek yön üzerindeki yolculuk 

süresindeki zaman dilimi ise saat cinsinden ifade edilip, bu iki değerin oranlanması sonucunda 

belirlenmekte ve kriterin uygunluğu değerlendirilmektedir. 

 

Yolculuk süresi ( Y.S.) : 75 dk. = 1,250 sa. 

 

OH = 
GU

YS
  ise OH= 

29,168

1,250
= 23,334 km/sa.  

 

Ayrıca CBS QGIS programında 144M no’lu hatta ait gidiş güzergâhı çizilmiş olup, burada hattın 

güzergâhı içerisinde bulunan gidiş istikametinde 37, dönüş istikametinde 42 durak olduğu belirlenmiştir. 

Şekil 2’de gösterimi CBS programı QGİS yazılımı ile yapılan 144M’nolu Deliklikaya – Mahmutbey 

metro hattına ait gidiş güzergahı verilmiş ve renklendirmeler yine TSE standartları ölçülerinde 

yapılmıştır. 

 

 

 

                    Şekil 2. 144M Deliklikaya – Mahmutbey Metro Hattı Gidiş Güzergâhı 

 

3.2.3. 144M Deliklikaya – Mahmutbey Metro Dönüş Güzergâhı KUM Hesabı 

Dönüş güzergâhları içinde hattın başlangıç ve bitiş noktası arasında bulunan mesafenin toplu taşıma ile 

seyir esnasında ölçülen uzunluğu gerçek uzunluk olarak benimsenmekte ve bu iki nokta arasında ki 

doğrusal mesafenin ise kuş uçuşu mesafe olarak kabul görülüp, bu iki değerin oranlanması sonucunda 

belirlenmekte ve kriterin uygunluğu değerlendirilmektedir. 

 

Gerçek Uzunluk ( GU )           : 36,163 km 

Kuş Uçuşu Uzunluk ( KUM ) :  27,525 km 

 

Kum ölçütü ∶  
GU

KUM
  ise Kum ölçütü ∶  

36,163

27,525
= 1,313 
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3.2.4. 144M Deliklikaya – Mahmutbey Metro Dönüş Güzergâhı OH Analizi Hesabı 

Dönüş güzergâhları içinde hattın başlangıç ve bitiş noktası arasında bulunan mesafenin toplu taşıma ile 

seyir esnasında ölçülen uzunluğu gerçek uzunluk olarak benimsenmekte, kullanılan hattın tek yön 

üzerindeki yolculuk süresindeki zaman dilimi ise saat cinsinden ifade edilip, bu iki değerin oranlanması 

sonucunda belirlenmekte ve kriterin uygunluğu değerlendirilmektedir. 

 

Yolculuk süresi ( Y.S.) : 75 dk. = 1,250 sa. 

 

OH = 
GU

YS
  ise OH= 

36,163

1,250
= 28,930 km/sa. 

 

Şekil 3’de gösterimi CBS programı QGİS yazılımı ile yapılan 144M’nolu Delikli kaya – Mahmutbey 

metro hattına ait dönüş güzergahı görülmektedir. Burada ki renklendirmeler yine TSE standartları 

ölçülerinde yapılmıştır. 

 

 

                 

                    Şekil 3. 144M Deliklikaya – Mahmutbey Metro Hattı Dönüş Güzergâhı 

 

4.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Tahtakale durağından geçen beş hattın özellikle pik saatler anında sıkışıklığı, otobüsün durağa geç 

gelmesi, seyahat süresinin uzunluğunun ve seyahat mesafesinin uzunluğu üzerine 144M hattı ile birlikte 

dört hat incelenmiş olup, CBS QGIS yazılımında öncelikle TSE standartları ile uyumu incelenmiş ve 

uygunluk yüzde hesaplamaları yapılarak TSE standartlarına en uygun hattın gidiş güzergâhında 144M 

no’lu hat olduğu, en düşük uygunluk yüzdesine ise gidiş güzergâhında MR51 no’lu hattın sahip olduğu, 

dönüş güzergâhında ise en uygun hattın 142E no’lu hat olduğu, en düşük uygunluk yüzdesine ise dönüş 

güzergâhında 144M no’lu hattın sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci analizinde yani kuş 

uçuşu mesafe hesaplamalarından da görüldüğü üzere KUM ölçütü dikkate alındığında en ideal hattın 

gidiş yönünde 144M no’lu hat olduğu yine gidiş yönünde ideal olmayan ve rasyonellikten çok uzak olan 

MR51 no’lu hat olduğu, dönüş yönünde ise en ideal hattın 144M no’lu hat olduğu yine dönüş yönünde 

ideal olmayan ve rasyonellikten çok uzak olan MR51 no’lu hat olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmanın 

üçüncü aşamasında ise yani ortalama hız hesaplamalarında da görüldüğü üzere OH ölçütü dikkate 

alındığında en ideal hattın gidiş yönünde MR51 no’lu hat olduğu yine gidiş yönünde ideal olmayan ve 

rasyonellikten çok uzak olan 142T no’lu hat olduğu, dönüş yönünde ise en ideal hattın 144M no’lu hat 

olduğu yine dönüş yönünde ideal olmayan ve rasyonellikten çok uzak olan 142B no’lu hat olduğu 
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gözlemlenmiştir. Tablo 2.’de beş hatta ait rasyonellik ve TSE uygunluk yüzdeleri oranları 

görülmektedir. 

 

Tablo 2. Hatların Gidiş-Dönüş Güzergâhları KUM, OH ve TSE Uygunluk Yüzdesi Bilgileri 

Hat No Mevcut 

Mesafe (km) 

Kuş Uçuşu 

Mesafe (km) 

KUM OH(km/sa) TSE (%) 

MR51 Gidiş 28,136 13,349 2,107 25,789 45,00 

MR51 Dönüş 27,586 13,349 2,066 25,285 46,42 

142B Gidiş 30,404 14,520 2,093 23,103 50,00 

142B Dönüş 29,528 14,520 2,033 22,437 45,33 

142E Gidiş 34,982 20,895 1,674 23,716 48,78 

142E Dönüş 41,012 20,895 1,962 27,804 47,82 

142T Gidiş 19,730 11,885 1,660 22,143 48,14 

142T Dönüş 24,514 11,885 2,062 27,512 39,39 

144M Gidiş 29,168 27,525 1,059 23,334 63,88 

144M Dönüş 36,163 27,525 1,313 28,930 39,02 

 

Tablo 2’de ki sonuçlar bize gösteriyor ki bir hat tamamıyla tüm uygunlukları ve ölçütleri gidiş ve dönüş 

güzergâhlarında karşılayamamaktadır. Örneğin KUM ölçütünde en ideal hat gidiş güzergâhında 1,059 

ile 144M no’lu hat, OH ölçütünde en ideal hat dönüş güzergâhında 28,930 km/sa. hızla 144M ve TSE 

uygunlukta en ideal hat gidiş güzergâhında %63.88 ile 144 M no’lu hattır. Ölçü kriterlerini sağlamayan 

hatlarında diğer kriterleri sağlaması açısından hem mevcut güzergâhlarının, otobüs seyir sürelerinin hem 

de sefer sıklıklarının düzeltilmesi gerekmektedir. Ulaşım planlanması amacı göz önüne alındığında ise 

mevcut beş hattın ölçütlerinin iyileştirme, güzergâh uzunluklarının değiştirilmesi, fazla durakların 

kaldırılması, hatların ortalama hızlarının ve işletme hızlarının artırılması üzerine çalışmalar yapılırken 

aynı zamanda hatların geçtiği bölgelerde yerinde anket çalışmaları ile bölgeler arası geçişler için ulaşım 

planlaması yapılması adına yolcu talepleri dikkate alınarak çözümleme yapılıp mevcutta çok uzun 

güzergâhların bazı kesimlerinde ring seferleri uygunluğu araştırılabilir. 
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ÖZET  

Doğal kaynakların tükenmesi ile birlikte  iklim değişikliği ve buna bağlı olarak gelişen doğal felaketler 

yaşanmaktadır. Ülkemizde hızlı nüfus artışından dolayı  artan kentleşme ve sosyal eşitsizlik sorunları 

son yıllarda yüksek seviyelere ulaşmıştır. Söz konusu sorunlardan kaynaklanan problemler kentlerde 

nüfusun yoğunlaşarak kırsal alanların atıl olarak kalmasına neden olmaktadır. Mevcut durumda alt yapı 

yetersizdir. Sosyal yaşam alanları için ihtiyaç analizini destekleyecek donatılar bulunmamaktadır. Eski 

yapılar bulunmaktadır ve gelişigüzel yapılaşma bulunmaktadır.  Mevcut yapılar kullanıcıların 

ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Modern yapı malzemeleri ve fonksiyonel yapılara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Bu çalışmada, Dünya’da ve ülkemizdeki ekolojik köylerin durumu araştırılmış, farklılıkları incelenmiş 

ve sürdürülebilir doğal özellikleri korunarak ve sosyal donatılar ile uyumlu bir planlama da sağlanarak 

doğa ile iç içe sosyal mesafe kurallarına da uyularak planlacaktır. Kentin yorucu ve yoğun yaşam 

temposundan uzaklaşarak dinlenme imkanı da bulabilecek misafirleri ağırlayarak köyün ekonomisine 

de katkı sağlanacaktır. Çalışma alanında yaşayan halk daha konforlu yapılarda daha rahat bir yaşam 

süreceklerdir.    Btüncül çözüm önerileri sunmak konusunda çok boyutlu özelliğiyle fark yaratan doğal 

yaşamla uyumlu ekolojik sürdürülebilirliği olan ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerini doğal 

yaşamın ve organik tarımın gerçekleştirildiği bir yer haline getirebilmektir.   İnsan merkezli bir yerleşim 

yeri olarak, ekonomik yapıda emek yoğun olmasına rağmen yetersiz şartlardan dolayı hak edilen karşılık 

alınamamaktadır. Hedeflenen yaklaşım da ise kendi kendine yetebilen insan toplulukları oluşturma 

hedefiyle, köyün yapılaşma alanında düzenlemeler yapılarak sosyal yaşam olanaklarına ekolojik çevre 

ile de entegrasyonu sonucunda  toplumsal düzeni sağlamak, gelir ve yaşam düzeyleri açısından görülen 

adaletsizliği ortadan kaldırmak konusunda çözüm üretilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ekolojik köy, salgın hastalıklar- sosyal mesafe , sürdürülebilir yapılar. 

 

ABSTRACT  

With the depletion of natural resources, climate change and related natural disasters are experienced. 

Increasing urbanization and social inequality problems due to rapid population growth in our country 

have reached high levels in recent years. The problems arising from these problems cause the population 

to be concentrated in the cities and the rural areas to remain idle. In the current situation, the 

infrastructure is insufficient. There is no equipment to support the needs analysis for social life areas. 

There are old buildings and there is random construction. Existing structures cannot meet the needs of 

users. Modern building materials and functional structures are needed. In this study, the situation of 

ecological villages in the world and in our country was investigated , examined the differences and It 

will be protected by preserving its sustainable and sustainable natural features and by providing a 

harmonious planning with social facilities, and by complying with the social distance rules intertwined 

with nature. You will be able to relax by getting away from the tiring and intense pace of life of the city, 

and by hosting the guests, it will also contribute to the economy of the village. The people living in the 
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study area will lead a more comfortable life in more comfortable buildings. It is to make economic, 

social and cultural activities, which are compatible with natural life, ecologically sustainable, a place 

where natural life and organic agriculture are carried out, which makes a difference with its 

multidimensional feature in offering holistic solution proposals. As a human-centered settlement, 

despite the labor-intensive economic structure, due to inadequate conditions, the deserved compensation 

cannot be received. In the targeted approach, arrangements will be made in the settlement area of the 

village with the aim of creating self-sufficient human communities. As a result of the integration of 

social life opportunities with the ecological environment, social order will be ensured and a solution will 

be found to eliminate the injustice in terms of income and living levels.  

Keywords: Ecological village, dreams-social distances, permanent structures. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzün kentlerinde günden güne  artan nüfus, trafik, bina yoğunluğu, hava kirliliği nedenlerinden 

dolayı kent hayatı daha sıkıcı daha zor bir hal almaktadır. Kentler de  yaşayan canlı türleri çevre 

kirliğinden dolayı bazıları  azalmakta bazılarının ise nesilleri tükenmektedir. Havasa ki karbon 

oranlarındaki artış, doğal kaynakların azalması giderek sağlıksız yaşam koşullarını beraberinde 

getirmektedir söz konusu durumlardan dolayı kent halkı yaşadığı çevreye yabancılaşmaktadır. Kent 

yaşamında aynı tip konutlaşma doğadan uzaklaşma dikey yapılaşma yoğun insan toplulukları salgın 

hastalık döneminde daha tehlikeli bir hal almaktadır.  Söz konusu sorunlara pozitif bir çözüm önerisi 

getirilerek dünya da ve ülkemizde popüler kavram olarak karşımıza çıkan sürdürülebilir yapılar- 

ekolojik köy seçeneği ile sosyal yaşam donatıları ve ticaretin gelişmesini de dahil ederek bütüncül bir 

yaklaşım çalışması yapılmıştır.  (Kirby, 2003)  

Bir eko-köy yerel katılımcı süreçlere temellenmiş, sürdürülebilirliği sağlamak üzere sosyal, kültürel, 

ekonomik ve ekolojik boyutları tüm bir sistemde birleştiren, sosyal ve doğal çevreyi aktif bir şekilde 

yenileyen ve yeniden canlandıran bilinçli ve niyetli olarak kurulmuş geleneksel ya da kentsel bir 

topluluktur (GEN, 2019). 

 

2. AKBAŞ KÖYÜ MEVCUT DURUM TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Akbaş Köyü Antalya ilinde yer almakta olup, Serik Köyleri semtinde bulunan Akbaş Köyü Serik 

ilçesine bağlıdır. Akbaş Köyü haritası konumu ise 37° 3' 13.9104'' Kuzey ve 31° 6' 7.0272'' Doğu gps 

koordinatlarıdır. Akbaş Köyü bağlı olduğu Serik ilçe merkezine 15 kilometre mesafe uzaklıktadır. 

Akbaş Köyü Antalya şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 39 kilometredir.(URL;1)  

Antalya’nın Serik ilçesi sınırlarında bulunan gölet, insanlar için sakinleştirici huzur verici bir ortam 

sunmaktadır. Burada yaşayan hayvanlar için güvenli bir yaşam alanıdır. Tarımla uğraşan yöre halkı için 

de tarımsal faaliyetlerini yürüterek ekonomik kazanç sağlamalarına yardımcı olmaktadır.  

 

 

Resim 1 (URL;2) 
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Resim 2 (URL;3)  

 

Akbaş  köyünde  konut kullanımı  tarım ve hayvancılık faaliyetleri için konut tipleri ve kullanılan 

yapı malzemeleri; 

Köyde 200 konut bulunmaktadır. En yaslı ev 80-100 yas aralığında 50 ev bulunmaktadır. Bu eski 

konutlar ayakta olmasına rağmen terk edilmiştir. 20-25 yıldır bu konutlarda yaşam sürdürülmemektedir. 

Taş duvar örgü yöntemi kullanılmıştır. Yöre halkının yoz kiremit adı ile geçen yöresel üretim ürünler 

kullanılmıştır. Bu özel ürünü özel fırınlarda pişirilerek üretilmiş ürünlerden kullanılmıştır. Son 50 yılda 

yıl da bu şekilde üretim yapılmamıştır. Bu konutların üst kısmı ahşap çatı şeklinde yapılmıştır. Değişik 

konut planları olmasına rağmen en yaygın görülen konut tipleri 2 odalı ve 4 odalı olanlarıdır. 2 odalı ev 

tipinde; 1 oda gündüzleri oturmak geceleri yatmak amacı ile dizayn edilir gömme dolaplar 

bulunmaktadır. Bu gömme dolaplar el işçiliği ile oyularak ve boyanarak yapılmış özel üretimlerdir. 

Diğer oda ise ekmek pişirmek için mutfak niteliğinde dizayn edilmiştir fakat ihtiyaca göre zaman zaman 

yatak odası olarak ta kullanılabilmektedir. Wc ve banyo ev dışında bahçede konumlandırılmıştır. Bunun 

sebebi ise evde temizlenme ve arınma mekanlarının bulunmaması gerektiği düşüncesidir.1990’lı 

yıllardan itibaren bu görüş değişerek wc ve banyolar ev içerisine dahil edilmeye başlanmıştır. 4 odalı ev 

tipinde ise genellikle 2 aile birlikte yaşamaktadır. 3 oda gündüz zaman diliminde oturmak için 

kullanılırken geceleri yatak yapılarak yatak odası şeklinde kullanılmaktadır. Yine 1 oda ekmek pişirmek 

için ve ateşte yemek pişirmek için, ısınma amaçlıda kullanılmamaktadır. Wc  ve banyo dışarıda bahçede 

konumlandırılmış. Bu konutların ön kısmında konuta bitişik şekilde 20m2 ve 40m2 lik arasında değişen 

köşk şekilde adlandırılan geniş ferah oturma alanları tasarlanmıştır. Bu köşk adı verilen oturma alanında 

yaz aylarında yataklar ile uyumak içinde kullanılabilirken yemek yeme, oturma gibi fonksiyonel amaçlar 

içinde kullanılırdı. Her evde muhakkak büyük yada küçük bir adet hayvan ahırı bulunmaktadır. Kışları 

ısınma ihtiyacı konutlarda soba kullanılır. 200 adet hayvan ahırı bulunmaktadır.  Zeytintaşı mağarası, 

kral havuzu diye de adlandırılan yöre de gök büvet adı verilen su kaynağı bulunmaktadır. Ormanlar, 

kısık kalesi, dağlar, göleti ve göleti besleyen dereler bulunmaktadır. Ayrıca yaylaları bulunmaktadır. 

150 yıl kadar önce su değirmenleri ile köyün değirmeni olarak ekilip biçilen ürünlerin un haline 

getirilerek köy ve çevre köylerin sürdürülebilir bir hayatı olmasına yardımcı oluyordu. Su değirmenleri 

elektrikli modern değirmenlerinden sonra özelliğini ve cazibesini kaybetmiştir. Bu değirmenler 

yıkıldıkları için artık bulunmamaktadır. Turizm ile ilgili olarak; dört tekerlekli safari araçlarla turlar ve 

ziyaretler yapılmaktadır. 

 

3. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMI 

Çalışma evreni olarak Antalya ilinin Serik İlçesi’ne bağlı Akbaş köyü seçilmiştir.  Akbaş köyü’nde 

mevcut konutların durum incelemeleri  konut tipleri mevcut ticari faaliyet türleri tespit edilerek yöre 

halkının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ve beklentileri belirlenmiştir.  Araştırma için yöre 

halkının görüşleri ve tecrübeleri önemli kaynak bilgi niteliği taşımaktadır.  

Literatür, haritalar, uydu görüntüleri yardımıyla veriler incelenmiştir. Yörede yaşayan yerli halktan 

bilgiler alınmıştır. Yörede geçmişten günümüze kadar olan değişimler hakkında nitel ve nicel bilgiler 

toplanmıştır. Yörede fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Yörede mevcut durum için yerinde inceleme ve 
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kontrol sağlanmıştır. Arazi çalışmaları ile arazi kullanım özellikleri incelenmiştir. Uydu görüntüleri ve 

kamu kurumlarınca hazırlanan veriler incelenerek bölge için sürdürülebilir mimari ve sürdürülebilir yapı 

malzemeleri ile ekolojik bir formda modern ve konforlu yapı malzemeleri ile çözüm önerileri 

sunulmuştur. Bölge için sürdürülebilir planlama- mimari ve yapı malzemeleri ile ilgili bütüncül bir 

yaklaşım sağlanmıştır. Ayrıca, yerel halk ve yöneticilerle sorunlar ve çözüm önerileri hakkında 

görüşmeler yapılmıştır.  

 

4.BULGULAR 

Akbaş köyünde bulunan gölet çevresinde bungalov evlerden oluşan doğal ahşap yapı malzemesi ile 

yapılmış doğa ile iç içe olacak verandalı ferah konaklama alanları oluşturulmalıdır. 

Bisiklet yolları oluşturulmalıdır bungalov konutlarda konaklayan misafirlerin doğada bisiklet sürerek 

salgın hastalık dönemlerinde mesafeli bir etkinlik ve spor yapma altarnatifleri sağlanabilir. 

Yöresel ürünlerin sergilenebileceği ve yöresel ürün üretiminin öğretilebileceği küçük gruplar için butik 

alanlar ayırılarak özel yapı malzemeleri kullanılarak özel yapılar tasarlanmalıdır. Ve bu üretilen 

ürünlerin sergilenebileceği açık ve kapalı olmak üzere 2 farklı sergi alanı oluşturulmalıdır. 

İbadethaneler erişilebilir mesafede konumlandırılmalıdır. 

Botanik bahçe için uygun yapı tasarımı sağlanmalıdır ve bu botanik bahçe için yalıtım malzemeleri 

doğru seçilmeli ve doğru işçilik yöntemi ile ilgili uygulanmalıdır. 

Butik otel yapılarak turizme teşvik edilmelidir. Butik otel tasarım önerisi plan ve görünüşleri 

gösterilmiştir. (Resim1, resim2, resim 3, resim 4, resim 5, resim6, resim7) 

Spor alanları ve oyun parkları yapılarak hem yöre halkına hizmet yapıları sağlanmalıdır hem de 

bungalov evlerde ve otelde kalan misafirlerinden yararlanması sağlanabilir.  

Hobi bahçeleri oluşturulmalıdır. Hobi bahçeleri için dinlenme alanları yapıları oluşturulmalıdır.  

 

Resim 1 (Arıcı 2021) 
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Resim 2 (Arıcı 2021) 

 

 

Resim 3 (Arıcı 2021) 

 

 

Resim 4 (Arıcı 2021) 
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Resim 5 (Arıcı 2021) 

 

 

Resim 6 (Arıcı 2021) 

 

 

Resim 7 (Arıcı 2021) 
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SONUÇLAR 

Akbaş köyü’nde ekolojik köy olarak planlama yapılabilir ve ekolojik turizm, doğa ile iç içe ve atıksız 

bir yaşam elde edilebilir. 

Ekolojik köy kapsamında otel ve bungalov evlerin eğlence ve aktivitelerini gerçekleştirerek 

sosyalleşebilecekleri cafe-restoran ve eğlence alanlarında bulunan yürüme ve erişim mesafesinde özgün 

ve sürdürülebilir tasarımlar yapılarak uygun yapı malzemeleri kullanılmalıdır. Kullanılacak olan yapı 

malzemelerinde ısı yalıtım ve nem yalıtımına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Akdeniz bölgesi 

ve Antalya ilinin nemli hava koşullarında yapıyı güvende ve konforda uzun süre kalmasını sağlayacak 

şekilde dizayn edilmelidir. 

Doğa ile uyumlu, sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşım için uygun temalar seçilmelidir. 

Söz konusu  bağlamda  çeşitli çözüm arayışları ile önerilen eko-köy yorumlarının günümüzün ekolojik 

ve toplumsal sorunlarına bir çözüm modeli olarak, Türkiye’de eko-köy uygulamalarına örnek teşkil 

edileceği ve eko- köy bilincinin gelişesine katkı sağlayacağı  düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

The abutment of the bridge is a critical component of the assembly that links the ends of the bridge span 

deck to the riverbank, to carry the heavyweight and transfer dynamic loads of the structure to the 

adjacent soil. The existence of this component in the river vicinity is leading to disturbances in the 

neighborhood flow characteristics around it. The presence of the bridge abutments on riverbanks causes 

three-dimensional, complicated, and highly turbulent flow to occur within its vicinity. In rivers, where 

there is a continuous modification of the depth due to bed erosion, the nonlinear interactions between 

the local flow around the abutment and the movable bed, further complicate the problem. Large bed 

shear stresses and pressure fluctuations can be produced in some bed zones around the base of the 

structure. Thereby, scour will manifest around it and may lead to the weakening of the foundation of the 

bridge. Consequently, bridge failure may be developed caused by stability problems. In this study, the 

flow properties around the curvilinear abutment placed in the laboratory channel are measured with an 

acoustic doppler velocitymeter (ADV). The experimentally obtained velocity and turbulence parameters 

are investigated. 

Keywords: Bridge, abutment, velocity profile, turbulence 
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ANTALYA -MANAVGAT- KARABÜK KÖYÜ’NDE  SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMI 

İÇİN  DEĞİŞEN İHTİYAÇLARIN BELİRLENEREK  ÇÖZÜM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ 

DEVELOPING A SOLUTION PROPOSAL BY DETERMINING THE CHANGING NEEDS FOR 

SUSTAINABLE BUILDING DESIGN IN ANTALYA -MANAVGAT- KARABUK VILLAGE 

 

Ayse ARICI 

Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası Vizyon  Üniversitesi  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği  Bölümü, (Sorumlu Yazar) 

 

ÖZET  

Doğal, kültürel ve tarihi değerlerin kaynak olarak kullanıldığı yapılar inşaat sektöründe, özellikle çevre 

üzerindeki olumsuz etkilere karşı alternatif olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik yaklaşımlarından birisi 

yeni nesil yapı teknikleri ve yapı malzemeleri kullanılarak yapılarda fonksiyonellik ve 

sürdürülebilirliğin bir arada olacağı yeni bir form oluşturulabilir.  Özellikle kırsal alanlar da doğal 

kaynakların sürdürülebilirliğini güvence altına alınması önemlidir.  

Bu çalışmada, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya’nın Manavgat ilçesinde milli park’ın bulunduğu 

yörede ki tabii güzellikleri ve zengin kültürel yapısında yetersizlikler nedeni ile hakkettiği değeri 

görmeyen yapılar için çalışmalar yapılacaktır. Yöre halkının   mevcut konutlarında  ki durumlar tespit 

edilecektir. Yöre halkının memnun oldukları ve memnun olmadıkları durumlar tespit edilecektir. Daha 

sonra ise bu sorunların çözümüne yönelik ne tür talepler olduğu belirlenecektir.  Yöre de ekonomik 

açıdan gelişimini sağlayan ve sosyo-kültürel değerlerin korunması sağlanırken ekonomik hareketlilik 

kültürel etkileşim ve hareketlilik için ekoturizm ve yerel ürünlerin değerlendirilebileceği- tanıtılıp 

satışının yapılabileceği uygun alanlar da farklı yapı tasarımları – modern yapı teknik ve malzemeler 

yardımı ile yöre halkının hizmetine sunulması için çalışmalar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği ve performansı, değişen gereksinimler , sürdürülebilir inşaat 

malzemeleri. 

 

ABSTRACT  

One of the sustainability approaches that emerged as an alternative to the negative effects on the 

environment, especially in the construction sector, where natural, cultural and historical values are used 

as a resource; By using new generation building techniques and building materials, a new form can be 

created in which functionality and sustainability come together in buildings. It is important to ensure the 

sustainability of natural resources, especially in rural areas. 

In this study, studies will be carried out for the structures that do not see the value they deserve due to 

the inadequacies in the Köprülü Canyon National Park, the natural beauty and rich cultural structure of 

the region where the national park is located in the Manavgat district of Antalya. The situation in the 

existing houses of the local people will be determined. It will be determined that the local people are 

satisfied and dissatisfied. Then, it will be determined what kind of demands there are for the solution of 

these problems. While ensuring the economic development of the region and the preservation of socio-

cultural values, studies will be carried out to provide the local people with the help of different building 

designs - modern construction techniques and materials in suitable areas where ecotourism and local 

products can be evaluated, promoted and sold for economic mobility, cultural interaction and mobility. 

Keywords: Energy efficiency and performance, changing requirements, sustainable construction 

materials. 
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1. GİRİŞ  

2. BURDUR GÖLÜ VE ÇEVRESİ  MEVCUT DURUM TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya ili Manavgat ilçesinin 63 km kuzeybatısında, Antalya ilinin 85 

km kuzeydoğusundadır. Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan Köprüçay (Köprü) nehri ve tarihi 

Selge kentinin bulunduğu yerde 366.140 dekarlık bir alanı kapsayan bu yöre, 1973 yılında Milli Park 

olarak ayrılmış ve ilan edilmiştir. Milli Park’ın kaynak değerini oluşturan Köprüçay’ın Bolasan köyü 

ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi, 14 km uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvar yüksekliği 

ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biridir. 

(URL;1) https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/koprulu-kanyon-milli-parki 

 

Toros Dağları'ndan doğarak doğa harikası kanyonlardan geçen Köprüçay, Serik'in güneyinden 

Akdeniz'e dökülür. İki tarafı dik, çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yeraltı suları ile 

beslenen Köprüçay, Türkiye'nin en güzel doğal rekreasyon alanlarından birisini teşkil eder. Bunun yanı 

sıra, nehrin batısındaki dağlık arazide bulunan antik Selge kenti; nehrin kenarındaki kaleler, su 

kemerleri, Roma Devri’ne ait köprüler ve tarihi yollar gibi pek çok arkeolojik kaynaklar, Köprülü 

Kanyon’un önemini artırmaktadır.  Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın kaynak değerleri arasında; 

• Dik duvarlı kanyonlar içinde sayısız kaynaklarla beslenen; yaz kış yüksek bir debiye sahip olması 

nedeniyle rafting ve su sporlarına elverişli Köprüçay nehri, 

•  M.Ö. 5. yy.da kurulmuş olan antik Selge kentinin tiyatrosu, agorası, Zeus ve Artemis tapınakları, 

sarnıçlar, su kemerleri; Köprüçay nehri ve Koca Çay üzerinde bulunan Oluk ve Büğrüm köprüleri 

ile Selge’yi Pamfilya’nın sahil şehirlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi yolu, 

• Milli Park içinde kapladığı 400 hektarlık alanla, tüm Akdeniz bölgesinin en büyük doğal servi 

ormanı, 

• Çok ilginç jeomorfolojik özellikli Adam (diğer anıldığı şekliyle Şeytan) kayaları, 

• Kapladığı alan içinde 150 ila 2500 metre yükseltide bulunan nadir ve tehlike altında 48 türü (44’ü 

endemik), küresel ölçekte tehlike altındaki 5 türü, Avrupa ölçeğinde tehlike altındaki 39 türü, ulusal 

ölçekte tehlike altındaki 4 türü barındıran zengin florası, 

• Dağ Keçisi, Anadolu’nun tek endemik kuş türü Anadolu Sıvacısı, nesli tükenmekte olan Kızıl 

Akbaba, sadece bu yörede yaşayan Kara Semenderi türlerini barındıran zengin faunası, 

• Aziz (St.) Paul’un Anadolu’daki ilk misyonerlik macerası sırasında yürüdüğü yol olarak bilinen ve 

45 km’lik kısmının Milli Park sınırları içinde kaldığı Aziz Paul Yolu, sayılabilir. 

 

Köprülü Kanyon Milli Parkı, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde ziyaretçilerine 

çok sayıda etkinlik seçeneği sunmaktadır. Başta, Türkiye’nin en önemli rafting rotalarından biri olan 

Köprüçay üzerinde rafting, kano ve kanyoning (kanyon geçişi) sporları olmak üzere; yüzme, doğa 

yürüyüşü, kaya tırmanışı, oryantiring, bisiklet, olta balıkçılığı vb. sportif etkinlikler ile botanik-yaban 

hayatı gözlemciliği, jeolojik yapı gözlemciliği, kampçılık, fotoğrafçılık, piknik, cip safari, yayla 

gezileri… gibi çok çeşitli etkinliklere katılma olanağı bulunmaktadır.  Bölgeye gelen ziyaretçiler, Milli 

Park içindeki Selge antik şehri ile bir bölümü Milli Park içinde bulunan Aziz Paul Yolu’nu da gezi 

programlarına dahil edebilirler.  

(URL;2)https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/koprulu-kanyon-milli-parki 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/koprulu-kanyon-milli-parki
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Resim1Çalışma alanının genel görüntüsü ( KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 2012) 

 

 

Resim 2 (URL;3) https://tr.pinterest.com/pin/572801646339013994/ 

 

            

Resim 3 (URL;4) https://tr.pinterest.com/pin/572801646339013994/ 

 

3. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMI 

Akdeniz Bölgesi’nin özel korunan alanlarından biri olan Köprülü Kanyon bildiri kapsamında çalışma 

alanı olarak seçilmiştir. Yöre de mevcut konutların durum incelemeleri  konut tipleri mevcut ticari 

faaliyet türleri tespit edilerek yöre halkının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ve beklentileri 

belirlenmiştir.  Araştırma için yöre halkının görüşleri ve tecrübeleri önemli kaynak bilgi niteliği 

https://tr.pinterest.com/pin/572801646339013994/
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taşımaktadır. Literatür, haritalar, uydu görüntüleri yardımıyla veriler incelenmiştir. Yörede yaşayan 

yerli halktan bilgiler alınmıştır. Yörede geçmişten günümüze kadar olan değişimler hakkında nitel ve 

nicel bilgiler toplanmıştır. Yörede fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Yörede mevcut durum için yerinde 

inceleme ve kontrol sağlanmıştır. Arazi çalışmaları ile arazi kullanım özellikleri incelenmiştir. Uydu 

görüntüleri ve kamu kurumlarınca hazırlanan veriler incelenerek bölge için sürdürülebilir mimari ve 

sürdürülebilir yapı malzemeleri ile ekolojik bir formda modern ve konforlu yapı malzemeleri ile çözüm 

önerileri sunulmuştur. 

Bölge için sürdürülebilir planlama-mimari ve yapı malzemeleri ile ilgili bütüncül bir yaklaşım 

sağlanmıştır.  Köprüçay Irmağı gibi çok önemli bir kaynak değerini barındırması nedeniyle Köprülü 

Kanyon MP, 1973 yılında Türkiye’nin 15. MP olarak ilan edilmiştir. Milli Park, Antalya ve Isparta illeri 

sınırları içinde yaklaşık 35726.5 ha’lık bir alanı kapsamaktadır . Bu alan özel değerleri korunarak 

bulunduğu doğaya uyumlu tasarımlar ve uygun yapı malzemeleri seçimi ile entegre edilerek yeni bir 

form önerisi geliştirilmiştir. 

 

4. BULGULAR 

Korunan alanların başta koruma olmak üzere çok yönlü işlevlerine göre oturtulmuş bir planlama 

sistemine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle korunan alanlarda uygulanacak planlama sisteminin; 

yaklaşım tarzı, buna bağlı olarak veri kaynaklarının belirlenmesi, envanter sırasında hangi verilerin 

toplanacağının tespit edilmesi, bu tip alanlarda müdahale reçetelerinin neler olabileceği, özel nitelikli 

alanların belirlenmesinde kullanılacak ölçüt ve göstergeler konusunda yol gösterici ve yaygınlaştırılması 

noktasında kolaylık sağlayacak kavramsal çatıya sahip olması gerekir. Bu bağlamda, ETÇAP kavramsal 

çerçevesi, korunan alanlarda düzenlenecek amenajman planlarının kavramsal çerçevesi ile büyük oranda 

örtüşmektedir (Karahalil 2009). 

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yangın, böcek, fırtına gibi zararların etkisini tahmin edebilecek modeller geliştirilmeli, bu konudaki 

çalışmalara hız verilmeli ve bu çalışmalar planlama aşamasında kullanılmalıdır. Bu gibi doğal olayların 

sayısal olarak ifade edilmesi ya da kavranması ile tehlikeler önlenebilecek, bundan kaynaklanan 

ekonomik kayıp azaltılabilecektir. 

Düzenlenecek plan bir karar seçeneğini ifade ettiğinden, bu kararın mutlaka oluşturulacak çok sayıda 

alternatif seçenekler arasından alınması amacıyla, korunan alanların uzun süreli ve çok amaçlı olarak 

planlanmasında artık sayısal verileri temel alan yöneylem araştırması yöntemleri kullanılmalıdır. 

Modellemede kullanılacak karar verme tekniği orman ekosistem dinamiğini uzun vadede kestirebilmeli 

ve planlamacıya karar vermede yardımcı bilgi sunabilmelidir. 

Çok sayıda üretebilen planlama senaryoları içersinden en uygun alternatif planlama stratejisinin 

seçiminde; yasal düzenlemeler, personel durumu, ekonomik koşullar gibi çok sayıda etmen göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Sonuç olarak, orman ekosistemi içeren korunan alanlar için KDS yardımıyla oluşturulmuş ekosistem 

tabanlı ve çok amaçlı amenajman planları düzenlenmeli ve ülke sathındaki bütün MP ve TP için 

yaygınlaştırılmalıdır. 
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TRIZ YAKLAŞIMI KULLANARAK BAŞLIK MONTAJ HATTI VERİMLİLİĞİNİN 

ARTIRILMASI 

INCREASING HEAD ASSEMBLY LINE EFFICIENCY BY USING THE TRIZ APPROACH 

 

Nuri ŞİŞMAN 

Ar-Ge Merkezi Dr. Araştırmacı , Teknik Malzeme A.Ş, DOSAB Organize San. Kardelen Sok No:1 

Bursa, ORCID NO: 0000-0003-0244-4206, (Sorumlu Yazar) 

 

ÖZET 

Teknoloji alanındaki rekabet küresel ölçekte artarak devam etmektedir. Kuruluşların rekabet şartlarına 

uyum sağlayıp faaliyetlerini sürdürebilmesi için teknolojik gelişmeleri ve müşteri ihtiyaçlarının hızlı 

değişimini takip etmelidir. Kuruluşlar rekabet ortamında karşılaştıkları problemleri daha hızlı, daha 

ekonomik ve  daha iyi çözüm yöntemleri ile aşmaları gerekmektedir. Bu durumda  problem çözme 

yeteneği  önemli bir konuma gelmektedir.  

Daha  yaratıcı fikirler  üretebilmek ve etkili çözümler geliştirmek için hata türü ve etkileri analizi, 

Taguchi, Ishikawa, altı sigma ve deneysel tasarım gibi bir çok farklı yöntem kullanılabilir. Geleneksel 

problem çözme teknikleri;  ana  problemin  tespit  zorluğu, yanlış  amaç gibi  nedenlerden dolayı sınırlı 

çözüm  verebilir. Problem çözme amaçlı  yaratıcı yaklaşım olan  TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme 

Teorisi) ise firmalarca çok fazla kullanılmamasına rağmen, inovatif problem çözmede kullanılabiliecek 

etkili araçlardan birisidir.  

TRIZ, icat temelli problem çözme teorisi olarak da  tanımlanmaktadır. TRIZ şirketlerde ve 

üniversitelerde hızla  yayılma  göstererek  inovasyon süreçlerinde,  Ar-Ge merkezlerinde, yeni patent 

oluşturma, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılan sistematik bir arac haline gelmiştir. 

Proje  yönetimi  ve  risk  yönetimi  gibi alanlarda  sıkça  kullanılmaktadır. 

Bu  çalışmada,  başlık montaj hatlarında ıskarta oranını azaltmak ve verimliliği artırmak için TRIZ  

yaklaşımı  ile  ideal  çözüme kavuşturulması  amaçlanmaktadır.  Çalışmada, TRIZ ve deneysel tasarım 

yöntemi birlikte kullanılmış ve  başlık giydirme hatlarındaki montaj verimliliğini artırmak için bir 

çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonrasında başlık montaj hattı için yeni bir sistem 

geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda tasarlanan sistem sayesinde montaj süresi kısalmış ve 

verimlilik artmıştır. Bu yöntem uygulamaya geçirilmiş ve patent alınmıştır. 

Anahtar Kelimler: TRIZ, Proses Verim Artışı, Deney Tasarımı 

 

SUMMARY 

Competition in the field of technology continues to increase on a global scale. In order for organizations 

to adapt to competitive conditions and continue their activities, they should follow technological 

developments and rapid changes in customer needs. Organizations need to overcome the problems they 

encounter in the competitive environment with faster, more economical and better solution methods. In 

this case, problem solving ability becomes important. 

Many different methods such as failure mode and effects analysis, Taguchi, Ishikawa, six sigma and 

experimental design can be used to generate more creative ideas and develop effective solutions. 

Traditional problem solving techniques; It may give limited solution due to reasons such as difficulty in 

detecting the main problem and wrong purpose. TRIZ, which is a creative approach for problem solving, 

is one of the effective tools that can be used in innovative problem solving, although it is not used much 

by companies. 

TRIZ is also defined as the theory of invention-based problem solving. TRIZ has spread rapidly in 

companies and universities, and has become a systematic tool used in innovation processes, R&D 
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centers, creating new patents and developing creative thinking skills. It is frequently used in areas such 

as project management and risk management. 

In this study, it is aimed to find an ideal solution with TRIZ approach in order to reduce the reject rate 

and increase efficiency in head assembly lines. In the study, TRIZ and experimental design method were 

used together and a study was carried out to increase the efficiency of assembly in the headrest lines. 

After this study, a new system has been developed for the head assembly line. As a result of the studies 

about the new design, the assembly time has been shortened and the efficiency has increased. This 

method has been put into practice and patented. 

Keywords: TRIZ, Process Efficiency Increase, Experimental Design 

 

1.GİRİŞ 

Teknoloji günümüzde firmaların rekabet üstünlüğünün en önemli anahtarı haline gelmiştir. Bu sebeple 

kaynaklarının paylaşılmasında ve toplumsal refahın yükselmesinde bilim ve teknoloji alanındaki 

üstünlük belirleyici bir faktör olmuştur. Teknoloji ve bilim alanlarındaki  zorlu rekabet ortamında yeni 

fikirler bulup, bu fikirleri hızla uygulamaya alabilenler varlığını sürdürebilir. Bu durum yaratıcı  

problem çözme yeteneğini  firmalar için  çok önemli bir konuma getirmiştir. Yenilikçilik gerektiren 

çözümler  çoğunlukla çözümü bilinmeyen problemlerle uğraşırken bulunur. Firmalarda bu tür 

problemlerin çözümü için genellikle deneme yanılma gibi metotlar kullanılır. Ancak bu metod 

problemin zorluğu ve karmaşıklığına göre uzun zaman ve maliyet oluşturabilir. Bu yüzden daha bilimsel 

metodlarla problemleri çözmeye çalışmak gereklidir.  

TRIZ, yaratıcılık becerilerini sistematik olarak geliştirerek çözüm kalitesini arttırdığı için daha etkili ve 

hızlı çözümler bulunmasını sağlar. Bu durum uygulama süresi ve maliyetleri önemli ölçüde azaltarak 

firmaların rekabet gücünün de artmasını sağlar. Geleneksel düşünme biçiminden farklı olarak yenilikçi 

ürünler farklı yollarla yeni fikir ve uygulamalara göre tasarlanır. Bu çalışma kapsamında  TRIZ çelişki 

matrisine dayalı tasarım işlemi takip  edilerek yeni  bir montaj sistemi tasarlanmıştır.   

Altshuller 1960 ve 1970'li yıllarda çok sayıda patentlerin analizi sonucunda çelişkileri çözen veya 

ortadan kaldıran çözümlerin tanımlandığını görmüştür. Ayrıca buluşların değerlerinin aynı olmadığını 

fark etmiş ve buluşlar için beş seviye önermiştir.  

Seviye 1.Yaratıcılık gerektirmeyen, kişisel bilgilerle ve metotlarla çözümün kolayca bulunabilen 

problemlerin çözümü. Çözümlerin yaklaşık % 32 bu sınıfa girmektedir.  

Seviye 2.Endüstrideki bilinen metotları kullanarak mevcut sistemin üzerinde küçük değişikliklerin 

yapılması. Çözümlerin yaklaşık % 45 bu sınıfa girmektedir.  

Seviye 3.Endüstri dışı bilinen metotları kullanarak mevcut sistem üzerinde yapılan önemli değişiklikler. 

Çelişkiler çözülmüştür. Çözümlerin yaklaşık % 18 bu sınıfa girmektedir.  

Seviye 4. Sistemin fonksiyonunu yerine getiren yeni bir prensip kullanan yeni jenerasyon teknoloji 

kullanılması. Çözüm teknolojiden çok bilim içerir. Çözümlerin yaklaşık % 4 bu sınıfa girmektedir.  

Seviye 5. Öncü bir sistemin veya tamamen bilimsel bir buluş. Çözümlerin yaklaşık %1 bu sınıfa 

girmektedir. (Kapucu, Baykasoğlu, Dereli, 2001) 

TRIZ yaklaşımı sayesinde, çeşitli karmaşık teknik problemlerin çözümü ve yenilikçiliği için pratik 

yöntemler geliştirmiştir. Günümüzde bir kaç TRIZ yöntemi ve hatta diğer metot ve yöntemler 

birleştirilerek, sistematik yaratıcılık problem çözümü teknikleri kullanılmaktadır.  

 

2. METOD YÖNTEM 

TRIZ; Rusça “Teoria Rechenia Izobretatelskih Zadatchi” ifadesinin kısaltması olup, İngilizce olarak ise 

“Theory  of  Inventive  Problem  Solving”  şeklinde  kaynaklarda  yer  almaktadır  TRIZ,  1946'da  

Genrich Saulovich  Altshuller  ve  meslektaşları tarafından 1.500.000'in üzerinde patentin  incelenmesi  
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sonucu geliştirilmiş  mantığa  ve  verilere  dayalı  sorun kalıplarına  odaklanan  sistematik  bir  çözüm 

yöntemidir.  

Bu  çalışma kapsamında  TRIZ  araçlarından çelişki matrisinin  tasarım problem çözümlerinde  nasıl 

kullanılacağı  gösterilecektir. Çelişki matrisinin yukarıdan aşağıya ilk satır hücrelerinde ve soldan sağa 

ilk sütün hücrelerinde 39 mühendislik parametresi yer alır. Bu parametrelerden yukarıdan aşağıya yer 

alanlar tasarımda iyileşmesi istenilen  parametreleri  ifade  ederken;  soldan  sağa  yer  alanlar  ise  

tasarımı  zayıflatan  ve  istenmeyen  parametreleri belirtir. Bu mühendislik parametreleri tablo1’de 

belirtilmiştir. (Canbulut, Demirtaş, 2019) 

 

Tablo1. Teknik Çelişki Oluşturan Mühendislik Parametreleri 

No Mühendislik Parametresi No Mühendislik Parametresi No Mühendislik Parametresi 

1 Hareketli cismin ağırlığı 14 Mukavemet 27 Güvenir olma 

2 Hareketsiz cismin ağırlığı  15 Hareketli cismin etki süresi 28 Ölçüm güvenirliği 

3 Hareketli cismin uzunluğu 16 Hareketsiz cismin etki süresi 29 İmalat güvenirliği 

4 Hareketsiz cismin uzunluğu 17 Isı 30 Cisme zarar veren faktörler 

5 Hareketli cismin alanı 18 Aydınlatma şiddeti 31 Zararlı yan etkiler 

6 Hareketsiz cismin alanı 19 Hareketli cismin harcadığı enerji 32 İmalat kolaylığı 

7 Hareketli cismin hacmi 20 

Hareketsiz cismin harcadığı 

enerji 33 Kullanım kolaylığı 

8 Hareketsiz cismin hacmi 21 Güç 34 Onarım kolaylığı 

9 Hız 22 Enerji kaybı 35 Adapte edilebilirlik 

10 Kuvvet 23 Madde kaybı 36 Cihaz karmaşıklığı 

11 Gerilme veya basınç 24 Bilgi kaybı 37 Kontrol karmaşıklığı 

12 Şekil 25 Zaman kaybı 38 Otomasyon düzeyi 

13 Cismin yapısal kararlılığı 26 Madde miktarı 39 Verimlilik 

 

TRIZ’de çelişki şeklinde ifade edilecek tasarım problem çözümlerinde kullanılan 40 yaratıcı çözüm 

ilkesi vardır. Bu ilkeler Tablo 2’de belirtilmiştir. Bu yaratıcı çözüm ilkesi dünya çapında çok sayıda 

patent incelenerek elde edilmiştir. 

TRIZ’de teknik ve fiziksel çelişki olmak üzere iki çeşit çelişki vardır. Teknik çelişkide iyileştirmek 

istenen bir parametre sistemde istenmeyen olumsuz bir etkiye veya soruna neden olabilir. TRIZ  çelişki 

matrisi ile problem çözme işlemi, ürün veya sürecde iyileştirme istenen özelliği  ve  bunun  sonucu  

oluşan  kötüleşen istenmeyen özellikleri,  39 mühendislik parametresi  arasından karşılık gelen 

parametreler ile  ifade edilir. İyileşme ile birlikte kötüleşme de oluyorsa bu bir teknik çelişkidir. 

Arkasından seçilmiş mühendislik parametrelerinden oluşan her çelişki çifti için iyileşen ve kötüleşen  

parametreler,  TRIZ  çelişki  matrisinde  numaraları  tespit  edilerek  satır  ve  sütun  olarak çakıştırılır 

ve karşılık gelen TRIZ ilkelerine göre bu çelişkiye çözümler aranır (Shulyak, 2001).  
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Tablo 2. Teknik Çelişkilerin Çözümü İçin Yaratıcı İlkeler 

No Yaratıcı Prensip No Yaratıcı Prensip No Yaratıcı Prensip 

1 
Bölmek, parçalara 

ayırmak 
15 Dinamiklik 28 Mekanik sistemi değiştirmek 

2 Çıkarma, ayırma 16 Kısmi fazlalık 29 
Pnömatik ve hidrolik yapılar 

kullanma 

3 Kısmi kalite 17 Boyut değişimi 30 İnce film ya da zar 

4 Asimetri 18 Mekanik titreşim 31 Gözenekli malzeme 

5 
Kaynaştırma, 

birleştrime 
19 Periyodik eylem 32 Renk değiştirme 

6 Evrensellik, genellik 20 
Yararlı bir eylemin 

sürekliliği 
33 Homojenlik 

7 İç içe yerleştirme 21 Hızlı hareket 34 
Atılan yada değiştirilen 

parçalar 

8 
Ağırlık azaltma, 

dengeleme 
22 Zararı faydaya çevirme 35 

Fiziksel ya da kimyasal durum 

değişikliği 

9 

Baslangıçta 

eylemsizlik (Ön karşı 

hareket) 

23 Geri besleme 36 Faz dönüşümü 

10 
Baslangıçta hareket 

(Önceden yapma) 
24 Aracı kullanma 37 Isıl genleşme 

11 Önceden önlem alma 25 Kendi kendine hizmet 38 
Güçlü okside ediciler 

kullanma 

12 
Alternatif (Eş) 

potansiyellik 
26 Kopyalama 39 Durağan çevre 

13 Tersinden yapma 27 Kullanıp atma 40 Kompozit malzeme 

14 Küresellik, eğrilik         

 

Ürün  geliştirme  aşamasında  geliştirilmiş  ve  kötüleşen  parametreler  arası  çelişkileri  çözmede  de 

sistematik bir yöntem gerekir. Tasarlanacak  parça  veya sistemin  özellikleri analiz edilir. Önemli 

tasarım parametreleri belirlenir ve  ihtiyaç  listesi hazırlanır. Belirlenen  özellikler  39  mühendislik  

parametresi  arasından  dönüştürülür  ve  çelişki  durumu belirlenir. Teknik çelişki varsa,  çelişki matrisi 

uygulanır. Çelişen parametrelerin kesiştiği hücrede, ürünü geliştirmek için tasarıma rehberlik edecek 

yaratıcı ilkeler belirlenir. Eğer bir çelişki durumu yok ise, her yaratıcı  ilkeyi  uygulamak  için  tek  bir  

parametre  yöntemi  uygulanır  ve  grup  tarafından  tercih  edilen seçilir.  Problemleri  çözmek  ve  ürüne  

ait  bileşenleri  önermek  için  çözümler  üretilir.  (Canbulut, Demirtaş, 2019). 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

117 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Üretilen başlıkların görsel özelliğinin uygun olması için başlık süngeri ile başlık kılıfı uyumlu olmalıdır. 

Geniş dikilen başlık kılıfları üretim sırasında süngere kolay giydirilse de başlıkda bol gözüktüğü için 

görsel olarak kalite kriterlerine uymamaktadır. Başlık kılıfı giydirilirken verimsizliği oluşturan etkiler, 

başlık kılıfının başlık süngerine zor geçmesidir. Bu işlem güç gerektiren bir işlem olduğu ve gün 

içersinde operatörler tarafından sürekli tekrarlandığı için zamanla giydirme süreleri uzamaktadır. Bu 

hattın kapasitesini ve verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Kapasiteye ulaşmak için acele 

davranıldığında da kılıfda oluşan yırtılmalar verimsizliği daha da artırmaktadır.   

Bu problemleri ortadan kaldırmak için TRIZ yaklaşımıyla yaratıcı çözüm bulma çalışmaları 

başlatılmıştır. Başlık giydirme hattındaki sürec verimliliğini geliştrimek için TRIZ  yaklaşımının  bu  

adımında  probleme  ait  teknik çelişkiler  üretim kolaylığı ve  statik nesnenin hacmi olarak 

belirlenmiştir. Teknik  çelişkiler  belirlendikten  sonra  TRIZ  çelişki matrisinde  ilgili  sütün,  ilgili  satır  

ile  birleştirilip, yöntemin çözüm için bize önerdiği prensipler tespit edilmiştir.  Tablo  3’de  TRIZ  çelişki  

matrisinin  bizim problemimizle  ilgili  olan  kısmı  bölgesel  olarak gösterilmiştir.   

 

Tablo 3. Koltuk Başlığı kılıfı geçirme tertibatı çelişki matriksi 

 

Çözüm geliştirmek istediğimiz probleme incelendiğinde, teknik  çelişki matrisinde imalat kolaylığı iyiye 

gitmesini  istediğimiz  özellik, hareketsiz cismin hacmi bu  iyileşmenin  karşısındaki  çelişki olarak 

belirlenmiştir.  Bu durumda satır  seçimimiz  Tablo 3’de  gösterildiği  gibi  “imalat kolaylığı”  sütun 

seçimimiz  ise  “hareketsiz cismin hacmi” dir. Bu iki prensibin kesiştiği bölgedeki prensip numarası 

problemin çözümü için öneriler sunmaktadır.  Satır  ve  sütun  eşleştirmesi  ile  bulunan  35 numaralı  

prensip  TRIZ  metodolojisinde sırasıyla  şu  şekilde  tanımlanmaktadır; Nesnenin fiziksel halini 

değiştirmek (katı, sıvı, gaz gibi), Konsantrasyonunu veya yoğunluğunu değiştirmek, esneklik derecesini 

değiştirmek, sıcaklığını değiştirmek. Önerilen bu dört parametre değişikliği de incelendiğinde koltuk 

başlığı için uygulanabilecek önerinin esneklik derecesini değiştirmek en uygun çözüm yöntemi olarak 

gözükmektedir. 

Bu çözüm detaylı incelendiğinde kılıf giydirilecek başlık süngerinin giydirilmeden önce hacminin 

küçültülmesi giydirme işlemi tamamlandıktan sonra hacminin eski haline gelmesi söz konusu problemi 

çözmek için akılcı bir yaklaşım olarak görülmektedir. Başlık süngeri esnek bir yapıya sahip olduğu için 

vakum yöntemi kullanırak bunun elde edilmesi mümkün görülmektedir. Ancak bu çalışma yapılırken 

uygulanacak vakum süresi ve uygulanan kuvvet başlık süngerinin eski haline dönebilmesi için 

önemlidir. Aksi halde sünger başlık süngerinde kalıcı deformasyonlar olacağı için yapılacak uygulama 

işe yaramayacaktır. Bu süre ve uygulama kuvvetinin belirlenmesi için 6 sigma araçlarının deney tasarımı 
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modülünden faydalanarak genel tam faktöriyel tasarım ile 25 kombinasyonda deney yapılarak en uygun 

çalışma parametreleri bulunmuştur. Bu parametrelere uygun olarak bir giydirme prosesi tasarımı 

yapılmıştır.  

Tasarlanan bu sistemin amacı, başlık süngerine ve kılıfa zarar vermeden  koltuk başlığına hızlandırılmış 

bir şekilde başlık kılıfı geçirilmesini sağlayan ve işçilik süresini kısaltan bir sistem ve yöntem ortaya 

koymaktır. Tasarlanan sistem Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Tasarlanan Başlık Kılıfı Giydirme Makinası 

 

Buna göre tasarlanan sistem; destek katmanını ve bahsedilen destek katmanından dışarı doğru uzanan 

montaj ayağını içermektedir. Bahsedilen destek katmanı, kendisine kuvvet uygulandığında hacmini 

değiştiren, uygulanan kuvvet kalktığında eski formuna dönen bir yapıya sahiptir.  

Tasarlanan koltuk başlığı kılıfı geçirme tertibatı, bir ara vakumlama kılıfını içermektedir. Bahsedilen 

ara vakumlama kılıfı iki ucu açık, içi boşaltılmış silindir formundadır. Ara vakumlama kılıfı, bu 

yapılanmada kumaş gibi, esnek yapıdadır ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Ara vakumlama kılıfının 

iç yüzeyi sünger üzerinden kayabilecek kayganlıktadır. Ara vakumlama kılıfı, çekme kuvvetine 

dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır. Ara vakumlama kılıfı, vakumlama açıklığından kılıf tutma 

gövdesi ile irtibatlıdır. Bahsedilen kılıf tutma gövdesi vakum kanalı ve vakum kaynağı ile ilişkilidir. 

Vakum kaynağının sağladığı vakum, vakum kanalından geçerek ara vakumlama kılıfına ulaşmaktadır.  

Başlık tutucular, kılıf tutma gövdesi ile birlikte hareket etmemektedir. Kılıf tutma gövdesi dikeyde 

hareket ettiğinde, başlık tutucular sabit kalmaktadır. Dolayısıyla kılıf tutma gövdesi ve gövdeye bağlı 

ara vakumlama kılıfı düşey hareket ettiğinde, koltuk başlığı sabit kalmaktadır.  

Koltuk başlığı tamamen ara vakumlama kılıfı ile sarılarak, katlanma bölgesinden koltuk başlığı üzerine 

doğru katlanarak iç yüzeylerin temas ettiği civarda sızdırmazlık bölgesini  oluşturulmaktadır. Böylece 

iç hacimden dışarı gaz geçişi kısmen engellenmiş olmaktadır. Sızdırmazlık bölgesi oluşturulduktan 

sonra vakum oluşturmaktadır. Bu vakumun etkisiyle, ara vakumlama kılıfı büzülerek hacminin 

küçülmesini sağlamaktadır. Bu sırda başlık kılıfı, kılıf ağzından başlık süngerine giydirilmektedir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Günümüzün hızla ilerleyen teknolojisi yeni fırsatlarla beraber çözülmesi gereken birçok yeni problemi 

de gündeme getirmektedir. Bunun sonucunda sistemleri ve ürünleri sürekli geliştiren yeni çözümler 

üretmek zorunluluğu oluşturmuştur. TRIZ metodolojisini kullanan firmalar rekabetçi olabilmek için 

çeşitli yenilikler geliştirerek bu yenilikleri patentlerle koruma altına almaktadır. 
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Bu çalışmada, üretim hattı uygulamalarında karşılaşılan ve çözümlenmesi zor olan bazı problemlerin 

çözümünde kullanılabilecek alternatif bir çözüm tekniği olarak TRIZ metodolojisi kullanılarak koltuk 

başlık giydirme hatlarındaki verimlilik artışı için çözüm  bulmaya çalışılmıştır. 

Başlık giydirme hattındaki sürec verimliliğini geliştirmek için  TRIZ çelişkiler matriksi yöntemi 

kullanılmıştır. Probleme  ait  teknik çelişkiler  üretim kolaylığı ve  statik nesnenin hacmi olarak 

belirlenmiştir. Teknik  çelişkiler  belirlendikten  sonra  TRIZ  çelişki matrisinde  ilgili  sütün,  ilgili  satır  

ile  birleştirilip, yöntemin çözüm için önerilen esneklik derecesini değiştirmek fikri geliştirilerek çözüm 

bulunmaya çalışılmıştır. Esneklik derecesini etkileyecek üretim parametreleri belirlenmiş ve bu 

parametreler  için 6 sigma araçlarının deney tasarımı modülünden faydalanarak genel tam faktöriyel 

tasarım ile 25 kombinasyonda deney yapılarak en uygun çalışma parametreleri bulunmuştur. Bu 

parametrelere uygun olarak bir giydirme prosesi tasarımı yapılmış ve patent tescili alınmıştır. 

Tasarlanan ve patenti alınan  bu proses hattı sonucunda  hat verimliliği ve kapasitesinde  %32 artış ve 

ıskarta oranlarında %6 düşüş sağlanmıştır.  Bu  sonuçlar  araştırma  kapsamında elde edilen üretim 

yöntemi tasarımının etkin olduğunu göstermektedir. TRIZ yönteminin problem çözümünde 

kullanımının artırılması ile zamanla  çok  daha  özgün  ve  faydalı tasarımlar yapılabilecektir. 
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ABSTRACT 

In this study, the effect of graphene nanoplatelets (GnPs) inclusion on the low-velocity impact properties 

of carbon-aramid intraply hybrid nanocomposites was investigated. For this purpose, an experimental 

study conducted using the charpy impact test method. Totally four composite plates with GnPs doped 

in varying proportions (0.1 wt%, 0.25 wt%, 0.5 wt%) were produced together with the pure composite 

sample using the vacuum assisted resin transfer method (VARTM). Notched and unnotched composite 

sample configurations were tested. The Charpy impact tests were carried out in such a way that the free 

swing pendulum with an impact energy of 15 J hits the flat surface of the unnotched samples and the 

edge of the notched samples. Impact test results show that adding 0.1 wt% GnPs content to composite 

samples causes significant increases in impact toughness values. Maximum enhancement in impact 

toughness values of carbon/aramid hybrid fiber reinforced epoxy with 0.1 wt% GnPs composites was 

calculated as 19.3% and 18.6% in unnotched and notched samples, respectively. After GnPs content of 

0.1 wt%, a decreasing trend was observed in impact toughness values. Following the impact tests, 

fracture surfaces of the composite plates were analyzed using scanning electron microscopy (SEM) 

micrographs. 

Keywords: Graphene nanoplatelets; Carbon/aramid intraply composite; Charpy impact test.  

 

ÖZET  

Bu çalışmada grafen katkılı karbon-aramid hibrit kompozitlerinin düşük hızlı darbe özellikleri 

incelenmiştir. Farklı granfen yüzdelerinde toplam dört adet plaka (0.1%, 0.25%, 0.5%) vakum destekli 

reçine transfer yöntemi ile imalatı yapılmıştır. Çentikli ve çentiksiz olmak üzere her bir yüzdeden beşer 

adet üretilerek toplam kırk adet numunenin incelemesi yapılmıştır. Numuneler charpy darbe testi ile 

özellikleri incelenmiştir,darbe tokluğu ve absorbe edilen enerji değerleri kısas alınarak sonuçlar 

değerlendirilmiştir .0.1 wt.% grafen yüzdesindeki numunelerin darbe tokuğu ve absorbe edilen enerji 

değerlerinin diğer grafen oranlarına göre daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çentiksiz ve çentikli 

numunelerde 0.1 wt% GnPs kompozitleri %19.3 ve %18.6 daha yüksek darbe tokluğu olduğu 

hesaplanmıştır. Grafen değeri 0.1 wt % den arttıkça darbe tokluğu ve absorbe enerji değerlerinin düşme 

eğilimi gösterdiği gözlemlenmiştir. Kırılma yüzeylerinin görsel analizlerini yapmak için SEM 

görüntüleri alınmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Grafen nanoplaka; Karbon/aramid hibrit kompozit; Charpy darbe testi. 
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1.  INTRODUCTION 

The applications of fiber reinforced polymer composites have been increased to answer the functional 

material demands in engineering designs. Fiber-reinforced composite materials exhibit better damping 

characteristics, good fatigue resistance, high resistance to corrosion, high strength to weight ratio 

compared to conventional engineering materials [1]. 

In the last two decades, several researches have been focused mainly on the use of fiber hybridization 

reinforced polymer composite in various structural applications. In fiber hybridization method fibers 

such as glass, basalt, aramid, and carbon fibers were used together in reinforcing the polymer matrix 

due to their different mechanical, chemical, thermal and electrical properties. 

In a study conducted by Pincheira et al. [2] investigated the effects of kevlar fiber hybridization on 

mechanical properties of a twill weave hybrid carbon/kevlar fiber reinforced epoxy matrix composites 

for different combinations were investigated. It was showed that the incorporation of kevlar fibers to the 

hybrid samples resulted in increasing of ductile characteristics of the hybrid sample, leading to increase 

in impact toughness of composite material due to kevlar fiber. Recently, the matrix modification method 

has attracted a lot of attention from researchers. In this method, micro/nano particles such as graphene 

nano platelets (GnPs), carbon nanotubes (CNTs), nano boron are incorporated to polymer matrix. 

Graphene nano platelets (GnPs) which has been recently developed single layered carbon nano material 

is a useful polymer reinforcement material which has a large surface area led to increase the stress 

transfer between polymer and nano material. 

Several researchers reported that the graphene nano platelets addition in the fiber reinforced composites 

significantly affects mechanical [3, 4], dynamic [5], thermal [6], electrical [7] properties of materials. 

In a study conducted by Doğan et al. [8], the effect of GnPs inclusion on the low velocity impact response 

of glass fiber reinforced (GFR) composite was studied using charpy impact test. According to their 

study, the GnPs inclusion in the GFR composite improved the impact strength of the material and the 

energy absorption capacities. However, it has been mentioned that delamination failure increases with 

a high concentration of GnPs content. Due to the nature of nanomaterials, agglomeration in particles 

causes this result. 

In this study, a series of charpy impact tests were conducted to investigate the effect of graphene nano 

particles on the low-velocity impact behavior of carbon-aramid fiber reinforced epoxy composite. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

GnPs particles which purchased from Erdem Lab Industries Co., Turkey was used as the tertiary 

toughening material within the epoxy. GnPs are in the form of several stacked graphene layers having a 

particle diameter of 5 μm. Layer thickness of GnPs was ranged from 5 to 8 nm, with surface area 150 

m2/g. Resin system (Epikote Resin MGS LR285 and Curing agent H285) and intraply twill weave hybrid 

carbon-aramid fabrics were supplied from Dost Kimya Co., Turkey. Physical properties of materials 

used in production of samples were presented in Table 1. 

 

Table 1.  Physical properties of the materials. 

Material Density Thickness 

Carbon-aramid fabric 210 gr/m2 0.15 

Graphene nano plates 150 m2/g 5-8 nm 

Epoxy resin 1.18 g/m3 - 
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2.1.  SAMPLE PREPARATION 

Vacuum-assisted resin transfer method was used in composite plate production. First, fabrics were cut 

in 39x35 mm dimension. Then, twelve fabric layers were placed on the thin release film and resin 

mixture was distributed over each fabric by a roller. This procedure was repeated for each group of the 

composite samples. A peel ply and resin infusion mesh were placed over the wetted fibers, and finally 

vacuum bag was sealed onto mesh. After the wetting of the fibers for impregnation, they were subjected 

to curing process under the vacuum pressure at temperature of 65 °C for 6 h as the last step, composite 

plates were cut into desired size by using CNC cutter. 

 

2.2.  CHARPY IMPACT TEST  

In this study, low velocity impact tests were performed following ISO 179/92 standard with Köger 3/70 

Charpy Impact test device shown in Fig. 2. Both notched and unnotched specimens with a dimension 

shown in Table 2 were prepared and subjected to impact loading flatwise and edgewise direction, 

respectively. The absorbed impact energy and impact toughness of material were calculated as follows: 

 

𝐸 = 𝐸𝑎 − 𝐸𝑏                                                          (1) 

 

𝑈 =
𝐸

𝑏ℎ
                                                              (2) 

 

where E is the absorbed energy after impact, U is the impact toughness, 𝐸𝑎 and 𝐸𝑏 are initial and final 

potential energies of the impactor, b and h are width and thickness of the sample, respectively.  

 

 

Figure 1. VARTM process  
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Table 2. Dimensions of Test samples. 

Unnotched Samples Notched Samples 

Sample Length(mm) Width(mm) Sample Length(mm) Thickness(mm) 

CA0 55 9.86±0.02 CA0 55 2.90±0.02  

CA01 55 9.84±0.02 CA01 55 2.94±0.02  

CA025 55 9.96±0.02  CA025 55 2.88±0.02  

CA05 55 9.98±0.02 CA05 55 2.94±0.02  

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS  

Low velocity impact resistance of carbon /aramid fiber reinforced epoxy with various GnPs content 

samples were investigated by using charpy impact test. In experiments notched and unnotched 

specimens were subjected to impact energy of 15 J at room temperature. The impact toughness values 

for notched (edgewise impacted) and unnotched (flatwise impacted) specimens were plotted against 

GnPs contents in Fig. 3 and 4, respectively.  

The improvement in mechanical properties of micro/nano filled polymer composites is mostly guided 

by the homogenous distribution of filler particles in matrix material, leading to proper load transfer 

bridges between fiber and matrix material.[10] On the sense, the highest impact toughness and absorbed 

energy of specimens were recorded with 0.1wt% GnPs content. At higher GnPs contents (0.25 and 0.5 

wt %), a decreasing trend was recorded for impact toughness and absorbed energy values compared to 

specimens with 0.1 wt% GnPs. These conclusions were attributed to agglomeration in graphene particles 

at high particle contents hence inhomogeneous particle dispersion and stress concentration in matrix 

material. [11-13]. 

Scanning Electron Microscope (SEM) micrographs of the impacted samples were depicted in Fig.5. 

Observations have shown that fiber and matrix bonding has been critical effects on the stress transfer 

Figure 2. (a) Charpy impact test set-up, (b) Test samples 

Edgewise 

Flatwise 

(a

) 

(b

) 
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and distribution of nanoparticles in the matrix. Damages were generally seen in the form of fiber pull-

out, delamination and fiber rupture. Interestingly, smooth fiber surfaces were observed in the 

micrographs of pure epoxy samples, while rough fiber surfaces were seen in GnPs doped samples. 

Additionally, GnPs addition of a matrix has been improved their mechanical properties and bridge over 

the load transfer in the composite structure. 
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contents 

Figure 4. Impact toughness of unnotched epoxy composites with respect to GnPs 
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4. CONCLUSION 

In this study, the Charpy impact properties of carbon-aramid fiber reinforced (GnPs) composite under 

graphene nano platelets inclusion were studied using notched and unnotched specimens .0.1 wt% GnPs 

content in composite samples causes significant increases in impact toughness values. Maximum 

enhancement in impact toughness values of carbon/aramid hybrid fiber reinforced epoxy with 0.1 wt% 

GnPs samples was calculated as 19.3% and 18.6% in unnotched and notched samples, respectively. On 

the other hand, a decreasing trend for higher amount of GNPs content (0.25 wt% and 0.5 wt%) decrease 

impact toughness and absorbed energy was observed. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, geleneksel toz metalurjisi ve sıcak presleme yöntemleriyle üretilen Mg alaşımlarının 

yoğunluk, mikroyapı ve mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. Mg tozlarının havayla temasını kesmek 

ve tozların karıştırılması esnasında sürtünme nedeniyle oluşabilecek tutuşma riskini önlemek için, Mg 

tozlarına parafin kaplama tekniği uygulanmıştır. Sn, Zr ve Mn alaşım elementleri Mg tozlarıyla sırasıyla 

ağırlıkça %6, %2 ve %0,1 oranlarında karıştırılmıştır. Tozlar karıştırıldıktan sonra, sıcak presleme ile 

üretilecek numuneler grafit kalıba doldurularak 50 MPa basınç altında 610 oC’de 60 dk süreyle 

sinterlenmiştir. Geleneksel toz metalurjisi yöntemi ile üretilecek numuneler ise çelik kalıpta önce 200 

MPa basınç altında şekil verilmiş ve daha sonra 610 oC’de 60 dk süreyle sinterlenmiştir. Üretilen 

numunelere aynı zımparalama, parlatma ve dağlama işlemleri uygulanmıştır. Dağlayıcı çözelti olarak 

hacimce %5 nitrik asit ve %95 etil alkol karışımı kullanılmıştır. Yoğunluk ölçümleri Arşimed prensibine 

göre hesaplanmıştır. Mikroyapıya ait yüzey analizi, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 

gerçekleştirilmiştir. Mikroyapıdaki tanelerin ve gözeneklerin boyut analizinde ekran kumpasından 

faydalanılmıştır. Sertlik testleri mikro Vickers sertlik cihazında, 200 gr yük altında, 10 sn süre ile 

uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, geleneksel toz metalurjisi yöntemi ile üretilen alaşımlarda 

çok sayıda ve iri boyutlarda gözenekler tespit edilmiştir. Sıcak presleme yöntemiyle üretilen alaşımlarda 

gözenek durumu yok denecek kadar az iken, bağıl yoğunluk %98 oranının üzerinde elde edilmiştir. 

Bununla birlikte sertlik değerleri de sıcak presleme yöntemi ile üretilen numunelerde daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Mg alaşımı, mekanik özellikler, sıcak presleme, mikroyapı 

 

ABSTRACT 

In this study, the density, microstructure and mechanical properties of Mg alloys produced by 

conventional powder metallurgy and hot-pressing methods were compared. Paraffin coating technique 

was applied to Mg powders in order to prevent the contact of Mg powders with air and to prevent the 

risk of ignition due to friction during mixing of the powders. Sn, Zr and Mn alloying elements were 

mixed with Mg powders at 6%, 2% and 0.1% by weight, respectively. After the powders were mixed, 

the samples to be produced by hot pressing were filled into a graphite mold and sintered for 60 min at 

610 oC under 50 MPa pressure. The samples to be produced by the traditional powder metallurgy method 

were first shaped in a steel mold under 200 MPa pressure and then sintered at 610 oC for 60 min. The 

same sanding, polishing and etching processes were applied to the all produced samples. A mixture of 

5% nitric acid and 95% ethyl alcohol by volume was used as the etching solution. Density measurements 

were calculated according to the Archimedes principle. Surface analysis of the microstructure was 

performed by scanning electron microscope (SEM). Screen caliper was used in the dimensional analysis 

of the grains and pores in the microstructure. Hardness tests were carried out on a micro Vickers 

hardness device, under 200 gr load, for 10 sec. According to the results, many and large pores were 

detected in the alloys produced by the traditional powder metallurgy method. While the porosity of the 

alloys produced by the hot-pressing method is almost non-existent, the relative density was obtained 
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above 98%. In addition, the hardness values are higher in the samples produced by the hot-pressing 

method. 

Keywords: Mg alloy, mechanical properties, hot pressing, microstructure 
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ENHANCED AFTERTREATMENT WARM UP IN DIESEL VEHICLES THROUGH 

MODULATING FUEL INJECTION AND EXHAUST VALVE CLOSURE TIMING 
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ABSTRACT 

Engine producers generally prefer exhaust after-treatment (EAT) systems in order to control emission 

rates in diesel-powered automotive & marine vehicles. However, EAT systems have the disadvantage 

of ineffective performance at low loads due to low exhaust temperatures (Texhaust < 250oC). Researchers 

constantly try to rise exhaust temperatures at low-loaded operations of automotive & marine vessels 

through different engine control measures. Therefore, the objective of this study is to combine late fuel 

injection (LFI) and early exhaust valve closure (EEVC) for improved exhaust temperature and thus, 

enhanced EAT systems in diesel vehicles. 

A previously validated six-cylinder turbocharged & intercooled diesel engine model is utilized in the 

study. The operating mode of the model is stated as 1200 RPM engine speed and 2.5 bar BMEP engine 

load. Firstly, LFI is implemented in the system. While fuel injection timing is 1o Crank Angle (CA) 

before top dead center (TDC) at nominal condition, it is delayed through 2o CA steps until 15o CA after 

TDC in order to increase the nominal exhaust temperature (195oC). LFI can increase the exhaust 

temperature to a maximum of 235oC which is moderately effective to improve EAT operation. LFI 

affects combustion negatively and thus, more fuel consumption (up to 10 %) is needed to keep engine 

load constant. Secondly, LFI is combined with EEVC to rise exhaust temperature at the same engine 

load. EEVC-alone causes some of the hot residual exhaust gas to remain in the cylinder and thus, leads 

to a significant rise (up to 55oC) in exhaust temperature. However, it also causes pumping losses to rise 

in the system and thus, the system requires up to 7 % fuel consumption penalty. LFI + EEVC combined 

technique rises exhaust temperature rapidly to 250oC through reduced air-to-fuel ratio (AFR) and rise 

of residual in-cylinder exhaust gas. It requires lower fuel penalty (8 %) and improves exhaust 

temperature more compared to LFI-alone method. As the effectiveness of the methods on EAT warm 

up is evaluated, LFI-alone seems to be the most effective at low EAT temperatures (below 50oC) due to 

high exhaust flow rate and moderate exhaust temperature rise. However, after a certain EAT temperature 

(above 50oC), LFI + EEVC method improves EAT warm up more than both EEVC-alone and LFI-alone 

techniques. This is due to high exhaust temperature rise and moderate exhaust flow rate achieved at the 

inlet of the EAT system. EEVC-alone can be preferred at high EAT temperatures (above 200oC) since 

it has the lowest exhaust flow rate and improves negative heat transfer rates more than other methods. 

Considering LFI + EEVC is fuel-saving compared to LFI-alone and improves EAT warm up more than 

EEVC-alone, it can be a practical strategy to heat up the EAT systems at low-loaded operations of diesel 

vehicles. 

Keywords: Diesel engines, fuel injection timing, exhaust valve closure timing, exhaust temperature, 

aftertreatment warm-up. 
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A STUDY ON NUMERICAL SEMIGROUPS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çelik 
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Adıyaman, TURKEY 

 

ABSTRACT 

 let   and   be  integer set.  is called  a numerical semigroup if  

(i) for  , (ii)   and (iii)  

where  ( Here, greatest common divisor the elements of   ).  

A numerical semigroup  can be written that  and 

 is called as multiplicity of . Let be a numerical semigroup, then 

 and  is called Frobenius number and 

determine number  of , respectively. If   is a numerical semigroup such that 

, then we observe that 

, where  and 

the arrow means that every integer greater than  belongs to  for . If 

and , then  is called gap of . We denote the set of gaps of , by , i.e,

. The  is called the genus of . It known that 

 . The numerical semigroup  is called symmetric  if   belongs to 

, for . It is know  the numerical semigroup  is symmetric and  

 . In this case, we write . 

             A numerical semigroup  is called Arf  if , for all  such that  

. The smallest Arf numerical semigroup containing a numerical semigroup  is called the 

Arf closure of , and it is denoted by . 

 

In this study, we will give some results about the numerical semigroups such that   

where . Also, we will obtain Arf closure of these symmetric numerical semigroups.  

Keywords: Symmetric numerical semigroup, Arf closure, genus 
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SOME HERMİTE-HADAMARD INEQUALITIES FOR PREINVEX FUNCTIONS VIA 

CONFORMABLE FRACTIONAL INTEGRALS 

UYUMLU KESİRLİ INTEGRALLER ARACILIĞI İLE PREINVEX FONKSİYONLARI İÇİN BAZI 

HERMİTE-HADAMARD EŞİTSİZLİKLERİ 
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(Corresponding Author) 

Nuh DURNA 𝟐 
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ABSTRACT  

This study presents an attempt to collate again existing data about new identity involving conformable 

fractional integrals is given. Here, motivated essentially by the earlier works and their applications in 

diverse research subjects, we aim to establish some new Hermite-Hadamard type inequalities via 

conformable fractional integrals have been developed for preinvex functions.  

Subject Classification: [2010]Primary 26A33, 26D10, 26D15, 41A55.  

Keywords and phrases: Integral Inequalities, Special Functions, Fractional Calculus, Conformable 

Fractional Integral.  

 

ÖZET 

Bu çalışma, yeni tanımlanan uyumlu kesirli integralleri içeren, mevcut verileri yeniden harmanlama 

imkanı sunar. Burada, temel olarak daha önceki çalışmalar ve bunların çeşitli araştırma konularındaki 

uygulamalarından yararlanarak, preinveks fonksiyonlar için geliştirilen uyumlu kesirli integraller 

aracılığı ile bazı yeni Hermite-Hadamard tipli eşitsizlikler oluşturmayı amaçlıyoruz 

Konu Sınıflandırması: [2010]Primary 26A33, 26D10, 26D15, 41A55.  

Anahtar Kelimler: İntegral eşitsizlikleri, Özel fonksiyonlar, Kesirli Analiz, Uyumlu Kesirli İntegral. 

 

1  INTRODUCTION 

The Hermite-Hadamard Inequality: Let 𝑓: 𝐼 ⊆ ℝ → ℝ  be a function and 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼  with 𝑎 < 𝑏.  The 

following double inequality: 

 

 𝑓 (
𝑎+𝑏

2
) ≤

1

𝑏−𝑎
∫
𝑏

𝑎
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≤

𝑓(𝑎)+𝑓(𝑏)

2
 (1.1) 

 

is known in the literature as Hermite-Hadamard Inequality for convex functions. If 𝑓 is concave, both 

inequalities hold in the reversed direction. 

For several recent results concerning inequality (1.1), see ([18]-[24]) where further references are listed. 

 

We recall here some concepts of convexity that are well known in the literature. 
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Definition 1.1 A function 𝑓: 𝐼 ⊂ ℝ → ℝ is said to be convex on 𝐼  if inequality  

 

 𝑓(𝑡𝑎 + (1 − 𝑡)𝑏) ≤ 𝑡𝑓(𝑎) + (1 − 𝑡)𝑓(𝑏), (1.2) 

 

holds for all 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼  and 𝑡 ∈ [0,1].  

 

Now, we give a brief information about derivative of non-integer order. 

 

The idea of derivative of non-integer order was motivated by the question, “What does it mean by 
𝑑𝑛𝑓

𝑑𝑥𝑛
, 

if 𝑛 =
1

2
?”, asked by L’Hospital in 1695 in his letters to Leibnitz ( [14]-[16]). Afterwards, many 

mathematicians tried to answer this question for centuries in several points of view. Various types of 

fractional derivatives were introduced by many authors, most of them are defined via fractional integrals, 

but many of those fractional derivatives have some non-local behaviors. Among the inconsistencies of 

the existing fractional derivatives are. Most of the fractional derivatives do not satisfy 𝐷𝛼
𝑎(1) = 0, if 𝛼 

is not a natural number. All fractional derivatives do not obey the familiar Product Rule and Quotient 

Rule for two functions. All fractional derivatives do not obey the Chain Rule. Fractional derivatives do 

not have a corresponding Rolle’s Theorem and Mean Value Theorem. All fractional derivatives do not 

obey: 𝐷𝛼
𝑎𝐷𝛽

𝑎𝑓 = 𝐷𝛼+𝛽
𝑎 𝑓, in general. 

 

To solve some of these and other difficulties, Khalil et al.  [11], introduced the following. 

 

Definition 1.2 (Conformable fractional derivative) Given a function 𝑓: [0,∞) → ℝ . Then the 

“conformable fractional derivative” of 𝑓 of order 𝛼 is defined by 

 

 𝐷𝛼(𝑓)(𝑡) = lim
𝜖→0

𝑓(𝑡+𝜖𝑡1−𝛼)−𝑓(𝑡)

𝜖
 (1.3) 

 

for all 𝑡 > 0, 𝛼 ∈ (0,1).  If 𝑓  is 𝛼 −differentiable in some (0, 𝑎), 𝛼 > 0, lim
𝑡→0+

𝑓(𝛼)(𝑡)  exist, then 

define 

 

 𝑓(𝛼)(0) = lim
𝑡→0+

𝑓(𝛼)(𝑡). (1.4) 

 

We can write 𝑓(𝛼)(𝑡) for 𝐷𝛼(𝑓)(𝑡) to denote the conformable fractional derivatives of 𝑓 of order 𝛼. In 

addition, if the conformable fractional derivative of 𝑓  of order 𝛼  exists, then we simply say 𝑓  is 

𝛼 −differentiable. Conformable fractional calculus has been studied by many scientists in terms of its 

widespread use, see ([1]-[4],[9]-[11],[13])). 

Fractional calculus and applications have application areas in many different fields such as physics, 

chemistry and engineering as well as mathematics. This subject has been studied by many scientists in 

terms of its widespread use, see ([5]-[8],[10],[12]). 

 

Weir and Mond [25] and Weir and Jeyakumar [26] presented preinvex functions as follows. 
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Definition 1.3 A function 𝑓:𝐾𝜂 → ℝ is said to be preinvex function with respect to bifunction 𝜂(. , . ) if  

 

 𝑓(𝑢 + 𝑡𝜂(𝑣, 𝑢)) ≤ (1 − 𝑡)𝑓(𝑢) + 𝑡𝑓(𝑣), 𝑢, 𝑣 ∈ 𝐾𝜂 , 𝑡 ∈ [0,1]. 

 

In addition, various preinvex definitions have been made. For an important one of them, see [17]. 

In [24], Sarıkaya et al. described (α, k)-Beta function. Inspired by this definition, we will give the 

following definition: 

 

Definition 1.4 Let 𝛼𝜖(0, 1]. The conformable-Beta function 𝐵𝛼(𝑥, 𝑦) is given by formula 

 

𝐵𝛼(𝑥, 𝑦) =
1

𝛼
∫ 𝑡

𝑥
𝛼
−1

1

0

(1 − 𝑡)
𝑦
𝛼
−1𝑑𝛼𝑡, 𝑥, 𝑦 > 0. 

 

In the following, by using the a new identity involving conformable fractional integrals, we obtain some 

new Hermite-Hadamard type inequalities for preinvex functions via conformable fractional integrals. . 

When α→ 1, it turns out to be the usual gamma function and beta functio 

 

2  MAIN RESULTS 

For the prove our main results, we need the following lemma. 

 

Lemma 2.1 Let 𝑓 : 𝐼 ⊆ ℝ → ℝ be a 𝛼 −differentiable function on 𝐼𝑜, the interior of 𝐼, where 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼 
with 𝑎 < 𝑏. If 𝑓′ ∈ 𝐿[𝑎, 𝑏], then for all 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] and 𝛽 > 0, we have 

 

 

𝐵𝛼(𝑛+1,𝛼−𝑛)

𝜂(𝑏,𝑎)
[(𝜂(𝑥, 𝑎))𝛽𝑓(𝑎) + 𝜂(𝑏, 𝑥))𝛽𝑓(𝑏)] −

𝑛!

𝛼!𝜂(𝑏,𝑎)
[𝐼𝑥−
𝛽
𝑓(𝑎) + 𝐼

𝑥+
𝛽
𝑓(𝑏)]

=
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
∫
1

0
[𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝐷𝛼(𝑓)(𝑎 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑎))𝑑𝛼𝑡

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))𝑑𝛼𝑡

 

 

where 𝐵𝛼(. , . ) conformable beta function and 𝐵𝑡
𝛼 (. , . ) incomplate conformable beta function. 

 

Proof. Using the Definiton 1.4, integrating by parts and changing variables with 𝑢 = 𝑡𝑥 + (1 − 𝑡)𝑎 and 

𝑢 = 𝑡𝑥 + (1 − 𝑡)𝑏 in  

 

 𝐼1 = ∫
1

0
[𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝐷𝛼(𝑓)(𝑎 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑎))𝑑𝛼𝑡 
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and  

 𝐼2 = ∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))𝑑𝛼𝑡. 

 

𝐼1 = ∫
1

0
[𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝐷𝛼(𝑓)(𝑎 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑎))𝑑𝛼𝑡

= [𝐵𝑡
𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]

𝑓(𝑎+𝑡𝜂(𝑥,𝑎))

𝜂(𝑥,𝑎)
|0
1

−
1

𝛼
∫
1

0
𝑡
𝑛+1

𝛼
−1(1 − 𝑡)

𝛽−𝑛

𝛼
−1𝑡1−𝛼

𝑓(𝑎+𝑡𝜂(𝑥,𝑎))

𝜂(𝑥,𝑎)
𝑑𝛼𝑡

= 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)
𝑓(𝑎)

𝜂(𝑥,𝑎)
−

1

𝜂(𝑥,𝑎)
∫
𝑎+𝜂(𝑥,𝑎)

𝑎
(
𝑢−𝑎

𝜂(𝑥,𝑎)
)

𝑛

𝛼
(
𝜂(𝑥,𝑎)−𝑢+𝑎

𝜂(𝑥,𝑎)
)

𝛽−𝑛

𝛼
−1 𝑓(𝑢)

𝜂(𝑥,𝑎)
𝑑𝑢

= 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)
𝑓(𝑎)

𝜂(𝑥,𝑎)
−

𝑛!

α!(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1
𝐼𝑥−
𝛽
𝑓(𝑎),

 

and 

 

 

𝐼2 = ∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))𝑑𝛼𝑡

= (𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡
𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛))

𝑓(𝑏+𝑡𝜂(𝑥,𝑏))

𝜂(𝑥,𝑏)
|0
1

−
1

𝛼
∫
1

0
𝑡
𝑛+1

𝛼
−1(1 − 𝑡)

𝛽−𝑛

𝛼
−1𝑡1−𝛼

𝑓(𝑏+𝑡𝜂(𝑥,𝑏))

𝜂(𝑥,𝑏)
𝑑𝛼𝑡

= 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)
𝑓(𝑏)

𝜂(𝑏,x)
+

1

𝜂(𝑏,x)
∫
𝑏+𝜂(𝑥,𝑏)

𝑏
(
𝑢−𝑏

𝜂(𝑥,𝑏)
)

𝑛

𝛼
(
𝜂(𝑥,𝑏)−𝑢+𝑏

𝜂(𝑥,𝑏)
)

𝛽−𝑛

𝛼
−1 𝑓(𝑢)

𝜂(𝑥,𝑏)
𝑑𝑢

= 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)
𝑓(𝑏)

𝜂(𝑏,x)
+

𝑛!

α!(𝜂(𝑏,x))𝛽+1
𝐼
𝑥+
𝛽
𝑓(𝑏).

 

 

Theorem 2.3 Let 𝑓  : 𝐼 ⊂ [0,∞) → ℝ be a 𝛼 −differentiable function on 𝐼𝑜  such that 𝐷𝛼 ∈ 𝐿[𝑎, 𝑏], 
where 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼 with 𝑎 < 𝑏. If |𝐷𝛼(𝑓)| is preinvex function such that 𝜂 satisfies with 𝜂(𝑎, 𝑏) > 0 and 

𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], then the following inequality for conformable fractional integrals with 𝛽 > 0 holds 

 

 

|
𝐵𝛼(𝑛+1,𝛼−𝑛)

𝜂(𝑏,𝑎)
[(𝜂(𝑥, 𝑎))𝛽𝑓(𝑎) + 𝜂(𝑏, 𝑥))𝛽𝑓(𝑏)] −

𝑛!

𝛼!𝜂(𝑏,𝑎)
[𝐼𝑥−
𝛽
𝑓(𝑎) + 𝐼

𝑥+
𝛽
𝑓(𝑏)]|

≤
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1+(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)(𝛼+1)
𝐵𝛼(𝑛 + 2𝛼 + 1, 𝛽 − 𝑛)|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥)

+
(𝛼+1)𝐵𝛼(𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)−𝛼𝐵𝛼(𝑛+2𝛼+1,𝛽−𝑛)

𝛼(𝛼+1)

(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑎)+(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑏)

(𝜂(𝑏,𝑎)
.

 

 

where 𝛼 ∈ (𝑛, 𝑛 + 1], 𝑛 = 0,1,2… , 𝐵𝛼(𝑎, 𝑏) is conformable-Beta function. 

 

Proof. Taking modulus in Lemma 2.1 and using the invexity of |𝐷𝛼(𝑓)|, we get (2.1) 
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|
𝐵𝛼(𝑛+1,𝛼−𝑛)

𝜂(𝑏,𝑎)
[(𝜂(𝑥, 𝑎))𝛽𝑓(𝑎) + 𝜂(𝑏, 𝑥))𝛽𝑓(𝑏)] −

𝑛!

𝛼!𝜂(𝑏,𝑎)
[𝐼𝑥−
𝛽
𝑓(𝑎) + 𝐼

𝑥+
𝛽
𝑓(𝑏)]|

≤
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
∫
1

0
|𝐵𝑡
𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)|

× 𝐷𝛼(𝑓)(𝑎 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑎))𝑑𝛼𝑡

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]

× 𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))𝑑𝛼𝑡

≤
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]

× [((1 − 𝑡)𝐷𝛼(𝑓)(𝑎) + 𝑡𝐷𝛼(𝑓)(𝑥))]𝑑𝛼𝑡

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]

× [((1 − 𝑡)𝐷𝛼(𝑓)(𝑏) + 𝑡𝐷𝛼(𝑓)(𝑥))]𝑑𝛼𝑡.

 

Then some calculation we can obtain as follows: 

 

∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]

× [((1 − 𝑡)|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑎) + 𝑡|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥))]𝑑𝛼𝑡

= |𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥)∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝑡𝑑𝛼𝑡

+|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑎) ∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)](1 − 𝑡)𝑑𝛼𝑡

= |𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥) {[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡
𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]

𝑡𝛼+1

𝛼+1
|0
1

+
1

𝛼
∫
1

0
𝑡
𝑛+1

𝛼
−1(1 − 𝑡)

𝛽−𝑛

𝛼
−1𝑡1−𝛼

𝑡𝛼+1

𝛼+1
𝑑𝛼𝑡}

+|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑎) {[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡
𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)](

𝑡𝛼

𝛼
−
𝑡𝛼+1

𝛼+1
)|0
1

+
1

𝛼
∫
1

0
𝑡
𝑛+1

𝛼
−1(1 − 𝑡)

𝛽−𝑛

𝛼
−1𝑡1−𝛼(

𝑡𝛼

𝛼
−
𝑡𝛼+1

𝛼+1
)𝑑𝛼𝑡}

=
𝐵𝛼(2𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)

𝛼+1
|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥)

+
(𝛼+1)𝐵𝛼(𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)−𝛼𝐵𝛼(2𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)

𝛼(𝛼+1)
|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑎).

 (2.2) 

Using the same tecnique 
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∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]

× [((1 − 𝑡)|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑏) + 𝑡|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥))]𝑑𝛼𝑡

= |𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥)∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝑡𝑑𝛼𝑡

+|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑏) ∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)](1 − 𝑡)𝑑𝛼𝑡

= |𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥) {[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡
𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]

𝑡𝛼+1

𝛼+1
|0
1

+
1

𝛼
∫
1

0
𝑡
𝑛+1

𝛼
−1(1 − 𝑡)

𝛽−𝑛

𝛼
−1𝑡1−𝛼

𝑡𝛼+1

𝛼+1
𝑑𝛼𝑡}

+|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑏) {[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡
𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)](

𝑡𝛼

𝛼
−
𝑡𝛼+1

𝛼+1
)|0
1

+
1

𝛼
∫
1

0
𝑡
𝑛+1

𝛼
−1(1 − 𝑡)

𝛽−𝑛

𝛼
−1𝑡1−𝛼(

𝑡𝛼

𝛼
−
𝑡𝛼+1

𝛼+1
)𝑑𝛼𝑡}

=
𝐵𝛼(2𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)

𝛼+1
|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥)

+
(𝛼+1)𝐵𝛼(𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)−𝛼𝐵𝛼(2𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)

𝛼(𝛼+1)
|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑏).

 (2.3) 

Combining (2.2) and (2.3) with (2.1), we get desired result. 

 

Theorem 2.4 Let 𝑓: 𝐼 ⊂ [0, ∞) → ℝbe a 𝛼 −differentiable function on 𝐼𝑜such that 𝐷𝛼(𝑓) ∈ 𝐿[𝑎, 𝑏], 
where 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼with 𝑎 < 𝑏. If |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞  is preinvex function such that 𝜂 satisfies with 𝜂(𝑎, 𝑏) > 0 on 

[𝑎, 𝑏] and 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]with 
1

𝑝
+
1

𝑞
= 1, then the following inequality for conformable fractional integrals 

holds 

 

 

|
𝐵𝛼(𝑛+1,𝛼−𝑛)

𝜂(𝑏,𝑎)
[(𝜂(𝑥, 𝑎))𝛽𝑓(𝑎) + 𝜂(𝑏, 𝑥))𝛽𝑓(𝑏)] −

𝑛!

𝛼!𝜂(𝑏,𝑎)
[𝐼𝑥−
𝛽
𝑓(𝑎) + 𝐼

𝑥+
𝛽
𝑓(𝑏)]|

≤
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
(𝐶(𝑛, 𝑝, 𝛼, 𝛽))

1

𝑝 [
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑎)+𝛼|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥)

𝛼(𝛼+1)
]

1

𝑞

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
(𝐶(𝑛, 𝑝, 𝛼, 𝛽))

1

𝑝 [
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑏)+𝛼|𝐷𝛼(𝑓)|(𝑥)

𝛼(𝛼+1)
]

1

𝑞
,

 

 

where   

 

Proof. From Hölder inequality and modulus in Lemma 2.1, we get 

( ) ( ) ( )
1

0

, , , 1, 1,
p

tC n p B n n B n n d t 

    = + − − + − 
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|
𝐵𝛼(𝑛+1,𝛼−𝑛)

𝜂(𝑏,𝑎)
[(𝜂(𝑥, 𝑎))𝛽𝑓(𝑎) + 𝜂(𝑏, 𝑥))𝛽𝑓(𝑏)] −

𝑛!

𝛼!𝜂(𝑏,𝑎)
[𝐼𝑥−
𝛽
𝑓(𝑎) + 𝐼

𝑥+
𝛽
𝑓(𝑏)]|

≤
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
∫
1

0
|𝐵𝑡
𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)||𝐷𝛼(𝑓)(𝑎 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑎))|𝑑𝛼𝑡

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
∫
1

0
|𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)||𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))|𝑑𝛼𝑡

≤
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
{[∫

1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝑝𝑑𝛼𝑡]

1

𝑝

× [∫
1

0
|𝐷𝛼(𝑓)(𝑎 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑎))|

𝑞
𝑑𝛼𝑡]

1

𝑞
}

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
{[∫

1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝑝𝑑𝛼𝑡]

1

𝑝

× [∫
1

0
|𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))|

𝑞
𝑑𝛼𝑡]

1

𝑞
} .

 

 

Since |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞 is preinvex function, we can write 

 

 

∫
1

0
|𝐷𝛼(𝑓)(𝑎 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑎))|

𝑞
𝑑𝛼𝑡

≤ |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑎)𝐵𝛼(1,2) + |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)𝐵𝛼(2,1)

=
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑎)

𝛼(𝛼+1)
+
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)

𝛼+1
,

 

 

and similarly 

 

∫
1

0
|𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))|

𝑞
𝑑𝑡

≤ |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑏)𝐵𝛼(1,2) + |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)𝐵𝛼(2,1)

=
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑏)

𝛼(𝛼+1)
+
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)

𝛼+1
.

 

 

Thus we get 

 

 

|
𝐵𝛼(𝑛+1,𝛼−𝑛)

𝜂(𝑏,𝑎)
[(𝜂(𝑥, 𝑎))𝛽𝑓(𝑎) + 𝜂(𝑏, 𝑥))𝛽𝑓(𝑏)] −

𝑛!

𝛼!𝜂(𝑏,𝑎)
[𝐼𝑥−
𝛽
𝑓(𝑎) + 𝐼

𝑥+
𝛽
𝑓(𝑏)]|

≤
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
(𝐶(𝑛, 𝑝, 𝛼, 𝛽))

1

𝑝 [
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑎)

𝛼(𝛼+1)
+
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)

𝛼+1
]

1

𝑞

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
(𝐶(𝑛, 𝑝, 𝛼, 𝛽))

1

𝑝 [
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑏)

𝛼(𝛼+1)
+
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)

𝛼+1
]

1

𝑞
.
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Theorem 2.5 Let 𝑓: 𝐼 ⊂ [0, ∞) → ℝbe a 𝛼 −differentiable function on 𝐼𝑜such that 𝐷𝛼(𝑓) ∈ 𝐿[𝑎, 𝑏], 
where 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼with 𝑎 < 𝑏. If |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞  is preinvex function such that 𝜂 satisfies with 𝜂(𝑎, 𝑏) > 0 on 
[𝑎, 𝑏], 𝑞 ≥ 1 and 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], then the following inequality for conformable fractional integrals holds 

 

 

|
𝐵𝛼(𝑛+1,𝛼−𝑛)

𝜂(𝑏,𝑎)
[(𝜂(𝑥, 𝑎))𝛽𝑓(𝑎) + 𝜂(𝑏, 𝑥))𝛽𝑓(𝑏)] −

𝑛!

𝛼!𝜂(𝑏,𝑎)
[𝐼𝑥−
𝛽
𝑓(𝑎) + 𝐼

𝑥+
𝛽
𝑓(𝑏)]|

≤ (∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝑑𝛼𝑡)
1−

1

𝑞

× {
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
[
𝐵𝛼(2𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)

𝛼+1

+[
(𝛼+1)𝐵𝛼(𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)−𝛼𝐵𝛼(2𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)

𝛼(𝛼+1)
] |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑎)

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
[
𝐵𝛼(2𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)

𝛼+1

+[
(𝛼+1)𝐵𝛼(𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)−𝛼𝐵𝛼(2𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)

𝛼(𝛼+1)
] |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑏)]

1

𝑞
.

 

 

Proof. By taking modulus on Lemma 2.1, using power mean inequality and using integrating by parts, 

we can obtain the following 

. 

 

|
𝐵𝛼(𝑛+1,𝛼−𝑛)

𝜂(𝑏,𝑎)
[(𝜂(𝑥, 𝑎))𝛽𝑓(𝑎) + 𝜂(𝑏, 𝑥))𝛽𝑓(𝑏)] −

𝑛!

𝛼!𝜂(𝑏,𝑎)
[𝐼𝑥−
𝛽
𝑓(𝑎) + 𝐼

𝑥+
𝛽
𝑓(𝑏)]|

≤
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
{[∫

1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝑑𝛼𝑡]
1−

1

𝑞

× [∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]|𝐷𝛼(𝑓)(𝑎 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑎))|
𝑞
𝑑𝛼𝑡]

1

𝑞
}

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
{[∫

1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]𝑑𝛼𝑡]
1−

1

𝑞

× [∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]|𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))|
𝑞
𝑑𝛼𝑡]

1

𝑞
}

= (𝐵𝛼(𝑛 + 𝛼, 𝛽 − 𝑛))
1−

1

𝑞

× {
(𝜂(𝑥,𝑎))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
[∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]|𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))|
𝑞
𝑑𝛼𝑡]

1

𝑞

+
(𝜂(𝑏,𝑥))𝛽+1

𝜂(𝑏,𝑎)
[∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]|𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))|
𝑞
𝑑𝛼𝑡]

1

𝑞
}

 

 

Because of |𝐷𝛼(𝑓)|𝑞 is preinvex function, we get 
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∫
1

0
[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡

𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]|𝐷𝛼(𝑓)(𝑎 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑎))|
𝑞
𝑑𝛼𝑡

≤
𝐵𝛼(𝑛+2𝛼+1,𝛽−𝑛)

𝛼+1
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)

+
(𝛼+1)𝐵𝛼(𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)+𝐵𝛼(2𝛼+𝑛+1,𝛽−𝑛)

𝛼(𝛼+1)
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑎),

 

 

and similarly 

 

∫
1

0

[𝐵𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) − 𝐵𝑡
𝛼(𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)]|𝐷𝛼(𝑓)(𝑏 + 𝑡𝜂(𝑥, 𝑏))|

𝑞
𝑑𝛼𝑡

≤
𝐵𝛼(2𝛼 + 𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)

𝛼 + 1
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑥)

+
(𝛼 + 1)𝐵𝛼(𝛼 + 𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛) + 𝐵𝛼(2𝛼 + 𝑛 + 1, 𝛽 − 𝑛)

𝛼(𝛼 + 1)
|𝐷𝛼(𝑓)|𝑞(𝑏).
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ÖZET 

V ve E iki ayrık küme ve V≠0 olsun. Bir G grafı, her bir E yolunun iki V köşesi ile bağlantılı olduğu 

E(G) yollarının ve V(G) köşelerinin bir kümesinden oluşur. Belli kurallar altında köşelere, yollara veya 

her ikisine de tam sayılar kümesinden elemanlar atanarak grafların etiketlemesi yapılır.  E yolunun 

bağlantılı olduğu V köşelerine bu ayrıtın uç noktaları denir. Eğer iki yol ortak bir uç noktasına sahipse 

bu iki yol bağlantılıdır denir. Graf teori, alışılmışın dışında bir problemin çözümü olarak ortaya çıkarken 

günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Matematikte ise modern cebirin önemli alanlarından biri 

haline gelmiştir. Ayrıca, graf teori matematik eğitiminde matematiksel modelleme gibi alanlarda 

işlevseldir. Bazı uygulamalarda bir grafın her bir yoluna bir yön koymak daha uygun olmaktadır. 

Böylece elde edilen grafın oklu diyagramına Digraf ya da başka bir ifade ile yönlendirilmiş graf denir. 

Ele aldığımız bu çalışmada; bağlantılı ve döngü içermeyen Euler olmayan bir digrafta tam olarak tek 

dereceli iki düğüm olması için gerek ve yeter koşulun bir Euler yolunun olması olduğunu ve bir Euler 

digrafının, ikisi ortak bir yola sahip olmayan döngülere bölünebildiğini gösterilmiştir. Ayrıca bu 

çalışmada digraf kavramını ve digrafların temellerini açıklayarak, günlük yaşamlarda hangi alanlarda 

kullanıldığı ve ne gibi fayda sağladığı hakkında bilgi verilmiştir. 

Bu çalışmanın genel amacı, özellikle cebirsel ve uygulamalı matematik alanlarında önemli bir yer tutan 

digraf kavramını ve özelliklerini tartışmak ve ne gibi alanlarda kullanıldığını açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Graf, Graf teoremi, Digraf, Euler. 

 

ABSTRACT 

Let V and E be two disjoint sets and V≠0. A graph G consists of a set of E(G) paths and V(G) vertices, 

where each E path is connected by two V vertices. Under certain conditions, graphs are labeled by 

assigning elements from the set of integers to vertices, paths, or both. The V vertices to which the E path 

is connected are called the endpoints of this edge. If two paths have a common endpoint, they are said 

to be connected. While graph theory emerged as a solution to an unusual problem, it is used in many 

fields today. In mathematics, it has become one of the important areas of modern algebra. In addition, 

graph theory is functional in mathematics education in areas such as mathematical modeling. In some 

applications it is more convenient to set a direction for each path of a graph. The arrowed diagram of 

the graph thus obtained is called Digraph or in other words directed graph. 

In this study, we discussed; It is shown that the necessary and sufficient condition for a connected and 

loop-free non-Eulerian digraph to be exactly two nodes of odd degree is that there is an Eulerian path, 

and that an Eulerian digraph can be divided into loops, two of which do not have a common path. In 

addition, in this study, by explaining the concept of digraph and the basics of digraphs, information is 

given about which areas it is used in daily life and what benefits it provides.  
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The general purpose of this study is to discuss the concept and properties of the digraph, which has an 

important place especially in the fields of algebraic and applied mathematics, and to explain in what 

areas it is used. 

Keywords: Graph, Graph theorem, Digraph, Euler. 

 

1.GİRİŞ 

Graf Teorisi 1736 yılında Euler’ in “Königsberg Köprü” problemini çözmesi ile ortaya atıldı. Sonraki 

yüzyıl boyunca üzerinde herhangi bir çalışma yapılmayan teori, 1847 yılında G. R. Kirchhoff’ un (1824 

– 1887) “Ağaç Teorisinin Elektrik Devrelerine Uygulanması” başlıklı çalışması ile yeniden gündeme 

geldi. Bundan on yıl kadar sonra A. Cayley (1821 – 1895) “CnH2n+2 Doymuş Hidrokarbon 

İzomerlerinin Sınıflaması” çalışması sırasında ağaç kavramını keşfetti. Kirchhoff ve Cayley ile aynı 

zamanlarda graf teorisi için iki ayrı kilometre taşı kondu. Bu kilometre taşlarından birincisi bir harita 

üzerinde, birbirlerine sınır komşusu olan ülkelerin farklı renklerle boyanarak birbirlerinden ayrılması 

için dört rengin kullanımının yeterli olduğunu gösteren Dört Renk Varsayımıdır. Dört renk varsayımı 

ilk kez A. F. Möbius (1790 – 1868) tarafından 1840 yılında verdiği bir ders sırasında ortaya atılmıştır. 

Bu varsayım 1879 yılında Cayley’ in “Proceedings of the Royal Geographic Society” adlı dergide 

yaptığı makale ile çok bilinen bir problem durumuna geldi. İkinci kilometre taşı ise Sir W. R. Hamilton 

(1805 – 1865) tarafından geliştirilen bir bulmaca yardımıyla kondu. Bu bulmaca, her köşesine dünyanın 

20 önemli şehrinin yerleştirildiği tahtadan, düzgün bir 12-yüzlüden (her bir yüzü düzgün bir beşgen olan 

20 köşeli, her bir köşede 3 ayrıtın birleştiği çokyüzlü) oluşmaktaydı. Burada hedef; 12 yüzlünün 

kenarları kullanılarak her bir şehirden bir defa geçmek koşuluyla 20 şehri içeren bir tam tur yapmaktı. 

Bu emekleme dönemini bir yarım yüzyıllık duraklama dönemi izledi. Bu dönem sonunda 1939 yılında 

D. Köning kendinden önceki çalışmaları derleyerek konu hakkındaki ilk kitabı yayınladı. İzleyen 30 yıl 

boyunca teorik ve uygulama alanında konuyu içeren çok yoğun çalışmalar yapıldı. Günümüzde de halen 

yukarıda sözü edilen çözülmüş ya da çözülmemiş problemlerin ifadesi ve çözümü anlamında pek çok 

çalışma yapılmaktadır. Son on yıllık periyodda ise yine graf teori kullanılarak, Kriptografi, Bilişim ağı 

sistemleri ve elektronik, mekanik sistemler vb. ([2] [7] [9] [4] [5] [11]) konularında gerekli çalışmalar 

yapılmış olup, halen teorik matematiksel kavramlar (özellikle cebirsel konular) üzerinde, adı geçen 

uygulama alanlarına adaptasyonlar yapılmaktadır ([1], [6]). Konu üzerinde yapılan çalışmalar çeşitli 

süreli yayınlarda da yayınlanmaktadır [3].  

Graf V ve E iki ayrık küme ve V≠0 olsun. Bir G grafı, her bir E yolunun iki V köşesi ile bağlantılı 

olduğu E(G) yollarının ve V(G) köşelerinin bir kümesinden oluşur. E yolunun bağlantılı olduğu V 

köşelerine bu ayrıtın uç noktaları denir. Eğer iki yol ortak bir uç noktasına sahipse bu iki yol bağlantılıdır 

denir. Bazı uygulamalarda bir grafın her bir yoluna bir yön koymak daha uygun olmaktadır. Böylece 

elde edilen grafın oklu diyagramına Digraf (yönlendirilmiş graf ) denir. 

Bu çalışmanın genel amacı, özellikle cebirsel ve uygulamalı matematik alanlarında önemli bir yer tutan 

Digraf kavramını ve özelliklerini tartışmak ve ne gibi alanlarda kullanıldığını açıklamaktır. 

 

2. DİGRAFLAR 

Bu bölümde digrafları ve onların özelliklerini inceleyeceğiz.  

 

2.1. Digraflar ve Altdigraflar 

Digrafların tanımını hatırlayarak başlayalım. 

Tanım 2.1.1. Bir digraf köşe(vertex) ve yol(arc) adı verilen öğelerden oluşur. Her yol belirli bir yönde 

iki köşeyi birleştirir. 
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 Örneğin, aşağıda gösterilen digrafta dört köşe {u,v,w,x} ve altı yol {1,2,3,4,5,6} vardır. 1 yolu x ve u 

köşesini, 2 yolu u ve w köşesini, 3 ve 4 yolu w ve v köşesini, 5 yolu x ve w köşesini birleştirir ve 6 yolu 

x köşesini kendisine birleştirir. 

                                               

                                      Şekil 2.1.1. Dört köşesi altı yolu olan digraf 

 

Genellikle bir yolu iki köşesini sırayla belirterek gösteririz; örneğin, yol 1 xu ile, 3 ve 4 yolu wv ile, 6 

yolu xx ile gösterilir. xu’nun ux ile aynı olmadığını unutmamak gerekir. 

Yukarıdaki digraf w ve x köşelerini birleştiren birden fazla yol içerir ve x köşesini kendisine birleştiren 

bir yol içerir. Aşağıdaki terminoloji bu tür digrafları kullanırken işe yarar. 

Tanım 2.1.2. Bir digraf, aynı yönde aynı köşe çiftini birleştiren iki veya daha fazla yol içeriyorsa çoklu 

yol (multiple arc) oluşur. Bir köşeyi kendisine birleştiren yol döngü (loop) olarak adlandırılır. 

Örneğin, aşağıdaki (a) digrafı çoklu yol ve (b) digrafı döngü içerir ama (c) digrafı döngü ve çoklu yol 

içermez, bu nedenle bir  basit digraftır. 

 

Şekil 2.1.2. a digrafı                            Şekil 2.1.3. b digrafı           Şekil 2.1.4. c digrafı 

Örnek 2.1.1. Aşağıdaki digrafların köşe ve yollarını belirleyerek yazınız. Bu digraflardan hangileri basit 

digraftır? 

                                                                         Şekil 2.1.5. 

Dört köşeli a digrafı           Şekil 2.1.6. Beş köşeli b digrafı 

 

(a) için köşeler = a,b,c,d   ;    yollar = da,ba,cb,dc,bd,db       Basit digraf.  

(b) için köşeler = 0,1,2,3,4 ;   yollar= 10,12,32,43,40           Basit digraf 

 

Örnek 2.1.2. Aşağıda köşe ve yolları verilen digraflardan hangileri çizilebilir? Bu digraflardan hangileri 

basit digraftır? 
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(a)  köşeler: {u,v,w,x}                                 yollar: {vw, wu, wv, wx, xu} 

(b)  köşeler: {1,2,3,4,5,6,7,8}                      yollar:  {12,22,23,34,35,67,68,78} 

 

(a) çizilebilir ve basit digraftır. Çünkü döngü veya çoklu yol içermez.   

(b) çizilebilir ama basit digraf değildir. Çünkü döngü içerir. 

 

2.2. Komşuluk ve İlişki 

Yolların yönlerini hesaba katmamız dışında, komşuluk ve ilişki ile ilgili digraf analogları, graflara 

karşılık gelenlerle benzerdir. 

 

Tanım 2.2.1.  

                                                

                             Şekil 2.2.1. İki köşesi bir yolu olan digraf 

 

Bir digrafın v ve w köşeleri, bir e yolu ile birleştirilmişse v ve w köşeleri komşu köşelerdir. v’yi w’ye 

birleştiren bir yol e, v’den w’ye olan ilişki olmak üzere; v, e’yi etkiler ve w, e’den etkilenir. 

Örneğin, aşağıdaki digrafta u ve x köşeleri komşu köşelerdir, w köşesi 2 ve 5 yollarından etkilenir ve 3 

ve 4 yollarını etkiler. 6 yolu ise hem x köşesini etkiler hem x köşesinden etkilenir. 

                                        

                             Şekil 2.2.2. Dört köşesi ve altı yolu olan digraf 

 

2.3. İzomorfizm 

Daha önce verdiğimiz tanımdan köşelerini ve yolları bildiğimiz bir digrafın tamamen belirlendiği 

sonucunu çıkarabiliriz ve iki digrafın köşe ve yolları aynı ise bu digraflar aynı yolu izler. Köşelerini ve 

yollarını bildiğimiz bir digrafı çizebiliriz. 

Tanım 2.3.1. Eğer bir D digrafı, C digrafının köşelerini yeniden etiketleyerek elde edilebiliyorsa C ve 

D digrafları izomorfiktir. Yani C ve D digraflarının köşeleri arasında, C’deki her bir köşe çiftini 

birleştiren yollar, D’de karşılık gelen köşe çiftini birleştiren yollar ile sayı ve yönde uyuşacak şekilde 

tek bir karşılığı varsa bu iki digraf izomorfiktir. 

Örneğin, C ve D digraflarını gösteren diyagramlar aşağıdaki gibi ise; 
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                               Şekil 2.3.1. İzomorf olan iki digraf 

 

C ve D digrafları aynı değillerdir fakat izomorfiktir. Çünkü D digrafını elde etmek için aşağıdaki birebir 

yazışmayı kullanarak C digrafındaki köşeleri elde edebiliriz. 

C                 D 

u                  2 

v                  3 

w                 4 

x                  1 

C’deki yolların D’deki yollara karşılık geldiğine dikkat edelim: 

C’deki u ve v köşeleri sırasıyla D’de 2 ve 3 köşelerine karşılık gelir; 

C’deki wx ve xw yolu D’de 41 ve 14 yoluna karşılık gelir; 

C’deki ww döngüsü D’de 44 döngüsüne karşılık gelir. 

 

2.4. Altdigraflar ve temel graflar 

Tanım 2.4.1. Bir D digrafının bir altdigrafı, tüm köşeleri D’nin köşeleri olan ve tüm yolları D’nin yolları 

olan bir digraftır. 

Örneğin, aşağıdaki digrafların hepsi soldaki köşeleri {u,v,w,x} ve yolları {1,2,3,4,5,6} olan D digrafının 

altdigrafıdır. 

 

 

                          Şekil 2.4.1. D digrafı ve onun alt digrafları 

 

Tanım 2.4.2. D digrafının temel grafı, D’nin her bir yoluna karşılık gelen yönsüz kenar ile 

değiştirilmesiyle elde edilir. Temel grafı elde etmek için basitçe yollar üzerindeki okları kaldırabiliriz. 

Örneğin; 
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                               Şekil 2.4.2. Temel grafı verilen digraf 

 

2.5. Köşe Dereceleri 

Tanım 2.5.1. Bir digrafta, bir v köşesinin dış derecesi, v’den çıkan yolların sayısıdır ve dışder(v) ile 

gösterilir; v’nin iç derecesi v’ye gelen yoların sayısıdır ve içder(v) ile gösterilir. Her döngü, karşılık 

gelen köşenin hem iç hem de dış derecesine 1 katkıda bulunur. Örneğin, aşağıdaki digrafların dış 

dereceleri ve iç dereceleri şöyledir:  

                                  

                            Şekil 2.5.1. Altı köşesi ve on yolu olan digraf 

 

dışder(u) =1, dışder(v) =3, dışder(w) =2, içder(u) =0, içder(v) =1, içder(w) =1.  

dışder(x) =0, dışder(y) =2, dışder(z) =2, içder(x) =0, içder(y) =6, içder(z) =2.  

 

2.6. Yollar ve Döngüler 

Bir yürüyüşün yollarını izleyerek bir grafın bir köşesinden diğerine geçilebilir. Böylece bir digrafın bir 

köşesinden diğerine, yönlendirilmiş bir yürüyüş parkurunun yollarını izleyerek gidebilirsiniz. Bu 

ilerlerken yolların yönlerini takip etmeniz gerektiği anlamına gelir, tıpkı bir kasabada tek yönlü bir cadde 

sistemi etrafında araba sürüyormuşsunuz gibi. 

Tanım 2.6.1. Bir digrafta k uzunluğundaki bir yürüyüş uv,vw,wx,…,yz şeklinde k yollarının bir 

dizisidir. Bu yürüyüş uvwx…yz ile gösterilir ve u’dan z’ye yürüyüş olarak adlandırılır. Patika, tüm 

yolların olduğu ancak tüm köşelerin farklı olması gerekmeyen yürüyüştür. Yol, tüm yolların ve tüm 

köşelerin farklı olduğu bir yürüyüştür. 

Aşağıdaki diyagramda, vwxyvwyzzu yürüyüşü v’den u’ya 9 uzunluğunda bir yürüyüştür. Yol vw’yi ve 

v,w,y,z köşelerini iki kez içerir. Yürüyüş uvwxyvz bir yol olmayan patikadır, çünkü köşe v iki kez 

kullanılır, oysa vwxyz’de tekrarlanan köşe yoktur ve bu nedenle bir yoldur. 
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Şekil 2.6.1. Altı köşesi ve on iki yolu olan digraf 

 

Tanım 2.6.2. Bir digrafta kapalı bir yürüyüş, uv,vw,wx,…,yz,zu formunun yollarının ardışık bir halidir. 

Kapalı bir patika, tüm yolların farklı olduğu kapalı bir yürüyüştür. Döngü, tüm ara köşelerin farklı 

olduğu kapalı bir patikadır. 

Yukarıdaki digrafta, kapalı yürüyüş uvwyvzu döngü olmayan kapalı bir patikadır (köşe v iki kez 

kullanıldığından), oysa kapalı patikalar zz,wxw,vwxyv ve uvwxyzu döngüdür. Kapalı yürüyüşleri 

açıklarken, herhangi bir köşenin başlangıç noktası olmasına izin verebiliriz. Örneğin, vwyv üçgeni 

wyvw veya yvwy olarak da yazılabilir. 

 

2.7. Euler ve Hamilton Digrafları 

Tanım 2.7.1. Bağlantılı bir digraf, her yolu içeren kapalı bir patika içeriyorsa Euler’dir; böyle bir patika 

bir Euler yoludur. Bağlantılı bir digraf, her köşeyi içeren bir döngü içeriyorsa Hamiltondur; böyle bir 

döngü Hamilton döngüsüdür. 

Örneğin, aşağıdaki dört digrafı düşününüz: 

 

     

                                             

                                  Şekil 2.7.1. Hamilton ve Euler digrafları 

 

(a) digrafı Euler’dir, bir Euler yolu a b c d e f b g c e g f a’dır ve Hamilton’dur, bir Hamilton döngüsü 

ise a b c d e g f a’dır. (b) digrafı Euler’dir, bir Euler yolu b c g f e g b’dir. Fakat Hamilton değildir. (c) 

digrafı Euler değildir, Hamilton’dur. Bir Hamilton döngüsü b c d e g f b’dir. (d) digrafı ne Euler’dir ne 

de Hamilton’dur. 
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Teorem 2.7.1.  Bağlantılı ve döngü içermeyen Euler olmayan bir G digrafında ancak ve ancak tam 

olarak iki tek dereceli düğüm var ise bir Euler yolu vardır.  

İspat 2.7.1. Eğer G, u’dan v’ye bir Euler yoluna sahip ise, u ve v’nin her ikisi de tek dereceli ve bu 

yolda her köşeden geçip her yol bir kez ziyaret edildiği için diğer köşelerin her biri çift dereceli 

olmalıdır. Diğer taraftan, G’nin u ve v gibi iki tek dereceli köşe ile bağlandığını kabul edelim. Bu u ve 

v köşeleri ya komşudur veya değildir. İlk durumda ikisi arasında bir e yolu olsun. Her bir köşesi çift 

dereceli olan G digrafını elde etmek için e’yi silelim. Eğer G bağlı ise u’dan başlayıp v’ye kavuşan bir 

Euler yolu elde edilir. Eğer G iki parça ise, birisi u’yu içeren, diğeri v’yi içeren iki digraftır. Elbette her 

ikisi de Euler digraftır. Dolayısıyla bir Euler yolu bulunabilir. 

Teorem 2.7.2. Bir Euler digrafı, ikisi ortak bir yola sahip olmayan döngülere bölünebilir. 

İspat 2.7.2. Eğer bir G digrafı, ikisi ortak yola sahip olmayan döngülere bölünemez ise G’nin bir Euler 

digrafı olduğu düşünülemez. Çünkü Euler digrafında her köşeden geçilmesi ve her yolun sadece bir kez 

kullanılması gerekir. Herhangi bir a köşesinden başlayıp her yolu bir kez kullanarak tekrar a köşesine 

ulaştığımızda arada kalan yollar üzerinde bir döngü oluşmak zorundadır. Bu durumda bu digraf herhangi 

bir kısmından ikisi ortak yola sahip olmayan döngülere ayrılabilir. Bu da başlangıçta kabul edilen yargı 

ile çelişir. Dolayısıyla Euler digrafı, ikisi ortak bir yola sahip olmayan döngülere bölünebilir. 

 

Örnek 2.7.1. Aşağıda verilen Euler digrafını ortak yolu olmayan iki döngüye ayırınız. 

                                                

                                               Şekil.2.7.2. Euler digrafı   

Bu digrafı aşağıdaki gibi ortak yola sahip olmayan döngülere ayırabiliriz.   

                                                   

                    Şekil 2.7.3. Ortak yola sahip olmayan iki digraf 

 

3. DİGRAFLARIN UYGULAMALARI 

3.1. Ekoloji 

Yılanlar kurbağaları, kuşlar örümcekleri yerler; hem kuşlar hem örümcekler böcekleri yerler; kurbağalar 

salyangozları, örümcekleri ve böcekleri yerler. Avcı ve av arasındaki bu tür bir karşılıklı ilişki karmaşası 

göz önüne alındığında ekolojistler araştırdıkları çeşitli türlerin genel yırtıcı davranışlarını nasıl 

çözüyorlar? Ekolojistler; hayvanlar, bitkiler ve çevreleri arasındaki ilişkileri incelerken bazen besin ağı 

olarak bilinen bir digraf kullanırlar. Böyle bir digrafta köşeler araştırılan türe karşılık gelir ve A, B’yi 

avladığında A türünden B türüne bir yol vardır. 
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Bir besin ağı örneği olarak, Kanada söğüt ormanlarındaki organizmaların yırtıcı alışkanlıklarını temsil 

eden aşağıdaki digrafı düşününüz. 

 

Şekil 3.1.1. Kanada söğüt ormanlarındaki organizmaların yırtıcı alışkanlıklarını temsil eden digraf 

 

Ekolojistler, bu tür besin ağlarını çözerken, onlara hangi türlerin yiyecek için rekabet ettiğini söyleyen 

bir digraf sunarlar. Bu digraf ‘rekabet digrafı’ olarak bilinir ve kenarları, türleri temsil eden köşe 

çiftlerini birleştirir. 

 

3.2. Sosyal Ağlar 

Bazı ilişkiler simetrik olmadığında (örneğin x y’ye benziyor, ancak y x’e benzemiyor) işaretli bir digraf 

kullanırız. Bu digraf, pozitif veya negatif bir ilişkiyi gösteren her bir yolla ilişkili + veya – olan bir 

digraftır. Örneğin, aşağıdaki işaretli digrafta John ve Jack, birbirini seviyor, Mary Jill’i seviyor ama Jill 

Mary’i sevmiyor, John Jill’i sevmiyor ama Jill’in John’a karşı hisleri hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. 

                                                      

                   Şekil 3.2.1.John, Jill, Jack ve Mary’nin birbirleri arasındaki ilişki 

 

İşaretli digrafların başka kullanımları da vardır. Modern toplumun birçok sorunu, mevcut bir dizi 

bilgiden oluşan karmaşık sistemleri içerir. Genellikle mevcut bilgi miktarı minimum olduğunda sistemin 

gelecekteki gelişimini tahmin etmek isteriz. Bu tür durumlar için işaretli digrafların uygun olduğu 

kanıtlanmıştır ve kullanımları kesin ve geçerli sonuçlara yol açmıştır. Özellikle atık bertarafı,  enerji 

planlaması, araştırma finansmanı, çevre kirliliği, tıbbi kaynakların tahsisi vb. sorunlara başarıyla 

uygulanmıştır. 
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3.3. Turnuvalarda Sıralama 

Bu bölümü istatistiklerde ortaya çıkan bir Hamilton digraf uygulaması ile bitireceğiz. Bir turnuva, temel 

grafı tam graf olan bir digraftır. Örneğin, aşağıdaki diyagram 3 ve 4 köşeli turnuvaları göstermektedir. 

 

                              Şekil 3.3.1. Üç ve dört köşeli digraflar 

 

Böyle bir digraf, her oyuncunun diğerleri ile oynadığı birbiri ardına sıralanan turnuvalarda kazananları 

kaydetmek için kullanılabilir. Örneğin: 

(a) turnuvasında, a hem b hem c’yi yener ve b, c’yi yener; 

(d) turnuvasında c; a, d ve b’yi yener; b, a ve d’yi yener; ve a, d’yi yener. 

Turnuvalar aynı zamanda birkaç türü çiftler halinde test ederek karşılaştırdığımızda “eşleştirilmiş 

karşılaştırmalar yöntemi” gibi başka bağlamlarda da ortaya çıkar.  

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada digraflar ve altdigraflar hakkında bilgi verildikten sonra bunların arasındaki komşuluk 

ilişkisi açıklandı. İki izomorf digraf nasıl oluşur, digrafların alt grafları ile temel graflar arasındaki 

bağlantı nasıl sağlanır gibi soruların cevapları incelendi. Bir digrafın köşe derecelerinin nasıl 

bulunacağından bahsedildikten sonra Euler digrafı ve Hamilton döngüsü hakkında bilgiler verildi. Daha 

sonra digrafların uygulama alanları olan ekoloji, sosyal ağlar ve turnuvalarda sıralama hakkında bilgi 

verilerek çalışmanın sonuna gelinmiş oldu. 

Digraflar aynı zamanda fizik, kimya vb. temel bilim dallarında problemlerin veya konuların 

gösterilmesine yardımcı olur; ulaşımda otoyolların ve havayolların güzergahlarında kolaylık sağlar; 

elektrik ve elektronik mühendisliğinde, devreler üzerinde kullanılabilir; bilgisayar mühendisliği veya 

bilgisayar bilimlerinde birçok alanda kullanılabilir. 
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ÖZET 

İnsan beyninde bulunan hastalıkları saptamada ve hastalık seyrinin takibinde büyük önem taşıyan 

elektroensefalografi (EEG) kayıtlarını zorlaştıran önemli faktörlerden biri de diğer vücut sinyallerden 

çabuk etkileniyor olmasıdır. EEG sinyalleri periyodik değildir; genlik, faz ve frekansları sürekli değişir. 

Bu nedenle, anlamlı bir data elde edebilmek için, ölçümlerin oldukça uzun bir sürede yapılması gerekir. 

Uzun ölçümler sırasında hastaların fiziksel hareketlerini engellemek adına önlemler alınabilir ancak göz 

hareketini göz açık veya kapalı konumdayken engellemek oldukça zordur. EOG sinyalleri genlik 

değerleri yaklaşık olarak 50-3500 µV, yaklaşık 0-100 Hz frekans bandı aralığındadır, yatay ve düşey 

göz hareketiyle değişmektedir. EEG sinyalleri genlik değeri tepeden tepeye 1-100 µV,  frekans bandı 

ise 0.5-100 Hz aralığındadır.  Düşük genlikli ve çabuk etkilenebilir sinyaller olan EEG sinyallerinin 

kaydı süresince fp1 sinyaline konum olarak yakın bölgede bulunması sebebi ile EOG sinyalleri gürültü 

olarak yansır ve EEG sinyallerinde bulunması gereken genlik aralıklarından sapmasına sebebiyet verir. 

EOG sinyallerinde yüksek genlikli göz hareketleri EEG sinyallerine dürtü gürültüsü olarak 

yansımaktadır.  Myriad filtre dürtü gürültülerde başarılı olması sebebi ile EOG sinyallerinin sebebiyet 

verdiği dürtü gürültülerin eliminasyonunda faydalı bir filtredir. EEG kayıtlarını etkileyen istenmeyen 

elektrookülografi (EOG) gürültülerinin, ağırlıklandırılmış Myriad filtre ile azaltması çalışmaları ile 

farklı bir bakış açısı geliştirilmesi amaçlamıştır. EEG sinyallerinde bulunan EOG’ den kaynaklı 

gürültülerin ağırlıklandırılmış Myriad filtre ile eliminasyonu çalışmaları ile dürtü gürültülerde başarılı 

sonuç elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: EEG, gürültü, doğrusal olmayan filtreleme, Myriad filtre, adaptif filtre 

 

ABSTRACT 

One of the important factors that makes electroencephalography (EEG) records difficult to detect 

diseases in the human brain and to follow the course of the disease is that it is quickly affected by other 

body signals. EEG signals are not periodic; their amplitude, phase and frequency are constantly 

changing. Therefore, in order to obtain meaningful data, measurements must be made over a long period 

of time. Measures can be taken to prevent physical movements of patients during long measurements, 

but it is very difficult to prevent eye movement when the eye is open or closed. The amplitude values 

of the EOG signals are in the range of approximately 50-3500 µV, approximately 0-100 Hz frequency 

band, and change with horizontal and vertical eye movement. The amplitude of EEG signals is between 

1-100 µV from peak to peak, and the frequency band is in the range of 0.5-100 Hz. Since EEG signals, 

which are low-amplitude and rapidly affected signals, are located in the region close to the fp1 signal 

during the recording, the EOG signals are reflected as noise and cause the EEG signals to deviate from 

the amplitude intervals required. High amplitude eye movements in EOG signals are reflected in EEG 

signals as impulse noise. Myriad filter is a useful filter for the elimination of impulse noises caused by 

EOG signals, as the Myriad filter is successful in impulsive noise. It was aimed to develop a different 

perspective with studies to reduce unwanted electrooculography (EOG) noise affecting EEG recordings 
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with a weighted Myriad filter. Successful results in impulse noises were obtained by eliminating the 

noise originating from EOG in EEG signals with a weighted Myriad filter. 

Keywords: EEG, noise, nonlinear filtering, Myriad filter, adaptive filter 

 

1.GİRİŞ 

Elektroensefalografi (EEG) sinyalleri, insan beyinin elektriksel davranışını temsil eden sinyallerdir ve 

insan kafatasına yerleştirilen elektrotlar yardımı ile ölçülür. Klinik uygulamalarda; genellikle EEG 

kayıtları, göz kırpma veya gözün sağ-sol hareketinden dolayı oluşan elektrookülografi (EOG) 

gürültüleri tarafından bozulmaya maruz kalır. Buda EEG sinyallerinin yorumlanmasında, analizinde ve 

EEG sinyali tabanlı kontrol sistemlerinde (Örn. Beyin bilgisayar ara yüzü (Brain computer interface 

(BCI))) ciddi problemlere yol açmaktadır (Acır ve Çınar ve Mengüç, 2018). EEG kaydı sırasında hasta 

rahat olması ve kas hareketinin kısıtlanması amacıyla önlemler alınsa da göz kapalı veya açıkken gözün 

hareketini engelleyici yöntemler bulunmamaktadır. Özellikle uzun süren EEG kayıtları süresince hali 

ile hastaların göz hareketinden kaynaklı EOG sinyalleri EEG kayıtlarına gürültü olarak yansımaktadır. 

Bu gürültüler EEG kaydının incelenmesi ve yorumlanmasını zorlaştırmaktadır.  EEG sinyalinin çabuk 

etkilenebilir olması EEG sinyallerinden gürültü yok etme/ eliminasyon çalışmalarının gerekliliğini 

artırmıştır. Son yıllarda bu yönde çalışmalar artırılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT  

2.1 Kullanılan Veri Seti 

Çalışmada Physionet veri grubu olan Luca Citi, Riccardo Poli ve Caterina Cinel tarafından oluşturulan 

ve geliştirilen veri grubu kullanılmıştır. Çalışmada 6x6 karakter matrisinde yer alan tetikleyici verilerden 

yararlanıldı. Çalışmada 6x6 karakter matrisinin her satır ve sütunu yaklaşık 20 kez yanıp söndü. Bu 

denemelerde deneklerin hedef karaktere odaklanmaları ve vurgulanma sayısını zihinsel olarak saymaları 

istendi.  

Kayıtlar sırasında denekler, kas artefaktlarını azaltmak için boyunları C şeklinde şişirilebilir bir seyahat 

yastığı ile desteklenerek rahat bir şekilde oturtuldu. Gözler, 60 Hz yenileme hızına sahip 22 inç LCD 

ekrandan yaklaşık 80 cm uzaktaydı.  (Amaral  and Goldberger and Glass and Hausdorff and Ivanov and 

Mark and Stanley, 2000) 

Alınan önlemler ve yapılan çalışma ile EEG sinyallerine diğer kas hareketlerinin etkisinin minimize 

edilmesi ancak 6x6 karakter matrisinde çeşitli sütunların yanıp sönmesinin takibi ile EOG sinyallerinin 

EEG sinyaline etkisinin görünür kılınması amaçlanmıştır.  

Veriler, 2048 Hz'de örneklenmiş bir BioSemi ActiveTwo EEG sistemi kullanılarak toplanmıştır. 

Kaydedilen sinyaller aşağıdaki konumlardaki gibi 64 EEG elektrotundan (Şekil 1) elde edilen EEG  

sinyalleri, referans için iki kulak memesi (EARL ve EARR), dikey ve yatay EOG sinyallerinden 

(VEOGL, VEOGR, HEOGL ve HEOGR)  oluşmaktadır. 
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Şekil 1. Elektrot yerleşimi 

 

2.2 EEG Sinyalleri Neden EOG’ den Etkilenir 

İnsan beyninde bulunan hastalıkları saptamada ve hastalık seyrinin takibinde büyük önem taşıyan 

elektroensefalografi (EEG) kayıtlarını zorlaştıran önemli faktörlerden biri de diğer vücut sinyallerden 

çabuk etkileniyor olmasıdır. EEG sinyalleri periyodik değildir; genlik, faz ve frekansları sürekli değişir. 

Bu nedenle, anlamlı bir data elde edebilmek için, ölçümlerin oldukça uzun bir sürede yapılması gerekir 

(URL 1). Uzun ölçümler sırasında hastaların fiziksel hareketlerini engellemek adına önlemler alınabilir 

ancak göz hareketini göz açık veya kapalı konumdayken engellemek oldukça zordur. EOG sinyalleri 

genlik değerleri yaklaşık olarak 50-3500 µV, yaklaşık 0-100 Hz frekans bandı aralığındadır, yatay ve 

düşey göz hareketiyle değişmektedir. EEG sinyalleri genlik değeri tepeden tepeye 1-100 µV,  frekans 

bandı ise 0.5-100 Hz aralığındadır.  Düşük genlikli ve çabuk etkilenebilir sinyaller olan EEG 

sinyallerinin kaydı süresince fp1 sinyaline konum olarak yakın bölgede bulunması sebebi ile EOG 

sinyalleri gürültü olarak yansır ve EEG sinyallerinde bulunması gereken genlik aralıklarından sapmasına 

sebebiyet verir. EOG sinyallerinde yüksek genlikli göz hareketleri EEG sinyallerine dürtü gürültüsü 

olarak yansımaktadır.  Myriad filtre dürtü gürültülerde başarılı olması sebebi ile EOG sinyallerinin 

sebebiyet verdiği dürtü gürültülerin eliminasyonunda faydalı bir filtredir. EEG kayıtlarını etkileyen 

istenmeyen elektrookülografi (EOG) gürültülerinin, ağırlıklandırılmış Myriad filtre ile azaltması 

çalışmaları ile farklı bir bakış açısı geliştirilmesi amaçlamıştır. EEG sinyallerinde bulunan EOG’ den 

kaynaklı gürültülerin ağırlıklandırılmış Myriad filtre ile eliminasyonu çalışmaları ile dürtü gürültülerde 

başarılı sonuç elde edilmiştir.  

 

2.2. Adaptif Filtre İle Gürültü Eliminasyonu 

Bu çalışmada kullanılan adaptif gürültü eliminasyon uygulaması gösterilmiştir. 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

155 

 

Şekil 2. Adaptif gürültü eliminasyon uygulaması 

 

Sekil 2. de 𝑠(𝑛) gürültüsüz EEG sinyali, 𝑥2(𝑛) EOG sinyali, 𝑑(𝑛) gürültülü EEG sinyali, 𝑥1(𝑛) EOG 

sinyali, 𝑦(𝑛)  Myriad filtre çıkışı, 𝑒(𝑛) hata ve gürültüsüz EEG sinyali olmak üzere hem çıkış işareti 

hem de adaptif filtre algoritmasını süren hata işaretini göstermektedir. 

Adaptif süzgeç algoritmasını sürecek olan amaç fonksiyonu (hata fonksiyonu) Denklem (1)’de 

gösterilmektedir. Denklem (2)’de ise gürültüsüz EEG sinyali ise gürültülü EEG sinyali ile Myriad filtre 

çıkışı farklı ile elde edilmesi yer almaktadır. 

 

                                 𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
 ∑ 𝑒(𝑛)2

𝑁

𝑛=1
                                             (1) 

 

                                 𝑒(𝑛) = 𝑑(𝑛) − 𝑦(𝑛)                                                 (2) 

Burada MSE ortalama karesel hatayı, N işaret örnek sayısını , 𝑒(𝑛) ise 𝑑(𝑛) ile 𝑦(𝑛)   arasındaki farkı 

göstermektedir. Şekil 1’de gösterilen sistemde amaç, 𝑥1(𝑛) gürültü işaretini kullanarak 𝑑(𝑛) işareti 

üzerindeki 𝑥2(𝑛) gürültü bileşenini mümkün olduğunca yok etmektir (Erkoc ve Karaboğa ve Kockanat 

ve Koza, 2016). 

 

2.3 Simülasyon 

EOG’ nin oluşturduğu dürtü gürültüsünün belirgin yer aldığı EEG sinyalinde ilk aşamada yapılan 

simülasyon ile filtreleme parametreleri genel sinyal üzerinden alınması hedeflenmiştir. Yapılan çalışma 

ile elde edilen filtre parametreleri ile yapılan filtreleme işleminde dürtü gürültü alanlarında gürültü 

giderme sonucu verimli olamamışken Myriad filtre yapısı gereği verimli olduğu alan olan dürtü gürültü 

alanından elde edilen filtre parametreleri ile yapılan filtreleme işleminde yüksek verim elde edilmiştir. 

Dürtüsel gürültülerin eliminasyonunda Myriad filtre faydalı bir filtredir (Pander, 2010). 

 

  

- 

Myriad 
Filtre 

Adaptif Filtre 

Algoritma 

  𝑥1(𝑛) 

𝑑(𝑛) = 𝑠(𝑛) + 𝑥2(𝑛)  

𝑒(𝑛) 𝑦(𝑛) 

- 
+ 
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3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Beyin frontal lobta bulunan fp1 elektrotundan alınan, deneklerden sinyal alınma sırasında EOG 

sinyalinin belirgin etkisi gözlemlenen gürültülü fp1 sinyali şekil 3’de görüldüğü gibi belirgin dürtü 

gürültülerine sahiptir. Dürtü sinyalinin kaynağı şekil 4’ de görüldüğü gibi EOG sinyalidir. 

 

 

Şekil 3. Fp1 kanalından alınan gürültülü EEG sinyali 

 

 

Şekil 4. EOG sinyali  

 

Dürtü gürültüleri elimine etme konusunda faydalı görülen Myriad filtre kullanılarak, Adaptif Myriad 

filtre ve algoritması ile filtreleme işlemi yapılan fp1 sinyalinin filtre çıkışı şekil 5’de yer almaktadır. 

Şekil 6’te ise filtreleme işlemi yapılan fp1 sinyalinin filtre çıkışı ile gürültülü olan fp1 sinyali arasında 

kıyaslama amaçlanmıştır. Şekil 6’de görüldüğü üzere özellikle dürtü şeklindeki gürültülerde 

eliminasyon sağlanmıştır. 

Şekil 7’da ise filtreleme işlemi yapılan fp1 sinyalinin filtre çıkışı ile fp1 kanalından alınan gürültülü 

EEG sinyalinin dürtü gürültüsü eliminasyon kıyası yapılması amacıyla dürtü gürültüsüne yakınlaştırma 

yapılmıştır. Şekil 7’da da görüleceği üzere dürtü gürültüsünde genlik azalması ve dolayısıyla 

eliminasyon başarılı olmuştur. 
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Şekil 5. Filtreleme işlemi yapılan fp1 sinyalinin filtre çıkışı 

 

 

Şekil 6. Filtreleme işlemi yapılan fp1 sinyalinin filtre çıkışı ile fp1 kanalından alınan gürültülü EEG 

sinyalinin kıyası 

 

 

Şekil 7. Filtre çıkışı ile fp1 kanalından alınan gürültülü EEG sinyalinin dürtü gürültüsü eliminasyon 

kıyası 

 

4. SONUÇLAR 

Sonuç olarak doğrusal olmayan Adaptif Myriad filtre çalışması ile dürtü gürültülerinin eliminasyonun 

gözle görülür fayda tespit edilmiştir. Dürtü gürültülerindeki iyileştirmenin yanı sıra dürtü gürültüsü 

olmayan alanlarda yer yer bozulmalar görülmektedir. Bu bozulmaların EOG sinyalinde yer alan anlık 

küçük değişmeler sebebi ile olduğu öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüz haberleşme sistemleri incelendiğinde en büyük ihtiyacın artan kapasite ve hız ihtiyacı olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle günümüzde fiber optik haberleşme yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve 

diğer sistemler önemini kaybetmeye başlamıştır. Fiber optik kablolar çok düşük zayıflama özelliklerine 

sahiptir.  

Fiber kablolar bir sinir ağı gibi dünyaya yayıldıkça, mesafeler artmaya başladı ve bu nedenle zayıflayan 

sinyallerin yükseltilmesi ihtiyacı doğdu. (Kıtalararası ve ülkeler arası iletişim). Optik yükselticiler; Yarı 

iletken optik yükselteçler, fiber Raman yükselteçler, Brillioun yükselteçler ve nadir toprak elementi 

katkılı yükselteçler olarak 4 ana grupta toplanırken, en yaygın kullanılan optik yükselteç, nadir toprak 

elementi katkılı yükselticilerden biri olan erbiyum katkılı fiber yükselteçlerdir (EDFA).  

Optik haberleşme sistemlerinde yaygın olarak kullanılan SDH (senkton dijital hiyarşi)  yüksek hızda 

veri iletimine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, optik haberleşme sistemlerinde kullanılan SDH; 

EDFA’lı ve EDFA’sız halinin çalışma mekanizmaları incelenmiştir.  OptiSystem 7.0 simülasyon 

programı ile performans analizleri yapılmıştır. Analizde, 193,1 THz frekansında çalışan bir optik 

haberleşme sistemi modellenmiştir. Bu optik haberleşme sistemi içerisinde yer alan SDH sisteminin 

EDFA’lı ve EDFA’sız halinin sistem üzerinde verilerin taşınmasındaki performansları incelenmiş ve 

karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: SDH ağı, Veri iletim analizi, EDFA 

 

ABSTRACT 

When today's communication systems are examined, it is seen that the greatest need is the need for 

increased capacity and speed. For this reason, fiber optic communication has been widely used today 

and other systems have begun to lose their importance. Fiber optic cables have very low attenuation 

characteristics.  

 As fiber cables spread around the world like a neural network, distances began to increase and therefore 

the need to amplify weakening signals arose. (Intercontinental and inter-country communication) 

Optical amplifiers; While semiconductor optical amplifiers are grouped in 4 main groups as fiber Raman 

amplifiers, Brillioun amplifiers and rare earth element doped amplifiers, the most widely used optical 

amplifier is erbium doped fiber amplifiers (EDFA), one of the rare earth element doped amplifiers.  

High speed data transmission was needed regarding technological improvements. SDH (Synchronous 

Digital Hierarchy) which is commonly used in optical systems provide high speed data transmission. 

On this work, working principles of SDH with EDFA and without EDFA which are used in optical 

communication systems were investigated and also performance analyzes performed via OptiSystem 

7.0 simulation program. In the analysis, an optical system which works with 193.1 THz frequency was 

modelled. Performances of the optical system's SDH with EDFA and without EDFA were examined 

and compared on data transmission of communication systems. 

Keywords:  SDH network, Data transmission analysis, EDFA 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde artan talep ve gelişen teknoloji ile yüksek hızlarda veri iletimi bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Geçtiğimiz yıllarda servis sağlayıcıları alt yapılarında veri iletimini hızlandırabilecek aynı zamanda eski 

ve yeni veri iletim teknolojileriyle birlikte çalışabilecek az maliyetli bir ağ çözüm olan SDH/SONET 

(Synchronous Digital Hierarchy/ Synchronous Optical NETwork) ağları sistemlerinde sıklıkla 

kullanmışlardır (1-9). Erbiyum Katkılı Fiber Optik Yükselteçler (EDFA), tek modlu silika fiber içini 

erbium elementi ile katkılandırılarak ve fiberi 0,5µm, 0,8µm, 1µm ve 1,5µm civarında bir dalga boyunda 

pompalanarak yapılırlar.  Sinyal dalga boyu 1,52µm ile 1,56µm arasında değişir. Erbiyum Katkılı Fiber 

Optik Yükselteçler, silika fiberlerin zayıflamasının minimum olduğu 1550 nm dalga boyu civarında 40-

50 nm aralıkta çalışabilen ve ticari olarak da tercih edilen optik yükselteçlerdir (1-2). 

Bu çalışmada SDH/SONET ağların esneklik özelliğinden yararlanılarak sisteme EDFA entegrasyonu 

gerçekleştirilerek sistemin çeşitli açılardan analizleri yapılmıştır.  

 

2. SDH/SONET EDFA’SIZ 

SDH, bir elektronik etki alanında düşük veri akışlarını yüksek veri akışlarıyla TDM hiyerarşiyle 

çarpılmasını sağlar (3). International Telecomunications Union (ITU) tarafından geliştirilen veri iletim 

standardıdır. Avrupa ve Asya ülkelerinde kullanılan bir standart olmakla birlikte başka ülkelerde de 

kullanılır. En büyük özelliği eski standartları da sorunsuz bir şekilde desteklemesidir. Daha önce 

kullanılan ATM ve FDDI gibi daha eski veri iletim teknolojileri SONET ve SDH altyapısında sorunsuz 

çalışır. Fiziksel katmanında fiber optik kablo ve Ring ya da Mesh topolojisi kullanılır. Veri, bu 

topolojiler üzerinden TDM (Time Division Multiplexing) çoğullama protokolünün kullanıldığı point-

to-point sistemler üzerinden iletilir (4-8). 

 

 2.1 SDH/SONET EDFA’sız Analiz Devre Şeması 

Aşağıda şekil-1 ve şekil-2’de OptiSystem 7.0 simülasyon programı ile kurulan SDH/SONET EDFA’sız 

Analiz Devre Şeması görülmektedir. Kurulun bu devrenin simülasyon sonuçları 2.2. başlığı altında 

verilmiştir.  
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Şekil 1. ve Şekil 2.   Edfa’sız SDH/TDM devre şeması 
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2.2.SDH/SONET EDFA’sız için Elde Edilen Simülasyon Sonuçları 

 

Şekil 3. Giriş optik spektrum analizi 

 

 

Şekil 4. Çıkış optik spektrum analizi 
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Şekil 5. Giriş optik zaman alanı 

 

 

Şekil 6. Çıkış optik zaman alanı 
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Şekil 7. BER analizi 

 

3. ERBİYUM KATKILI FİBER YÜLSELTEÇ (EDFA) 

Fiber optik kablolar çok düşük zayıflama karakteristiğine sahiptirler. Üçüncü pencere iletimi için bu 

zayıflama değeri günümüzde teorik limit olan 0.14 dB/km’ye çok yaklaşmıştır. Bu da bakır kablo ile 

karşılaştırıldığında çok büyük bir iletişim mesafesi avantajını getirmektedir. Bunun yanında fiberde 

iletilen sinyaller ışık hızına yakın bir değerde olduğundan haberleşme hızı ve kalitesi de oldukça 

iyileşmektedir. EDFA’lar yüksek kazanç, düşük gürültü ve yüksek band genişliklerine sahiptirler ve 

özellikler fiber kabloların minimum zayıflamaya sahip olduğu üçüncü pencere bandında oldukça verimli 

olarak çalışmaktadır. EDFA’lar foton foton etkileşimi ile iyon sayılarının ters birikmeye uğraması ve 

bunun sonucunda biriken fotonların yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine düşmesiyle yeni 

bir foton yayması ve sonuçta zayıflamış sinyalin EDFA çıkışında yükseltilmesi prensibine göre çalışır 

(5-6). 
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Şekil 8. EDFA devre şeması 

 

3.1. EDFA’lı SDH/TDM Analiz Devre Şeması   

Aşağıda şekil-9 ve şekil-10’de OptiSystem 7.0 simülasyon programı ile kurulan SDH/SONET 

EDFA’lı Analiz Devre Şeması görülmektedir. Kurulan bu devrenin simülasyon sonuçları 3.2. başlığı 

altında verilmiştir.  
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Şekil 9   Şekil 10  EDFAlı SDH/TDM devre şeması 
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3.2. SDH/SONET EDFA’lı İçin Elde Edilen Simülasyon Sonuçları 

SDH/SONET EDFA’sız ve SDH/SONET EDFA’lı tasarlanan sistemlerin performans analizlerinin 

değerlendirmesi sonuç kısmında verilmiştir.  

 

 

Şekil 11. Giriş Optik spektrum analizi 

 

 

Şekil 12. Çıkış Optik Spektrum Analizi 
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Şekil 13.  Giriş Optik zaman alanı 

 

 

Şekil 14.  Çıkış Optik zaman alanı 
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Şekil 15.  BER analizi 

 

4. SONUÇ 

SDH sistemlerinde TDM, tek hat üzerinden birden fazla kişinin iletişimine izin veren devre 

anahtarlamalı ağ tipi olduğu gözlenmektedir. Buna göre hattı birden fazla kişi kullanmak için farklı 

zaman aralıklarını kullanırlar. Örneğin bir hattı 4 farklı kişi kullanmak istiyorsa hattın kullanımı birim 

zamanı 4 farklı kişiye bölünerek her birim zamanda farklı kişinin kullanması ile sağlanır. Bu Şekil 6 ve 

Şekil 14’de incelenerek gözlenmektedir. EDFA kullanılarak oluşturulan devrede fiber kablo uzunluğu 

%20 oranında arttırılarak simülasyonu yapılmış ve daha iyi sonuçlar alınmıştır. Bu durum fiber optik 

kablo maliyetini %20 oranında düşürecektir. Şekil.3 ve Şekil.11’u karşılaştıracak olursak gönderilen 

işaretin alıcı tarafta daha kolay geri elde edebileceğimizi görmüş oluruz. Bu maliyeti düşürecek bir diğer 

faktördür. Şekil 7 ve Şekil 15 de baktığımız zaman göz diyagramları (eye diagram) görmekteyiz. Şekil 

15 de daha açık olduğunu görmekteyiz. Bu durum gönderilen verinin daha az bozulduğunun kanıtıdır. 

Bu çalışmada; SDH sistemlerde EDFA kullanımı ile fiber optik ağlarda veri iletimi için maliyetin 

düşürülebileceği, bunun yanında eski sistemlerle birlikte çalışabilmesinden ve veri iletim kalitesinin 

daha yüksek olması nedeniyle birçok bölgede sıklıkla kullanılabileceği gösterilmiştir.  
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IEC VE EN NORMLARINA UYGUN PATCH DATA KABLOLARIN ÜRETİMİ 

PRODUCTION OF PATCH DATA CABLES CONFORMING TO IEC AND EN NORMS 

 

Fadime UYAN 

Reçber Kablo A.Ş 

 

Özet  

Patch data kablosu (yama kabloları), iki elektronik cihazı, genellikle bir ağda birbirine bağlayan, 

kablolama için kullanılan genel bir terimdir. Yapısal kablolama sistemlerinde kabinet ve kullanıcı 

terminalinde kullanılan 4 çiftten oluşan her iki ucu sonlandırılmış (konnektörlü) kablolardır. Patch 

kablolar fiziksel olarak patch paneldeki bir port tarafından tanımlanan belirli bir kullanıcıyı ağın 

kendisine bağlar ve yapılandırma bakımından standart sert, hacimli bakır kablolara göre üst düzey 

bükülgenlik sağlar. 

Standart olarak üretilen data kabloları yatay kablolama sisteminde sabit, hareket görmeyen alanlarda 

kullanılmakta ve iletken tek telden oluşmaktadır. Projede IEC ve EN normlarına uygun çok telli (7 tel) 

iletken yapısında, hareket görebilecek alanlarda kullanılan Category 6 U/UTP tipi patch data 

kablolarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak referans kabul edilecek IEC ve EN normlarında 

standartlar incelenmiş ve ilgili kategoriye uygun standartların takip edileceği ve bitmiş kablonun 

uygulama alanı anlamında hangi ölçüm performans özelliklerini karşılaması gerektiği gibi bilgiler 

araştırılmıştır. Daha sonra hedeflenen elektriksel performansı sağlayan pazardaki farklı üreticilerin 

ürünlerinden numuneler alınmış ve incelemeler sonrasında ürün yapısı için çalışmalar yapılmıştır. 

Bunun yanında CPR sınıfını sağlayacak kılıf malzemesi için kullanılacak halojen içermeyen farklı 

polimer malzemeler araştırılıp, bu malzemelere ait teknik dokümanlar incelenerek proje kapsamında 

kullanılacak ilgili standardın belirttiği bükülgenliği de sağlayacak kılıf hammaddesi belirlenmiştir. 

Yapılan tasarımlar ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1, TS-EN 50173-1, TS-EN 50288-6-2, IEC-

61156-5 kalite standardına göre elektriksel olarak test edilmiştir. Elektriksel testlerin başarılı olarak 

sonuçlandırılmasının ardından çok telli iletkene sahip kablonun bükülme performasının belirlenmesi 

için EN 50289-3-9 standardı gereği bükülgenlik testi yapılmıştır.  

Proje sonucu olarak IEC ve EN normlarına uygun Category 6 U/UTP tipi patch data kabloların üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Patch kablo, data kablosu, halojen içermeyen malzeme, bükülgenlik, hareketli 

kablo  

 

Abstract 

Patch data cable (patch cables) is a general term for cabling that connects two electronic devices, usually 

in a network. They are cables with both ends terminated (connector) consisting of 4 pairs used in cabinet 

and user terminal in structured cabling systems. Patch cables physically connect a specific user identified 

by a port on the patch panel to the network itself and provide a higher level of flexibility in configuration 

than standard hard, bulky copper cables. 

Data cables produced as standard are used in fixed, non-moving areas in the horizontal cabling system 

and consist of a single conductor. In the project, it is aimed to develop Category 6 U/UTP type patch 

data cables with a multi-wire (7 wire) conductor structure in accordance with IEC and EN norms and 

used in areas where movement can be seen. First of all, the standards in IEC and EN norms that will be 

accepted as references were examined and information such as the standards suitable for the relevant 

category would be followed and which measurement performance specifications should be met in terms 

of the application area of the finished cable were obtained. Then, samples were taken from the products 
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of different manufacturers in the market that provided the targeted electrical performance, and after the 

examinations, studies were made for the product structure. 

In addition, different halogen-free polymer materials to be used for the sheath material that will provide 

the CPR class have been researched, the technical documents of these materials have been examined 

and the sheath raw material to be used within the scope of the project, which will provide the flexibility 

specified by the relevant standard, has been determined. The designs made were electrically tested 

according to ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1, TS-EN 50173-1, TS-EN 50288-6-2, IEC-61156-5 

quality standard. After the successful conclusion of the electrical tests, the flexibility test was carried 

out in accordance with the EN 50289-3-9 standard to determine the bending performance of the cable 

with stranded conductor. 

As a result of the project, Category 6 U/UTP type patch data cables were produced in accordance with 

IEC and EN norms. 

Key words: Patch cable, data cable, halogen free material, flexibility, movable cable 
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ÜÇ BOYUTLU YAZICI TASARIMI VE İMALATI 

3D PRINTER DESIGN AND MANUFACTURING 
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ÖZET 

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde değiştiği dünyamızda, insanları her gün şaşırtan makinelerle 

karşılaşmak mümkün hale gelmiştir. Günümüzde artık yaygın olarak kullanılan makinelerden birisi de 

üç boyutlu yazıcılardır. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi özellikle 2010’lu yıllardan sonra çok önemli bir 

yükseliş göstererek günümüz teknolojisine ve önemli kullanım miktarlarına erişmiştir. Üç boyutlu baskı 

sistemi, bilgisayar ortamında tasarlanmış sanal bir nesnenin G kodlarının çıkarılarak polimer, kompozit, 

reçine gibi malzemelerden ısıl veya kimyasal işlemden sonra oluşturulması işlemidir. Baskı olayını 

gerçekleştiren makinelere ise üç boyutlu yazıcı adı verilir. Üç boyutlu baskılar farklı türde hammaddenin 

kullanılması ile yapılabilir. Kullanıcıların en fazla kullandığı malzemeler ise PLA ve ABS ismindeki 

sert plastiklerdir. FDM teknolojisi prensibiyle çalışan bu makineler prototipleme alanındaki hız ve 

hassasiyetleriyle oldukça başarılı olmuştur. Günümüzde üç boyutlu yazıcılar başta endüstriyel olmak 

üzere medikal, havacılık, uzay sanayi ve tüketici kullanımı gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. 

Yapılan bu çalışmada, bir 3D yazıcının tasarlanarak uygulaması gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan bu 

yazıcın 300×300×300 mm’lik baskı alanı bulunmaktadır. Yazıcının hareket sisteminde toplam beş adet 

200 adımlık nema 17 step motor kullanıldı. Tabla ve ekstruder hareketlerinde kayış-kasnak tahrik 

sistemiyle birlikte doğrusal miller üzerinde hareket eden rulmanlar kullanıldı. Z ekseni hareketi için iki 

adet trapez kullanıldı. Tablada ısıya dayanıklı 30×30 mm boyutunda borosit cam tercih edildi. Yazıcının 

iskelet sisteminde 45cm boyutunda kanal 6 sigma profil kullanıldı. Anakart olarak Arduino Mega 2560 

üzerine takılan Ramps 1.4 kartı seçildi. Ekstruder bloğu E3 V6 ve 100K termistör den oluşmaktadır. 

Yazıcıda, Marlin gömülü yazılımı kullanılmış olup dilimleme programları arasında Cura programı tercih 

edilmiştir. Tasarlanan yazıcı kartezyen tipi yazıcı sınıfında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Üç boyutlu yazıcı, FDM teknolojisi, G kod 

 

ABSTRACT 

In our world where technology changes very rapidly, it has become possible to encounter machines that 

surprise people every day. One of the widely used machines today is three- dimensional printers. Three-

dimensional printer technology has reached today's technology and significant usage amounts by 

showing a significant rise especially after the 2010s. Three- dimensional printing system is the process 

of creating the G codes of a virtual object designed in a computer environment after thermal or chemical 

treatment from materials such as polymer, composite, resin. The machines that perform the printing 

event are called three- dimensional printers. Three-dimensional prints can be made using different types 

of raw materials. The most used materials by users are hard plastics called PLA and ABS. Working on 

the principle of FDM technology, these machines have been very successful in prototyping with their 

speed and precision. Today, three-dimensional printers are used in many sectors such as industrial, 

medical, aviation, space industry and consumer use. 
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In this study, a 3D printer was designed and implemented. This designed printer has a printing area of 

300×300×300 mm. A total of five 200-step nema 17 stepper motors were used in the printer's motion 

system. Bearings moving on linear shafts were used together with belt-pulley drive system in table and 

extruder movements. Two trapezes were used for Z-axis movement. Heat resistant 30×30 mm borosite 

glass was preferred for the table. A channel 6 sigma profile with a size of 45 cm was used in the frame 

system of the printer. Ramps 1.4 board mounted on Arduino Mega 2560 was chosen as the motherboard. 

The extruder block consists of E3 V6 and 100K thermistor. Marlin embedded software was used in the 

printer and Cura program was preferred among the slicing programs. The designed printer is in the 

Cartesian type printer class. 

Keywords: Three dimensional printer, FDM technology, G code 

 

1. GİRİŞ 

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde değiştiği dünyamızda bizleri her gün şaşırtan makinelerle karşılaşmak 

mümkün. Günümüzde artık yaygın olarak kullanılan makinelerden biriside üç boyutlu yazıcılardır. Üç 

boyutlu yazıcılar ilk kez Chuck Hull of 3D Systems firması tarafından 1984 yılında üretilmiştir [1]. Üç 

boyutlu yazıcıların asıl sıçrama dönemi 2010’lu yıllar olmuştur. Bu döneme kadar geçen zamanda ticari 

anlamda çok fazla gelişim kaydedememiştir. Üç boyutlu yazıcıların günümüzdeki ticaret hacmine 

ulaşmasındaki en büyük etken girişimcilerin 2010’lu yıllardan sonraki hamleleri ve medyada bu alanın 

ciddi şekilde dile getirilmesiyle olmuştur. Girişimcilerin yanı sıra bazı firmalarında üç boyutlu 

yazıcıların üretimini açık kaynak şeklinde yayınlamasıyla hobi amaçlı üç boyutlu yazıcı üretimi 

yaygınlaştı. Bu da, piyasadaki gelişimine olumlu anlamda katkı sağlamıştır. 

Bu çalışmanın amacı büyük baskı hacimli, daha az maliyetle PLA tipi malzeme ile baskı alan üç boyutlu 

yazıcı tasarımı ve üretimidir. Yapılan çalışma ile büyük hacimli baskıların dışarıdan üretimi yerine 

gerçekleştirilen proje ile basımının sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca ticari boyutu olan bir sektör 

olduğundan dolayı üç boyutlu yazıcılar hakkında tasarımsal, yazılımsal ve elektronik alanında temel 

bilgilerin altyapısını oluşturması da hedeflenenler arasındadır. Üç boyutlu yazıcılarda bireysel hobi 

amaçlı yapılan çalışmalarda yapılan tasarımların hacimleri küçük olmasının yanı sıra, büyük baskı 

alanına sahip projelerde ağırlık faktörü yer almaktadır. Yapılan projenin muadillerine göre daha hafif 

olması da hedeflenmiştir. PLA baskı alan üç boyutlu yazıcılarda baskının tablaya yapışması için table 

ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Projede PLA malzeme kullanılırken tabla ısıtması olmadan baskı 

alınması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında tasarımsal olarak birçok proje incelenmiştir. Bu 

incelemeler sonucunda hedeflenen projeye en uygun tasarım seçilmiştir. Üç boyutlu yazıcı sektöründe 

ticari amaçlı üretimlerde firmalar kendi üç boyutlu yazıcıların gerek tasarımsal gerekse de işlevsel 

farklılıklarından dolayı kendi üretmiş oldukları kartları kullanmıştır. Proje kapsamında hedeflenen bir 

başka konu ise, üç boyutlu yazıcı kartın gerek kaynak fazlalığından gerekse de fiyat kolaylığından dolayı 

Arduino kartının kullanılmış olmasıdır. 

 

2. FDM (Fused Deposition Modelling) YÖNTEMİ 

Katmanlı imalat teknolojisinin bir yöntemi olan FDM yöntemi termoplastik malzemenin sıcak bir başlık 

sayesinde ergitilerek bir baskı zemini üzerinde kat kat akıtılıp eklenmesiyle üretim yapan üç boyutlu 

yazıcı teknolojisidir [2-4]. FDM teknolojisi kullanan 3D yazıcılarda, kartezyen yazıcı, delta yazıcı, 

corexy yazıcı ve scara yazıcı olmak üzere birçok türü bulunmaktadır. FDM teknolojisi çalışma prensibi 

Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: FDM teknolojisi çalışma prensibi [10] 

 

Kartezyen yazıcılarda, baskı alan kafa hareketi için x ve z ekseni çalışır. Bu yazıcı tiplerinde baskının 

alındığı tabla y hareketi olarak gerçekleştirilmekte ve hareketin hem yazıcının kafa kısmında hem de 

yazıcı tablasında gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Yapılan proje kartezyen tipi yazıcıdır. Şekil 2’de 

kartezyen tipi yazıcı örneği verilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Kartezyen yazıcı [11] 
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Delta tipi yazıcılarda x ve y hareketi bulunmamaktadır. Bu yazıcılarda hareketi sağlayan üç farklı z step 

motoru ekstruder kafasının hareketini sağlamaktadır. Delta yazıcılarda kartezyen yazıcılardaki gibi tabla 

hareketi yoktur. Şekil 3’de Delta tipi yazıcı örneği verilmiştir. 

 

 

Şekil 3: Delta yazıcı [12] 

 

Core xy yazıcılarda lineer hareketi x ve y yönlerinde ekstruder kafasını hareket ettiren ve senkronize 

çalışan step motorlar sağlamaktadır. Bu yazıcılarda tabla hareketi yukarı aşağı yönlüdür ve bu hareketi 

z ekseni motoru sağlamaktadır. Şekil 4’de Core xy tipi yazıcı örneği verilmiştir. 
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Şekil 4: Core XY yazıcı [13] 

 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma boyunca dilimleme programı olarak Repetier-Host program içinde yer alan Cura 

dilimleyicisi kullanıldı. Tasarlanan yazıcın boyutları 300x300x300’dür. Yazıcının şekli, kartezyen 

yazıcıdır. Yazıcının plastik parçaları PLA malzemeyle basılmış olup internetten hazır alınmıştır. 

Yazıcıda, ekstruder kısmı x ve z motorlarıyla hareket ettirilirken tabla kısmı ise y motoruyla hareket 

ettirilmektedir. Yazıcıda, x ekseni için bir adet, y ekseni için bir adet, z ekseni için iki adet ve ekstruder 

hareketi için bir adet NEMA 17 step motor kullanılmıştır. Bu step motorların adım açıları 1,8°’dir. 

Yazıcıda, eksen hareketlerinde Ø8 mm mil üzerinde hareket edebilen ekstruder hareketi için lineer 

rulman olarak LM8UU kullanılmıştır. Tabla hareketinde yine aynı miller üzerinde hareket edebilen 

SC8UU Lineer rulman kullanılmıştır. Z ekseni için de, bir adımda 8mm hareket sağlayan vidalı mil 

(trapez) kullanılmıştır. Tüm Nema 17 motorlarının kontrolü için A4988 step motor sürücüleri kullanıldı. 

Bu sürücülerden her eksen için birer tane ve ekstruderden de bir tane olmak üzere toplam 4 adet 

kullanıldı. Z ekseni için iki adet step motor kullanılmış olsa da, iki step motor da tek bir sürücüden 

kontrol edilmektedir. Sürücünün akım kapasitesini aşmadan z ekseni sürücüsünün akım trimpotuyla 

oynayarak iki step motorun hareketini sağlayacak en uygun pozisyon ayarlandı. Yazıcıda, 12V, 30A’lik 

(360W) güç kaynağı kullanıldı. Ekstruder kısmının min. sıcaklığı 170°C, maksimum sıcaklık değeri ise 

250°C olarak ayarlandı. Yapılan bu sıcaklık düzenlemeleri sayesinde, yazıcının aşırı ısınması ya da 

ısınmadan baskı alması engellenerek meydana gelebilecek tehlikelere karşı koruma sağlanmıştır. 

Kullanılan techizat ve özellikleri aşağıda verilmiştir: 

Ramps 1.4: Ramps 1.4 kontrol kartı, RepRap firmasının üç boyutlu yazıcılar için geliştirmiş olduğu ve 

Arduino Mega 2560 için pinleri tasarlanmıştır. Ramps kartında üç boyutlu yazıcılarda kullanılan; motor 

sürücüleri, limit switch, step motor, termistör, LCD ekran soketleri yer almaktadır. Arduino meganın 

üzerine takılan ramps kartının çalışma prensibi, arduinoya yüklenen yazılım sayesinde arduinonun 

pinlerine verilen sinyallerin kendi üzerindeki pinlere aktararak devre elemanların kontrolünü 

sağlamaktadır. Ramps kartı için arduino pinlerini çoğaltma görevi olduğu söylenebilir. Ramps kartında 

5 ve 11 amperlik güç girişleri yer almaktadır [1]. Ramps kartı üzerinde step motorların mikro adım 

atabilmeleri için step motor sürücülerinin altında yer alan soketlerde bulunmaktadır. Her sürücü için 
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belli mikro adım kombinasyonu bulunmaktadır. A4988 step motor sürücüsü için mikro adım 

kombinasyonları çizelge 1’de yer almaktadır. 

Ardunio mega 2560: Ardunio mega 2560 atmega2560 tabanlı ana kontrol kartıdır. Bu kartta toplam 54 

adet pin bulunmaktadır. Bı pinlerinin yanında adaptör girişine, reset butonuna, USB bağlantısına ve 16 

MHz kristal osilatörü de bünyesinde barındırmaktadır. Fiyat veyapabildikleri konusunda oldukça uygun 

olan bu kartlar üç boyutlu yazıcılar dışında daha birçok projede kullanılmaktadır. Ardunio mega 2560 

kontrol kartı özellikleri çizelge 2’de verilmiştir. 

A4988 Step motor sürücü: Sürücüler, motorların ne kadar harekt edeceğini, nerde durması gerektiğini, 

hangi hızla hareket edeceği gibi durumları kontrol eden ekipmanlardır. A4988, hobi amaçlı yazıcı üreten 

birçok kişinin kullanmış olduğu sürücülerdir. Üstüne takılan soğutucular ile 2 A’e kadar akım çekebilen 

bu kartlar ramps kartı ilede uyumlu olması da tercih sebeplerindendir. A4988 step motor sürücüleri ile 

8-35 voltluk çalışma gerilimlerine sahip step motorlar kontrol edebilmektedir. 

Limit switch: Sınır anahtarı olarak da bilinen limit switchler üç boyutlu yazıcıların referans noktalarıdır. 

Yazıcıyı hareket ettiren step motorların uç nokta kabul ettikleri bu anahtarlar 5 V ile beslenmektedirler. 

Yazıcılarda genelde x sınır anahtarı y sınır anahtarı ve z sınır anahtarı olmak üzere üç tane kullanılır. 

Yazıcıların başlangıç noktaları belirlenmiş olur. Üzerinde bulanan demir levhaya çarpan yazıcının 

hareketli kısmı durarak o konumu referans kabul eder. Nema 17 step motor: Bu motorlar, 12 V’luk bir 

çalışma gerilimine sahiptirler. Projede kullanılan step motorlar, bir tam tur için 200 adım atmaktadırlar. 

Bu da, her bir adımda 1.8 derecelik bir açı taradıklarını göstermektedir. Bu step motorlar, başlangıçta 

1.5 A’e kadar akım çekebilmektedir. Sürücülerin aşırı ısınmasını engellemek için sürücülerin üstüne 

soğutucular veya esktra fan takılarak daha iyi performans sağlanabilinir. 

LCD ekran: Projede RepRamp firmasının graphic LCD’si kullanıldı. LCD ekran ramps kartı ile ekranın 

bağlantısını sağlayan özel bir aparat yardımıyla iletişim sağlamaktadır. Ekranın üzerinde bulunan ve 

sonsuz döngüye sahip trimpot ile LCD ekran kontrol edilebilmektedir. LCD ekran üzerinde taşıdığı SD 

kart okuyucu sayesinde bilgisayara ihtiyaç duymadan G kodların SD kart ile çalıştırılıp yazıcının kontrol 

edilmesi sağlanmaktadır. 

 

Çizelge 1: A4988 step motor sürücüsü mikro adım kombinasyonları 

Mikrodenetleyici ATmega2560 

Çalışma Gerilimi 5V 

Besleme Voltajı (Limit) 6-20V 

Besleme Voltajı (Önerilen) 7-12V 

Analog Giriş Pinleri 16 

Dijital I/O Pinleri 54 (14ü PWM çıkışı) 

I/O Pinlerinin Akımı 40 mA 

3.3V Pini Akımı 50 mA 

Flash Bellek 256 KB (8kB’ını bootloader 

kullanıyor) 
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SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Frekansı 16 MHz 

 

Çizelge 2: Ardunio mega 2560 kontrol kartı özellikleri 

A4988 MS1 MS2 MS3 

TEK ADIM 0 0 0 

1/2 ADIM 1 0 0 

1/4 ADIM 0 1 0 

1/8 ADIM 1 1 0 

1/16 ADIM 1 1 1 

 

Termistörler: Termistörler, ekstruder yatak kısmına konularak sıcaklık değerini anlık olarak anakarta 

aktaran sensörlerdir. Bu sensörlerin içinde 100k’lık dirençler yer almaktadır. Özellikle yüksek sıcaklığa 

dayanıklı olan bu sensörler, yazıcıda, sıcaklık kontrolü için çok önemlidir. Bu sensörlerin zarar görmesi 

durumunda anakarta sıcaklık verisi ulaşamayacağından yazıcı kendisini durdurarak çalışmaz. 

 

4. ÇALIŞMANIN TASARIM VE UYGULAMASI 

Y ekseni tasarımı: 

Tablanın hareketini gerçekleştiren Y ekseni hareket sistemi kayış kasnak sistemiyle 

gerçekleştirilmektedir. 20×20 mm boyundaki ve 3 mm genişliğindeki alüminyum levha üzerine inşa 

edilen tabla sisteminin hareketinde 50 mm ve Ø8 mm lineer miller üzerindeki iki adet LM8UU rulman 

hareketi sağlamaktadır. Rulmanların üzerine takılan alüminyum bloğun üzerine 30×30 mm’lik ayrı bir 

blok eklendi. Bu bloğun üzerine yazdırılma kısmı için ısıya dayanıklı 30×30 mm ölçülerinde borosit 

cam takıldı. Ayrıca y ekseni sıfırlaması için bir adet limit switch de monte edildi. Y ekseni tabla montajı 

şekil 5’de gösterilmiştir. 

 

X ekseni tasarımı: 

X ekseni baskı kafasını hareket ettiren kısımdır. Çalışma prensibi olarak, y ekseni çalışma prensibiyle 

aynı mantıktadır. Tahrik sistemi, y ekseninde olduğu gibi, kayış kasnak sistemidir. Hareket sisteminde 

50 mm ve Ø8 mm lineer miller kullanılmaktadır. Bu millerin üzerine LM20UU tipi lineer rulman 

kullanılmıştır. Y ekseninde kullanılan rulman tipinden farklı olan bu rulmanlar, üç boyutlu üzerine limit 

switch monte edilerek X ekseni sıfırlaması için kullanılmaktadır. 
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Şekil 5: Y ekseni tabla montajı 

 

Z ekseni tasarımı: 

Z ekseni yazdırma kafasını yukarı aşağı hareket ettiren kısımdır. İki Nema 17 step motor üzerine 

kaplinler yardımıyla takılan trapezler sayesinde bu hareketi gerçekleştiren z ekseninde yukarı aşağı 

hareket için ekstra linner millerde kullanılmaktadır. Z ekseninde, limit switch bu miller üzerine takılarak 

z ekseni sıfırlamasını gerçekleştirmektedir. Şekil 6’da x ve z ekseni montajı görülmektedir.Ekstruder 

tasarımı: 

Yazdırma kısmı için E3D firmasının V6 modeli kullanılmıştır. Ekstruder sürme sistemi için MK8 

ekstruder blok seti satın alınmıştır. Filament süren Nema 17 step motor taşıyıcı kafasına takılmıştır. 

Filament, teflon boru yardımıyla filament sistemine taşınmaktadır [7]. Ayrıca ısıtma bloğunu soğutmak 

için 12V‘luk soğutucu fan ekstruder üzerine monte edilmiştir. 

Şekil 6: X ve Z ekseni montajı 
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5. YAZILIM 5.1Marlin yazılımı 

Marlin, ilk olarak 2011 yılında, RepRap ve Ultimaker yazıcıları için oluşturuldu. Günümüzde plastik 

tabanlı (nispeten ucuz 3 boyutlu yazıcılar olmasa da) üç boyutlu yazıcıların çoğu tarafından 

kullanılmaktadır. Dünyada en yaygın olarak kullanılan 3D yazdırma bellenimi olduğu iddia 

edilmektedir. Marlin donanım yazılımının kullanıldığı bazı markalar: Ultimaker, Aleph tarafından 

LulzBot Nesneleri, Prusa Research tarafından Orijinal Prusa i3, Creality tarafından Ender ve CR 

serisi[14]. 

Marlin 2.0 (sürüm 2.0.0), 2 Aralık 2019'da, ilk resmi sürüm veya 32bit tabanlı denetleyici kartlarını 

destekleyen Marlin ürün yazılımı olarak yayınlandı [15]. Marlin, öncelikle Arduino platformunu 

kullanan Reprap projesi tabanlı FDM (Fused Deposition Modeling) 3D yazıcılar için tasarlanmış açık 

kaynaklı ürün yazılımıdır. Ürün yazılımı, G-kodu formatlı kodlanmış komutları ve talimat setlerini, 

kademeli sürücüler aracılığıyla kademeli motorlara hareket koordinatlarını göndermek, ısıtıcı 

elemanlarını kontrol etmekte dahil olmak üzere makinenin tüm gerçek zamanlı faaliyetlerini yöneten 

3D yazıcının kontrol panosu üzerinde bir robot yazılımı olarak çalıştırır. Sensörler, ışıklar, izleme yatağı 

seviyelendirme, LCD ekranlar ve düğmeler bulunmaktadır. Marlin; kartezyen, delta ve scara dahil 

olmak üzere birçok kartı desteklemektedir [15]. 

Marlin, 3D baskı dışında Sla ve Sls 3D yazıcılar, CNC frezeler, lazer kazıma makineleri, lazer kesiciler, 

vinil kesiciler olmak üzere birçok makine türü içinde kullanılmaktadır. Marlin yazılımı, kullanıcının 

üzerinde değişiklik yapabilmeye olanak sağlayan çok önemli bir yazılımdır. Her 3D yazıcı projesi 

kendine özgü marlin ayarları gerekmektedir. Yapılan marlin düzenlemesinde, bu projeye uygunluk ön 

planda tutularak çeşitli ayarlamalar yapıldı. Yapılan ayarlamalar, 3D yazıcı montajı yapılmadan test 

edilerek doğruluğu kontrol edildi. 

Marlin yazılımı yanı sıra Repetier yazılımı da test edilerek marlin yazılımıyla karşılaştırıldı. Bu 

karşılaştırma sonucu; marlinin repetierden daha güvenli, daha sessiz ve daha kapsamlı olduğu göz önüne 

alınarak projede marlin yazılımı kullanılmaya karar verildi. 

Marlin configuration.h dosyasında yapılan bazı değişiklikler şöyledir; #define BAUDRATE 115200 

// Yazıcıya aktarılan saniye başı bilgi aktarım hızıdır. 

 

#define MOTHERBOARD 33 

// Kullanılan ana kart tanıtıldı. Ramps kartı kullanıldığı için 33 yazılmıştır. 

 

#define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR true #define 

INVERT_E0_DIR false 

// yazıcıda kullanılan motorların yönlerini belirlemeyi sağlar. Motorların aksi yönde dönülmesi 

isteniyorsa true veya false kısımlarını birbiriyle değiştirmek yeterlidir. 

 

#define CUSTOM_MACHINE_NAME ” ” 

// Tırnak içine istenilen kelimeler yazılarak yazıcının ismi belirlenebilir. 

 

#define X_MIN_POS 0 

#define Y_MIN_POS 0 

#define Z_MIN_POS 0 

#define X_MAX_POS 215 

#define Y_MAX_POS 210 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimaker
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimaker
https://en.wikipedia.org/wiki/Aleph_Objects#LulzBot
https://en.wikipedia.org/wiki/Aleph_Objects#LulzBot
https://en.wikipedia.org/wiki/Prusa_i3
https://en.wikipedia.org/wiki/Creality
https://en.wikipedia.org/wiki/Creality
https://en.wikipedia.org/wiki/Creality
https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://en.wikipedia.org/wiki/RepRap_project
https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_filament_fabrication
https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_filament_fabrication
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Firmware
https://en.wikipedia.org/wiki/G-code
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid-crystal_display
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#define Z_MAX_POS 180 

// Bu kod parçacığında yazıcının baskı hacmi tanıtılır. Bu sayede yazıcıda, baskı büyüklüğünden dolayı 

oluşabilecek kazaların önüne geçilmiş olunur. 

 

#defineREPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLE 

// RepRap firmasının LCD ekranı projede kullanıldığı için bu kod parçacığı aktif edilmiştir. #define 

LCD_LANGUAGE tr 

 

// LCD ekranın dili türkçe olarak ayarlanmıştır. 

 

#define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 200 

#define PREHEAT_1_FAN_SPEED 255 // Value from 0 to 255 

// ön ısıtma ayarları yapılmıştır. Her baskıdan önce yazıcı baskı kafasını 200 derece olarak ayarlarken 

fan hızınıda 255 olarak ayarlayacaktır. 

 

5.2 G-kod 

G-code, “geometric code” ifadesinin kısaltmasıdır. G-code, sadece 3D yazıcının koordinat düzleminde 

takip edeceği rotayı içermez aynı zamanda ekstrüderden hangi oranda materyal akıtılmalı ya da tabla 

ısısı ne olmalıdırı da kapsamaktadır. G-code, kod blokları içermektedir. Bu kod bloklarının hepsinin bir 

görevi bulunmaktadır. 3D yazıcı, ilk satırdan başlayıp bu satırları takip ederek görevleri yerine 

getirmektedir. 

G-code’nin bir bloğu aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi görülmektedir. 

Bu kod bloğu, düz bir çizgiyi takip etmesi için 3D yazıcıya görev göndermektedir. X=-9.2, Y=- 5,2 ve 

Z=-0.5 koordinat düzleminde ilerleyeceği mesafeyi belirtmektedir. Burada G-code’lar, genelde ikiye 

ayrılmaktadır. Birinci yöntemde, yazıcı işleme başlamadan önce kendini orijin noktasında sıfırlayarak 

kod bloklarından aldığı koordinat noktalarına ilerler. İkinci yöntemde ise, yazıcı, mesafe bilgisi alarak 

izleyeceği doğru bilgisini alır. Birinci yöntemde, sadece pozitif değerler kullanılırken; ikinci yöntemde, 

negatif (-) değerlerde G- code da yer almaktadır. 

 

Yukarıda verilen bir kod bloğunda yer alan “F komutu”, Feeder’in kısaltmasıdır ve dakikada kaç mm 

besleneceğine dair bilgiyi içermektedir. Kod bloğundaki “E komutu” ise, Extruder’in kısaltması olup 

ekstrüderden ne kadar malzeme akıtılacağı bilgisini içermektedir. Kod bloğunun başında yer alan G1 

komutu, doğru çizileceği bilgisini aktarmaktadır. G harfi, 3D yazıcının kafasını ifade etmektedir. 

 

Farklı görevler için farklı G komutları vardır. Yine de G komutu, tüm 3D yazıcının kontrolü için yeterli 

değildir. “Fanı çalıştır” ya da “tablayı ısıt” gibi komutlar için farklı komutlar kullanılmaktadır. Örneğin 

M140 tabla ısısını belirlemek için kullanılırken M190 hedeflenen ısıya ulaşana kadar 3D yazıcıya 

beklemesi gerektiği bilgisini ulaştırmaktadır [16]. 

Burada bir diğer önemli nokta ise, yuvarlak olarak görülen 3D baskıların aslında çok küçük doğruların 

birleşiminden oluşmasıdır. Bu doğrular o kadar küçüktür ki birleştiğinde mükemmel yuvarlak olarak 

görülebilmektedir. Bazı önemli komutlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir: G0 (Hızlı Hareket): Bu 

komut, 3D yazıcı kafasının hızlı hareket etmesi gerektiği durumlarda kullanılmaktadır. Örneğin 3D 
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baskı öncesi henüz ekstrüder bir materyal akıtmıyorken bir noktadan diğerine hareket ederken bu komut 

kullanılamaktadır. 

G1 (Kontrollü Hareket): Bir G-Code incelendiğinde en sık görülen komut olan G1, 3D baskı esnasında 

3D yazıcı kafasının nasıl hareket edeceği bilgisini taşımaktadır. 

G20 / G21 (Birimler): G20, inç birimini ifade etmede kullanılırken; G21 ise, milimetre birimini ifade 

etmede kullanılmaktadır. 

G28 (Başlangıç Noktasına Dönme): G28 komutu, ekstruder kısmının referans noktası olan başlangıç 

konumuna dönmesi için kullanılmaktadır. 

G90 (Absolute Mode): G90 komutu, eğer G-code mesafeden ziyade 3D yazıcı kafasının koordinat 

düzleminde gideceği noktayı içeriyorsa orijin noktasını belirlemek için kullanılmaktadır. 

G2 (Saat Yönü): Motorların saat yönünde hareketini temsil etmektedir. 

G3 (Saat Yönünü Tersi): Motorların saat yönünün tersine hareketini temsil etmektedir. 

 

5.3 Üç Boyutlu Yazıcılarda Dilimleme Programları 

3D yazıcı kontrol kartı dilimleme programından oluşturulan G kodlar sayesinde üç boyutlu yazıcının 

kontrolü sağlanmaktadır. Çizim programında çizilmiş bir modelin Stl formatındaki dosyası dilimleme 

programına aktarılır. Dilimleme programında doluluk, çalışma hızı, baskı sıcaklığı, cisim iç dolgu oranı 

gibi ayarlamalar yapıldıktan sonra dilimlemesi yapılarak G kodları oluşturulur. 

Birden fazla dilimleme programı bulunmaktadır. Dilimleme programı olarak en çok kullanılanları, Cura, 

Repetier ve Slic3r’dır. Bu çalışmada, Cura program kullanılmıştır. Repetier Host programı içinde çeşitli 

dilimleme programları yer almaktadır. Dilimleme kısmında, istenilen dilimleme programı 

seçilebilmektedir. Şekil 7’de, Cura program seçilerek dilimlenmiş bir nesnenin görüntüsü yer 

almaktadır. 

 

Şekil 7: Repetier host programından Cura dilimleme program arayüzü 

 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılan bu çalışmada, FDM yöntemi çalışma prensibine sahip PLA tipi filament ile baskı alabilen üç 

boyutlu yazıcı tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Yapılan tasarımda, 300×300×300 mm baskı 
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hacmine sahip kartezyen yazıcı prototipi ortaya çıkarılmıştır. Tabla ısıtması olmadan PLA malzemeden 

tek renk baskı alınabilmektedir. Dilimleme programından elde edilen G kodlar LCD ekrana SD kart ile 

takılmaktadır. Yazıcıda, marlin yazılımı kullanılmış olup, yazılımda tasarıma uygun olarak ayarlamalar 

yapılmıştır. Yazıcının baskı sıcaklık ayarı 190 derece olarak ayarlanmıştır. Belirli kriterler ile baskı 

hızında değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu kriterler, baskı doluluk oranı ve motor hızları olarak 

belirlenmiştir. Hobi amaçlı üç boyutlu yazıcı imalatı gerçekleştirenler için kullanılan malzemeler, 

piyasaya göre daha uygun olup imalatı da daha kolay olarak belirlenmiştir. 

Üç boyutlu yazıcıların günümüzdeki önemi kullanıldığı alanlardan anlaşılabilmektedir. Özellikle 

havacılık alanındaki özel parça imalatı, gerek zaman gerekse de üretim kolaylığı ile ne kadar önemli bir 

alan olduğunu kanıtlanmıştır. Kullanılan mazlemeye göre kullanım alanı ve üretim prosesi değişebilen 

bu sektör ileride hayatımıza daha fazla gireceği aşikardır [9]. 

Masaüstü üç boyutlu yazıcılar günümüzde çok farklı konumlara ve yapılara girmiş olsa bile hala birçok 

eksiği barındırmaktadır. Alınan baskının hacmi, hızı ve renklendirilmesi eksikliklerden en önemlileri 

olarak göze çarpmaktadır. Yapılan yazıcılar tabla genişliğine ve z ekseni yüksekliğine göre bir baskı 

hacmine sahip olmaktadırlar [6]. Bu hacimler baskıları sınırlandırmaktadırlar. Ayrıca baskıdaki yavaşlık 

ise yine ciddi sorunlardan bir tanesidir. Üç boyutlu yazıcılar şebekeden beslenen ve önemli akımlar 

çeken bir makine olduğundan dolayı baskı sırasında yazıcının yalnız bırakılması tavsiye edilmez. 

Yazıcının sıcak ucunda meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık ekstruder kısmında deformasyonlara 

zarar verebilmekte, güç kaynağında oluşabilecek sıkıntılarda ise, hem kendisine hem de bulunduğu 

çevreye zarar verebilme durumu ortaya çıkmaktadır. Bu sıkıntılar, yazılımsal bazı önlemlerle 

engelenebilirken yine de böyle sıkıntılarla karşılaşmak mümkün olabilmektedir. Bu konuda, yazılımsal 

ve elektronik destek artırılabilir. Yazıcıların bir başka eksiği ise baskının renkli hale gelmesidir. 

Günümüzde renkli baskı alınabilmektedir. Fakat bu renk skalası sınırlı olmakla birlikte bu yazıcılar 

piyasada pek kullanılmamaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi renk geçişlerini çok iyi 

yapamamasıdır. 

Renk geçişi yapabilen yazıcılarda ise, filamentlerde ekstra harcamalar gerçekleşebilmektedir. Renkli 

yazıcılarda, temel bazı renklerin karışımıyla yeni renkler oluşturularak baskıda kullanılabilmektedir. Bu 

renklerin karışımının homojen yapılabilmesi için tasarımda yeniliklerin yapılması çok önemlidir. Ayrıca 

böyle bir renk skalası kullanıcıya sunulduğunda kullanıcının rahat kullanabileceği bir arayüz tasarımı 

da yapılması gerekiyor. Bunu gerçekleştiren firmalar günümüzde mevcuttur. Bu arayüzün dilimleme 

programının içine gömülmesi kullanıcı açısından çok daha fazla kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 

Nitekim günümüzde, böyle bir düşünce nedeniyle dilimleme programı üzerine çalışılmaktadır. Belirtilen 

bu hususlardaki çalışmalar, üç boyutlu yazıcı sektörünün bambaşka bir yöne evrilmesini sağlayabilir. 
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ÖZET 

Metal-yarıiletken (MS) kontak yapılarının oluşumu ve karakterizasyonu üzerine yapılan çalışmalar 

elektronik endüstrisinde teknolojik açıdan faydalı aygıtların üretilmesine olanak sağlamaktadır. 

Schottky kontaklarının bilim dünyasında ilgi çekmesinin nedeni, metal ve yarıiletkenin kontak edilmesi 

sonucu oluşan Schottky bariyerinin nasıl oluştuğuna ve bariyeri etkileyen faktörlerin neler olduğuna 

ilişkin doğru ve kesin bir açıklamanın halen yapılamamış olmasıdır. Schottky bariyer yüksekliğini 

(SBH) anlamak ve doğru bir tanım yapabilmek için çok sayıda araştırmacı farklı malzeme ve yöntemler 

kullanarak çeşitli araştırmalar sürdürmektedir. Bu bağlamda, Schottky kontaklar oluşturulurken metal 

ve yarıiletken arasına arayüzey tabaka olarak çeşitli iletken, yalıtkan, polimer, oksit yapılı malzemeler 

kullanılarak bu diyotların farklı uygulama alanlarında kullanılması için uygun hale getirilmeye 

çalışılmaktadır.  

Yüksek elektron mobilitesine, doyma (kesme) gerilimine, yüksek doyum hızına ve geniş indirekt bant 

aralığına sahip olan GaP taşıdığı fiziksel özellikler sayesinde bazı elektronik cihazların üretilmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. III-V grubu yarıiletken kategorisinde yer alan GaP yüksek hızlı elektronik 

ve optoelektronik aygıtların geleceği için umut vermektedir. Literatürde hem arayüzey tabaka 

olmaksızın hem de arayüzey malzeme kullanılarak oluşturulan metal/GaP Schottky diyotları üzerine 

yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, n-tipi GaP yarıiletkeni üzerine çok duvarlı karbon 

nanotüp (MWCNT) arayüzey tabaka olarak kullanılarak Schottky bariyer diyotu üretilmiştir. Bu diyotun 

oda sıcaklığındaki akım-gerilim (I-V) ölçümü yapılmış ve Termiyonik Emisyon (TE) teorisinden 

idealite faktörü ve bariyer yüksekliği elde edilmiştir. Ayrıca, diğer akım-iletim mekanizmalarından 

Cheung-Cheung ve Norde metotları kullanılarak oda sıcaklığındaki seri direnç, idealite faktörü ve 

bariyer yükseklikleri belirlenmiştir. Üretilen Schottky bariyer diyotunın elektriksel parametrelerine ait 

farklı akım-iletim metotlarından elde edilen sonuçların birbirleriyle uyum içerisinde olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Schottky Bariyeri, n-GaP, İdealite Faktörü, Bariyer Yüksekliği, Seri Direnç.  

 

ABSTRACT 

Studies on the formation and characterization of metal-semiconductor (MS) contact structures allow the 

production of technologically valuable devices in the electronics industry. Schottky contacts attract 
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attention in the scientific world because a correct and exact explanation has not yet been made about 

how the Schottky barrier formed as a result of the contact of metal and semiconductor and the factors 

affecting the barrier. In order to understand the Schottky barrier height (SBH) and to make an accurate 

definition, many researchers carry out various studies using different materials and methods. In this 

context, while forming Schottky contacts, various conductive, insulator, polymer and oxide materials 

are used as interfacial layer between metal and semiconductor and these diodes are tried to be suitable 

for use in different application areas. 

GaP, which has high electron mobility, saturation (cut-off) voltage, high saturation rate, and a wide 

indirect bandgap plays an essential role in producing some electronic devices thanks to its physical 

properties. GaP, which is in the III-V group semiconductor category, gives hope for the future of high-

speed electronic and optoelectronic devices. Studies on metal/GaP Schottky diodes formed with/without 

interfacial layer are pretty limited in the literature. In this study, Schottky barrier diode is produced by 

using multi-walled carbon nanotube (MWCNT) as an interfacial layer on n-type GaP semiconductor. 

The current-voltage (I-V) measurement of this diode at room temperature was made, and the ideality 

factor and barrier height are obtained from the Thermionic Emission (TE) theory. Moreover, the series 

resistance, ideality factor and barrier heights at room temperature are determined using Cheung-Cheung 

and Norde methods, which are other current-conduction mechanisms. It is seen that the results obtained 

from different current-conduction methods of the electrical parameters of the produced Schottky barrier 

diode were in harmony with each other. 

Keywords: Schottky Barrier, n-GaP, Ideality Factor, Barrier Height, Series Resistance. 
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ÖZET 

Sürekli gelişen sanayilere sahip ülkeler, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için bugüne kadar 

kullanılanlardan farklı enerji kaynakları bulmak zorundadır. Fosil yakıtların maliyetinin artması ve 

fosil kaynakların kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği nedeniyle yenilenebilir enerji kullanımı 

zorunlu bir gereklilik haline gelmiştir. Günümüzde yenilenebilir enerji kapsamında güneş enerjisi 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Güneş enerjisi, hayatımızda olan ve gelecekte olmaya devam edecek 

önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinin en önemli uygulamalardan ve hızla gelişen 

teknolojilerden biri fotovoltaik (PV) teknolojileri ve sistemleridir. Özellikle 1970'lerden sonra güneş 

enerjisinin kullanımına yönelik araştırmalar hız kazanmış, güneş enerjisi sistemlerinin teknik 

ilerlemesi ve maliyeti düşmüş, çevre için temiz bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Ancak yenilenebilir 

enerjinin elektrik üretimindeki payını hızla arttıran ve günümüzde kullanım alanı bulan çok farklı PV 

panel ve teknolojileri bulunmaktadır.  Son yıllarda üretim teknolojileri daha kolay ve daha ucuz olan 

yüksek verimli güneş pilleri üzerinde çalışmalar yapılmakta ve PV panel alanında olumlu yönde 

gelişmeler olmaktadır. Bu çalışmada, şu anda elektrik enerjisi üretiminde kullanılmakta olan ve yakın 

zamanda uygulama alanları bulacak yeni nesil güneş panelleri anlatılmış ve teknolojilerinde gelinen 

nokta ve gelişmeler ele alınmıştır. Yeni nesil PV paneller olarak, Perovskit paneller, organik paneller, 

half-cut paneller, Perc Monokristal paneller, Multi Busbar paneller, saydam paneller ve bifacial half 

cut paneller irdelenmiştir. Ayrıca bifacial (çift yüzlü, çift taraflı) panellerinde, verimlilik iyileştirmeleri 

ve yeni modül tasarımları ile ilgili yeni gelişmeler tartışılmıştır. Bifacial panellerin klasik PV panellerle 

karşılaştırılması yapılmıştır. Sonuç olarak, yeni nesil PV panellerinde yeni gelişmelerin bölge şartları da 

göz önüne konulması PV alanına ve çalışanlara katkı sağlayacağı beklenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, fotovoltaik, PV teknolojileri 

 

ABSTRACT 

Countries with constantly developing industries have to find energy sources different from those used 

to meet their energy needs. The use of renewable energy has become a mandatory requirement due to 

the increase in the cost of fossil fuels and environmental pollution caused by the use of fossil resources. 

Today, solar energy is widely used within the scope of renewable energy. Solar energy is an important 

renewable energy source that is in our lives and will continue to be in the future. Photovoltaic (PV) 

technologies and systems are one of the most important applications of solar energy and one of the 

rapidly developing technologies. Especially after the 1970s, research on the use of solar energy has 

accelerated, the technical progress and cost of solar energy systems have decreased, and it has become 

a clean energy source for the environment. However, there are many different PV panels and 

technologies that rapidly increase the share of renewable energy in electricity generation and find use 

today. In recent years, studies have been carried out on high-efficiency solar cells, whose production 

technologies are easier and cheaper, and there are positive developments in the field of PV panels. In 

this study, new generation solar panels, which are currently being used in electrical energy production 
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and will find application areas in the near future, were explained and the point and developments in their 

technologies were discussed. As new generation PV panels, Perovskite panels, organic panels, half-cut 

panels, Perc Monocrystalline panels, Multi Busbar panels, transparent panels and bifacial half cut panels 

were examined. In addition, new developments regarding efficiency improvements and new module 

designs in bifacial panels were discussed. Bifacial panels were compared with classical PV panels. As 

a result, it is expected that new developments in new generation PV panels, considering the regional 

conditions, will contribute to the PV field and employees. 

Keywords: Renewable energy, solar energy, fotovoltaic, PV Technologies 

 

Giriş 

Günümüzde artan nüfusla enerji kullanımı giderek artmaktadır. Artan enerji kullanımı beraberinde 

sorunlar meydana getirmektedir. Nüfus artışı aynı zamanda sürekli kullanılabilecek olan yenilenebilir 

enerjiye duyulan önemi giderek arttırmış ve yenilikçi teknolojiler ve pazar arayışı içerisine girilmiştir. 

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla, enerji verimliliği ve tasarrufu temel amaç haline getirilmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda hem yeni sistemler geliştirilmiş hem de var olan sistemler iyileştirilmiştir. 

Yenilebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi,  kullanım pratikliği ile farklı uygulamalarda ilk 

sıralarda yer almaktadır. Güneşten yararlanmak için 1830’larda fotovoltaik arayışa geçen insanoğlu 

1946 yıllarında Russell Ohl tarafından patenti alınan panel, güneş panellerinin ilk basamağını 

oluşturmuştur [1]. Günümüzde, güneş enerji teknolojilerinden PV teknolojileri, elektrik enerjisi 

üretiminde artan bir şekilde yaygın kullanılmaktadır. Dolayısıyla,  PV ve teknolojilerinin bilinmesi ve 

bu alanda olan gelişmelerin takip edilmesi gerekir. 

 

Güneş Pili  ve Tarihsel Gelişimi 

Güneşten gelen ışığı, fotovoltaik etki ile elektrik enerjisine çeviren cihazlar güneş pili (fotovoltaik pil) 

olarak adlandırılır..  Fotovoltaik olay 1839 yılından beri bilinmesine rağmen, gerçek anlamda güneş 

enerjisini %6 verimlilikle elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik diyotlar ilk kez 1954 yılında elde 

edilmiştir. P-N eklemi oluşturulması ile bu verime ulaşmak mümkün olmuştur. P tipi ve N tipi 

yarıiletkenlerle oluşturulan ilk P-N ekleminde, CdS (Kadmiyum sülfür) ve Si (Silisyum) kullanılmıştır. 

Daha sonra Silisyum P-N eklemli pili kullanılarak %15 verim elde edilmiştir. Işık bir yarıiletken 

tarafından soğurulduğunda fotovoltaik bir etki oluşur. Fotonların enerjisi, yarıiletkenin değerlik 

bandındaki elektronlara aktarılır. Değerlik bandındaki elektronların iletim bandına geçmesi sonucunda 

elektron boşluk çiftleri oluşur. Sadece yarıiletkenin yasak bant enerji aralığını aşan enerjiye sahip 

fotonlar bu olayı gerçekleştirebilir. Yarıiletken bant aralığı küçükse; fotovoltaik pilin uçları arasında 

oluşan potansiyel farkı küçük, dış devre akımı ise büyük olur.[2] 

 

PV güneş pillerinin çalışma ilkesi 

PV güneş pilinin çalışma ilkesi fotovoltaik olayına dayanır.  Üzerine düşen ışık, güneşten aldığı enerji 

sayesinde uçlarında elektrik gerimi oluşturur. Fotovoltaik olayda güneş ışığını soğuracak malzeme, 

yasak enerji aralığı güneş spektrumu ile uyumlu ve elektrik yüklerinin birbirinden ayrılabilmesine izin 

verebilecek özellikte bir yarıiletken olmalıdır (Si, GaAs, CdTe gibi). Basitçe bir PV güneş pili, yarı 

iletkende n-tipi ve p-tipi bölgeler oluşturularak gerçekleştirilebilir. Oluşturulan bu n-tipi ve p-tipi 

bölgelerin geçiş bölgesindeki p-n eklemi kesiminde, doğal olarak bir elektrik alanı kurulur. Yarı iletken 

malzemenin PV pil olarak çalışması için eklem bölgesinde fotovoltaik olayın sağlanması 

gerekir.Fotovoltaik olay iki aşamada sağlanır.  İlk olarak eklem bölgesine ışık düşürülerek elektron-hol 

çiftleri oluşturulur. İkinci olarak ise; elektron-hol çiftleri bölgedeki elektrik alan yardımı ile 

birbirlerinden ayrılır.  Böylelikle, birbirlerinden ayrılan elektron-hol çiftleri, PV güneş pilinin uçlarında 

yararlı bir güç çıkışı oluştururlar. [3] 
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Fotovoltaik Modül ve Panel  

Güneş enerjisi, fotovoltaik panellerle %5 ile %20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. 

Güneş enerjisinin verimini fotovoltaik güneş pili yapısı belirler. Güneş pili aynı zamanda güneş hücresi 

olarak da bilinmektedir. Birçok sayıda fotovoltaik güneş pili, birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir 

yüzey üzerine monte edilirek fotovoltaik modüller ve modüllerden değişik güçlerde (günümüzde 500 W 

gücüne kadar)  fotovoltaik paneller oluşturulur. . Dünya üzerinde bol miktarda bulunan silisyum 

malzemeden elde edilen güneş pilleri üretim teknolojilerine göre çeşitlere ayrılmaktadır. Ancak, şu anda 

dünya çapında yapılan güneş modüllerinin % 90'ından fazlası silikon bazlı tek kristal ve çoklu kristal 

silikon güneş pillerinden oluşur. 

 

Neden Yeni Nesil Güneş Pilleri? 

➢ Maliyeti düşürmek 

➢ Verimliliği arttırmak 

➢ Dayanıklılığı geliştirmek 

➢  Daha güvenilir ve sürdürülebilir üretim zinciri oluşturmak[9] 

 

Üretim Yöntemlerine göre Güneş Pilleri 

1. Kristal silikon PV (1.Nesil) 

•  Tek-kristal (monokristal) güneş pili (c-Si) 

• Çoklu-kristal (polikristal) güneş pili (mc-Si)  

• Amorf Silikon güneş pili (a-Si)  

2. İnce film PV piller (2.Nesil) 

• Kadmiyum Tellür (CdTe) güneş pili 

• Bakır İndiyum Galyum (di)Selenyum (CIGS) güneş pili  

3. III-V grubu PV güneş pilleri 

• Kuantum Kuyulu PV güneş pili  

• Çok eklemli PV güneş pili 

4.DSSC (Organik Boya Duyarlaştırıcılı Güneş pilleri ) (3.nesil) 

• Elektrolitli güneş pili 

•Katı Hal güneş pili 

•Perovskite Güneş pili 

Plastik Güneş pili 

•Moleküler Güneş pili (Tang pili) 

•Polimer Güneş pili 

5. Odaklamalı Güneş pilleri 
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Şekil 1. Fotovoltaik güneş pili Verimleri (https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html) 

 

Tek (mono) Kristal PV güneş pili: Genellikle koyu mavi veya siyah renkte olan tek kristal PV güneş 

pilleri yüksek verimli ve uzun ömürlüdür (Şekil 2). 

Çoklu (Poli) Kristal PV güneş pili:Tek kristalli güneş pillerine göre saflık oranı düşük olduğu verimi 

daha düşüktür (Şekil 3).  

 

Şekil 2. Monokristal PV hücre 

 

Şekil 3. Polikristal PV hücre 

 

Amorf-Silisyum Güneş Pilleri 

Cam gibi amorf yapıdaki malzemelerin yapıları herhangi özel bir düzende sıralanmamıştır. Bu gibi 

malzemeler tam olarak kristal yapı sayılmazlar ve baglama hataları içerirler.Genellikle güç gereksinimi 

az olan cihazlarda tercih edilir. Boyutları tek kristal ve çok kristal güneş pillerine göre daha büyüktür. 

Verimleri %5-8 arasındadır. Ancak bu piller, kısa zamanda bozunuma uğrayarak çıkışları azalır.[4] 

 

İnce Film PV güneş pili: Yaklaşık %5-6 oranında verimliliğe sahiptir. Bu düşük veriminden dolayı 

tercih edilmez. Sadece görsellik ve maliyet açısından tercih edilebilir. 

İnce Film PV güneş pili Yapısı 
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Şekil 4. İnce film esenek PV güneş pili 

 

1. Kadmiyum Tellürid (CdTe): Çok kristal yapıda bir malzeme olan CdTe ile güneş pili 

maliyetinin çok aşağılara çekileceği tahmin edilmektedir. Laboratuvar tipi küçük güneş pillerinde %16, 

ticari tip modüllerde ise %7 civarında verim elde edilmektedir.[5] 

2. Bakır İndiyum Diselenid (CuInSe2): Bu çok kristal pilde laboratuvar şartlarında %17,7 ve 

enerji üretimi amaçlı geliştirilmiş olan prototip bir modülde ise %10,2 verim elde edilmiştir.[5] 

III-V Grubu PV güneş pili 

1.Kuantum Kuyulu PV güneş pili: Büyük bant aralığına sahip yarıiletken malzeme içerisinde, küçük 

bant aralığına sahip malzemenin çok ince katmanlar halinde üretilmesi ile elde edilir. Kuantum kuyulu 

güneş pillerinde (QWSC) teorik verim sınırı %44 civarındadır. QWSC teknolojisi yüksek dönüşüm 

verimliliğine sahip cihazların geliştirilmesine önemli bir adaydır.[3] 

 

2.Çok eklemli PV güneş pili: Birden çok aktif katmana sahip tandem güneş pillerinin yapılış amacı, 

her katmanı farklı dalga boyuna duyarlı olacak şekilde tasarlayarak ışık spektrumunun daha geniş 

kısmından yararlanmayı sağlamaktır. Böylece tek katmanlı bir güneş piline göre daha fazla verim elde 

edilmiş olur. Katmanlar organik, inorganik veya hem organik hem de inorganik (hibrit) olabilir. Çok 

eklemli güneş pilleriyle % 40 ve daha üzerinde verim elde etmek mümkündür. Paralel ve seri olmak 

üzere iki farklı biçimde bağlantı yapılabilir. Paralel bağlantılarda, ara elektrotlar her münferit pilden yük 

toplanmasını sağlarlar. Bu elektrotlar foton kayıplarını en aza indirgemek için saydam, yük 

taşıyıcılarının toplanmasını sağlamak için de yüksek iletkenliğe sahip olmalıdır. Seri bağlantılarda, 

münferit pilleri ayırmak için ince, kesintisiz, ışığı soğurmayan metalik katmanlara gerek duyulmaz.[6] 
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Şekil 5. Çok eklemli PV güneş pili 

 

Boya Duyarlaştırıcılı Güneş pilleri (DSSC) 

 

Şekil 6. Boya Duyarlaştırıcılı Güneş pili 

 

Organik fotovoltaik (OPV) güneş pilleri, birinci ve ikinci nesil güneş pillerine göre daha düşük maliyetle 

elektrik üretebilen, verimlilikleri günümüzde %18.2 olan, performans ömrü kabullenmemiş olarak 10 

yılın üzerinde olan,   rulodan ruloya üretim potansiyelini kanıtlayan hızla gelişen bir PV teknolojisidir. 

Organik fotovoltaikler,  genelde plastik ve karbon bazlıdır.Binaya entegre PV pazarı, her renkte 

emicilerin mevcudiyeti ve verimli şeffaf cihazlar yapma yeteneği nedeniyle OPV'yi özellikle çekici 

bulabilir (https://www.nrel.gov/pv/organic-photovoltaic-solar-cells.html). 

Odaklamalı Güneş Pilleri (Concentrating Solar Cell) :Yoğunlaştırılmış güneş pillerinin üretim ve 

bakım maliyeti yüksektir. Ancak üzerilerine düşen ışığın yüzde 30 dan fazlasını elektriğe dönüştürürler. 

Aynalara bağlı güneş takip sistemleriyle geniş bir alana düşen güneş ışınlarını küçük bir alana yansıtarak 

yüksek verimle elektrik üretimini sağlar. 

 

 

Şekil 7. Odaklamalı Güneş Pilleri (https://solartribune.com/cpv/) 

https://solartribune.com/cpv/
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Perovskite güneş pilleri (PSC) 

Lev Perovski tarafından üçüncü nesil PV teknolojisinde yeni bir sınıf olarak, gelecekteki yenilenebilir 

enerji için büyük bir potansiyele sahip olan DCS'lerden 2009 yılında geliştirilmiştir.[7] Perovskite güneş 

pilleri ilk çalışmalarda % 3.8'lik bir foto-dönüşüm verimi gösterdi. [8], daha sonra kısa bir sürede 

perovskite güneş pili verimi % 22'ye yükseldi [9]. 

 

 

İnce Film Perovskite 

  

Tandem Perovskite 

Şekil 8. Perovskit PV pilleri 

 

 

Şekil 9. Perovskit güneş pillerinde verim (https://www.osa-

opn.org/home/articles/volume_31/november_2020/features/perovskite_photovoltaics_the_road_ahead/ 

 

Bifacial Modül Teknolojisi 

PV sistemlerde amaç yüksek verimlilikte güç çıkışının sağlanmasıdır. Standart PV sistemlerde ışık 

yalnızca bir yüzeyden yakalanır ve elektriğe dönüştürülür.  Her iki tarafından ışık yakalayabilen yeni 

nesil bifacial(çift yüzlü) modüller ile daha fazla enerji elde edilmektedir. ITRPV (International 

Technology Roadmap for Photovoltaic) analizlerine göre tek yüzlü modüllerin yerini zamanla çift yüzlü 

modüller alacaktır.  Biafacial modüller standart pv modüllere göre daha avantajlıdır ancak 

performansları albedo, yansıtıcı yüzey boyutu, eğim açısı gibi bölgeye özgü koşullardan şiddetle 

etkilenmektedir.[10] 
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Bifacial PV modülünün her iki tarafına da şeffaf malzemeler uygulanırsa, hem ön hem de arka taraftaki 

ışınımları emebilir. Çift cam modüller (şeffaf bir arka tabakaya sahip modüller) arka tabaka 

saçılmasından etkilenmeyecek, arka tarafta meydana gelen ışığı toplayabileceklerdir (şekil 10).[11] 

 

 

Şekil  10. Bifacial PV panel (www.actu-environnement.com, www.loomsolar.com) 

 

ITRPV  tarafından yapılan pazar analizlerine göre 2030 yılına kadar bifacail pv modüller pazar payını 

üçe katlayacaktır (Şekil 11) (https://solaredition.com/market-estimation-bifacial-pv-module-market-

share-will-triple-up-to-2030/.) 

 

 

Şekil 11. Bifacial modül teknolojisinin dünya pazar payı eğilimi  

 

Bifacial Modül Teknolojisinde Enerji Üretimini Etkileyen Faktörler 

Bifacial PV modüllerde enerji üretimini etkileyen bazı önemli faktörler vardır. 

Zemin renginin etkisi albedo faktörü, ön ve arka tarafın ışınım faktörü, kurulumu yapılan panellerin açı 

ve yüksekliği bifacial modüllerin verimini etkileyen faktörlerdir. 

 

  

https://www.actu-environnement.com/
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Bifacial Modüllerde Zemin Renginin Etkisi 

Albedo: Bifacial PV modüllerinin arka yüzeyinin güç üretiminde yansıtıcı zeminin özelliği önemlidir. 

Zeminin açık renk olması güç üretiminin yüksek olmasını önemli ölçüde etkiler.[12] 

 

Arka Kaplamasına göre Bifacial Modüller 

Bifacial Pv modüller arka kaplamasına göre Beyaz(White)  Şeffaf(Transparent)  ve Lokal beyaz (Grid)  

bifacial modüller olarak sınıflara ayrılmaktadır.  

Beyaz(White)  bifacial modüller: Güç çıktısını ve verimi arttırmak için bifacial güneş pilleri 

kullanılarak arka taraf kaplamanın tamamen beyaz olduğu yenilikçi bir bifacial pv modülüdür. Bu tip 

modüllerde amaç arka taraftan gelen yansımayı hapsedip güneş pilinde foton yakalanmasını 

sağlamaktır. 

Şeffaf (Transparent)  bifacial modüller: Şeffaf arka tarafı olan Bifacial PV modülleri, modülün 

altındaki yüzeyden ve çevreden (albedo) yansıyan ışığı yakaladıkları için modülün arka tarafında ek 

güneş ışığı toplar.[10] 

Lokal beyaz (Grid)  bifacial modüller: Arka taraf saçılmalardan kaynaklı kaybı en aza indirebilmek 

için hem de ışığın yansımasından güç elde edebilmek için gridli cam tasarımı birçok firma tarafından 

pazara sunulmuştur.  

 

Half Cut Modül Teknolojisi 

Half Cut Modül Teknolojisi genel güç kayıplarını azaltmak ve daha iyi verimlilik sağlamak için güneş 

pilinin lazerle iki parçaya kesilmesidir. Standart güneş pilleri ile karşılaştırıldığında, yarı kesilmiş 

hücreler modüldeki hücre sayısını iki katına çıkarır, ancak her hücredeki busbar tarafından taşınan akım 

yarı yarıya azalır. Bu da güç kayıplarını önemli ölçüde etkileyerek modül verimliliğine katkı sağlar.[13] 

Zayıf ışık koşullarında dahi güneş paneli hücrelerinden maximum enerji elde edilmesini sağlar. Half cut 

modüllerin kurulumundaki farklılıklar ek bilgi ve beceri gerektirdiğinden şuan için standart modüllerin 

yerini almasını zorlaştırır.[14] 

 

                        

Şekil 12. Tek Kristalli ve çok kristalli güneş pillerinin yarım kesilmiş versiyonu (half cut) 

 

Busbar Teknoloji 

Geleneksel silikon güneş pilleri, güneş pili tarafından üretilen doğru akımı iletmeye yarayan önünde ve 

arkasında uzun dikdörtgen şeritler ile metalize edilmiştir. Bu ön ve arka temas şeritlerine busbar denir. 

Bir güneş pilinde 2,3,4 veya daha fazla busbar bulunabilir (Şekil 13). 
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Şekil 13. Güneş pili metal şeritler (busbar)( https://www.powerfromsunlight.com/)  

 

Çoklu busbar teknolojisi, busbarlardan geçen akım miktarını azaltarak direnç kayıplarını azaltmak 

amacıyla geliştirilmiş yöntemdir. Güneş piline daha fazla busbar metalize edildiğinde, aralarındaki 

mesafe azalır, bu da seri direnci etkileyerek güneş pilinin elektrik verimini arttırır.[15] 

  

Şekil 14.Çoklu busbar ve busbarsız teknolojinin dünya pazar payı eğilimleri.(Kaynak: ITRPV) 

 

Sonuç  

Günümüzde güneş enerjisi ve teknolojileri önemli bir gelişme göstermektedir. Ancak güneş panellerinin 

ilk yatırım maliyetinin yüksek olması sebebiyle henüz büyük oranda bir kullanımı yeterli seviyede 

değildir. İlerleyen teknoloji ve bununla birlikte yapılan ar-ge çalışmaları sayesinde yeni nesil pv 

panelleri ile güneş enerjisinden elde edilen elektrik %  3-4 civarından % 25 ve üzerine yükselmiştir. 

Verim artışının yanısıra üretim maliyetleride büyük oranda düşürülmüştür. Böylelikle güneş 

panellerinden elektrik üretimi uygun bir seçenek haline gelmiştir. Son dönemdeki enerji krizi ve 

maliyetleri göz önüne alındığında, yüksek verimliliğe sahip yeni nesil güneş panelleri, geleneksel güneş 
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panellerine göre iyi bir alternatif olmaktadır. Güneş panellerinin verimliliğini arttırma çalışmaları ve 

yeni tip güneş panelleri ve teknolojilerinin takip edilmesi gerekmektedir.   
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ÖZET 

Makine sistemleri günümüzde birçok alanda hizmet vermekte ve hayatın bir parçası olmaktadır. Tıpkı 

insanlar gibi makinelerin de nesneleri algılaması, anlamlandırması ve sonuçlar çıkarması artık en büyük 

beklentiler içerisindedir. Görüntü segmentasyonu görüntüde bulunan nesnelerin tespit edilmesinde, 

anlamlandırılmasında ve sonuçlar çıkartılmasında makine öğrenmesi konusunda yardımcı olmaktadır. 

Bu alanda yapılan çalışmalar hızla artmakta ve bu yönde teknoloji hızla gelişmektedir. Bilgisayar 

grafiklerinin geliştirilmesiyle ortaya çıkan “Görüntü üzerindeki nesneler tespit edilebilir mi? 

Kameralara yansıyan görüntüde yer alan insanın kim olduğunu tespit etmek mümkün mü? “ gibi temel 

sorular bu alanda yapılan çalışmaların kaynağı olmuş ve eskiden dakikalar hatta saatler alan ve başarı 

oranı düşük olan yöntemler Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme teknikleri sayesinde çok daha başarılı ve 

daha kısa sürelerde gerçekleşebilmektedir.  

Yapılan çalışmada yaygın kullanılan görüntü segmentasyonu teknikleri incelenmiş ve uygulamaları 

gerçekleştirilmiştir. Nuclei veri kütüphanesi üzerinde derin öğrenme algoritması olan U-Net’in dice ve 

jaccard başarım ölçümleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda klasik yöntemlere göre geliştirilen 

derin öğrenme temelli U-Net algoritmasının daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Görüntü segmentasyonu, U-Net, derin öğrenme, yapay zeka 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE FACTOR IN EDUCATION 
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ÖZET 

Yapay zeka terimi öğrenme, problem çözme, muhakeme gibi insanlara özgü olan işlevleri makinelere 

yaptırmak olarak tanımlanabilir. Yapay zekaya kod yazılarak ve programlanarak üretilmiş bilgisayar 

beyinli makinelerin insan gibi düşünerek insan zekasına ihtiyaç duyulan işleri yaptırma teknolojisi de 

diyebiliriz. Yapay zeka ile ilgili ilk çalışma 1943 yılında McCulloch ve Pitts tarafından yapılmıştır [1]. 

1943-1956 yılları arası, yapay zekanın doğuş dönemi olarak adlandırabilir. Yapay zeka terimi ilk olarak 

1956 yılında Darthmouth Konferansı’nda John McCarthy tarafından ortaya çıkmıştır [2]. Yapay zeka; 

eğitim, insan konuşmasını anlama, insanlarla iletişim kurma, kişiselleştirilmiş öğrenme, stratejik 

oyunlarda rekabet, pazarlama, sosyoloji, sanat, otomotiv, askeri, uzay, finans, ekonomi, bilişim ve tıbbi 

teşhis gibi uygulama alanları ile hayatımıza entegre olmuştur. 

Bu çalışmamızda yapay zekanın eğitim sektöründeki gerekliliği, gelişimi, uygulamaları, avantajları-

dezavantajları ve eğitime getirdiği yenilikler incelenmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi (Covid-19) 

sürecinde eğitim sisteminin uzaktan eğitim (online) sistemine geçilmesiyle, eğitimde yapay zekaya ne 

kadar ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Yapay zekanın özel ve engelli öğrencilere de eğitim hayatları için 

getirdiği kolaylıklar, eğitim ve öğretimlerine sağladığı katkı da bu çalışmada incelenmiştir. Okullarda 

eğitimin daha üst seviyelere evrilmesi için yapay zeka teknolojileri giderek gelişmekte ve ilerlemektedir. 

Yapay zekanın eğitimdeki uygulama alanları oldukça geniştir. Pilotların uçak eğitimleri, özel harekât 

polislerinin alacağı eğitimler, tıbbi eğitimler, fen ve sosyal bilimler eğitimi yapay zeka teknolojileri 

yardımı ile oldukça avantajlı ve kolay öğrenilebilir hale gelmiştir. Bu çalışmada Sanal Asistanlar, Sanal 

Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Chatbotlar gibi yapay zeka teknolojileri incelenmiştir. 

Küreselleşen dünyamızda yapay zeka tüm dünya dillerini çok rahat bir şekilde anlamamıza yardımcı 

olmuş ve küreselleşme adına çok sağlam adımlar atmıştır. Bireyler çok rahat ve anlaşılır bir şekilde 

herhangi bir dilde eğitim görebilirler. Eğitim alanında büyük bir değişim gerçekleştirmek için en büyük 

devrim yapay zekadır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Eğitimde Yapay Zeka, Online Eğitim, Sanal Gerçeklik, Artırılmış 

Gerçeklik. 

 

ABSTRACT 

Artificial intelligence can be defined as making machines perform functions that are unique to humans, 

such as learning, problem-solving, and reasoning. We can also say that artificial intelligence is the 

technology of computer-brained machines produced by writing code and programming, thinking like 

humans, and getting human intelligence to do the necessary work. The first study on artificial 

intelligence was made by McCulloch and Pitts in 1943 [1]. The years between 1943 and 1956 can be 

called the birth period of artificial intelligence. The term artificial intelligence was first coined by John 

McCarthy at the Darthmouth Conference in 1956 [2]. Artificial intelligence has been integrated into our 

lives with application areas such as education, understanding human speech, communicating with 

people, personalized learning, competition in strategic games, marketing, sociology, art, automotive, 

military, space, finance, economy, informatics, and medical diagnosis.  

In this study, the necessity, development, applications, advantages-disadvantages of artificial 

intelligence in the education sector and the innovations it brings to education are examined. In the current 

pandemic (Covid-19) process, it has been seen how much artificial intelligence is needed in education 
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with the transition of the education system to the distance education (online) system. The convenience 

that artificial intelligence brings to special and disabled students for their education life and their 

contribution to their education and training are also examined in this study. Artificial intelligence 

technologies are gradually developing and advancing to evolve education to higher levels in schools. 

The application areas of artificial intelligence in education are pretty comprehensive. Aircraft training 

of pilots, training of special operations police, medical training, science, and social sciences training 

have become very advantageous and easy to learn with the help of artificial intelligence technologies. 

In this study, artificial intelligence technologies such as Virtual Assistants, Virtual Reality, Augmented 

Reality, Chatbots are examined. 

In our globalizing world, artificial intelligence has helped us to understand all the world languages very 

quickly and has taken substantial steps in the name of globalization. Individuals can study in any 

language in a very comfortable and understandable way. The biggest revolution to bring about a 

significant change in the field of education is artificial intelligence. 

Keywords: Artificial Intelligence, Artificial Intelligence in Education, Online Education, Virtual 

Reality, Augmented Reality. 

 

1. GİRİŞ 

Zeka, dünyadaki hedeflere ulaşma yeteneğinin hesaplamalı kısmı olarak tanımlanır. Yapay zeka ise 

akıllı bilgisayar programları ve akıllı makineler yapma bilimi ve mühendisliği olarak tanımlanır. Uzman 

sistemler, bilgisayarla görme, konuşma tanıma, doğal dili anlama, sezgisel sınıflandırma, oyun oynama 

yapay zeka uygulamalarına girer [3]. 

1943-1956 yılları arasındaki döneme Yapay zeka’nın doğuşu diyebiliriz. Yapay zeka ile ilgili yapılan 

ilk çalışma McCulloch ve Pitts tarafından yapılmıştır [1]. “Sinir Sisteminin İçinde Olan Fikirlerin 

Mantıksal Hesabı” adlı çalışmalarını yayınladılar. Yapay zeka terimi ilk defa 1956 yılında John 

McCarthy tarafından Dartmouth Konferansı’nda ortaya çıkmıştır [2]. Yapay zekanın altın çağ dönemi 

ise 1956-1974 yılları arasındadır. Frank Rosenblatt 1958 yılında fiziksel dünya hakkındaki bilgilerin 

nasıl algılandığı, bilginin hangi biçimde hatırlandığı ve bellekte tutulan bilgilerin tanıma ve davranışı 

nasıl etkilediği sorularını yanıtlamak için “Perceptron” (algılayıcı) adı verilen varsayımsal bir sinir 

sistemi için bir teori geliştirmiştir [4]. 1959 yılında Newell, Shaw ve Simon “General Problem Solving 

Program” GPS-I’i geliştirmişlerdir. GPS-I, tümcesel analiz teoremlerinin kanıtlarını keşfeden Logic 

Theorist adlı daha önceki bir programdan doğmuştur. GPS-I, kanıtları keşfetmeye çalışan üniversite 

öğrencilerinin kayıtlı davranışlarına uyma girişimidir. Çalışmalarındaki amaç, programı insan 

davranışıyla ilişkilendirmek değil, temel özelliklerini tanımlamak ve bir problem çözme mekanizması 

olarak kapasitelerini değerlendirmektir [5]. 1962 yılında ise ilk endüstriyel robot şirketi Unimation 

kurulmuştur ve gene aynı yılda ilk kez bir endüstriyel robot General Motors tarafından üretim hattında 

kullanılmaya başlanmıştır [6]. 1974-1980 yılları arasındaki dönemi Yapay zeka kış dönemi olarak 

adlandırabiliriz. Moravec'in paradoksu, yapay zeka ve robotik araştırmacılarının, geleneksel 

varsayımların aksine, muhakemenin çok az hesaplama gerektirdiğini, ancak sensörimotor becerilerinin 

muazzam hesaplama kaynakları gerektirdiğini gözlemlemesidir [7]. 1980-1987 yılları arasındaki 

döneme ise Yapay zekanın patlama dönemi diyebiliriz. 1980 yılında Amerikan Yapay Zeka Derneği’nin 

ilk Ulusal Konferansı “First National Conference of the American Association of AI” (AAAI), 

Stanford’da düzenlenmiştir [8].  1985 yılında, Rumelhart ve diğerleri rastgele ağlar için doğru bağlantı 

kümelerini öğrenmek amacıyla algı öğrenme prosedürünün bir genellemesini sunmuşlardır [9]. 1987-

1993 yılları arasındaki dönem İkinci Yapay Zeka kışı dönemi olarak adlandırılmıştır. Destek vektör ağı, 

iki grup sınıflandırma problemleri için yeni bir öğrenme makinesidir. Makine kavramsal olarak şu fikri 

uygular; “Girdi vektörleri, çok yüksek boyutlu bir özellik uzayına doğrusal olmayan bir şekilde eşlenir”. 

Corteks ve Vapnik destek vektör ağının performansını, tümü Optik Karakter Tanıma ile ilgili bir 

kıyaslama çalışmasında yer alan çeşitli klasik öğrenme algoritmalarıyla karşılaştırmıştır [10]. 1997 

yılında Uluslararası İş Makineleri (IBM) tarafından geliştirilen satranç oynayabilen bir bilgisayar olan 

Deep Blue, Garry Kasparov ile girdiği satranç karşılaşmasını kazanmıştır [8]. 2006 yılında Hinton ve 
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Salakhutdinov derin otomatik kodlayıcı ağlarının, verilerin boyutluluğunu azaltmak için bir araç olarak 

temel bileşen analizinden çok daha iyi çalışan düşük boyutlu kodları öğrenmesine olanak tanıyan 

ağırlıkları başlatmanın etkili bir yolunu açıklamışlardır [11]. 2011 yılında akıllı kişisel asistan ve bilgi 

gezgini olan Siri tanıtılmıştır. Bu programın amacı, soruları cevaplamak, tavsiyelerde bulunmak ve web 

hizmetlerindeki eylemleri gerçekleştirmektir [12]. Ayrıca, 2011 yılında IBM’in geliştirdiği Watson 

bilgisayarı, televizyon yarışması “Jeopardy!” şampiyonları Rutter ve Jennings’i yenmiştir [8]. 

2012’den günümüze yapay zeka alanındaki gelişmeleri inceleyelim. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever 

ve Geoff Hinton, Large Scale Visual Recognition Challenge (LSVRC) isimli görüntü işleme odaklı 

yarışmada, en iyi hata oranını yarıya indirerek birinci olmuşlardır. Modellerini eğitirken kullandıkları 

en önemli parça grafik işlemcilerdi ve yapay zeka için Graphics Processing Unit (GPU) çağı başlamıştır 

[8]. 2014 yılında Amazon tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sanal asistan çözümü Amazon 

Alexa piyasaya sunulmuştur. Alexa sesli etkileşim, müzik çalma, yapılacaklar listesi oluşturma, alarm 

kurma, sesli kitap okuma gibi özelliklerinin yanı sıra hava durumu, trafik, spor ve haber gibi gerçek 

zamanlı bilgileri aktarma görevlerini yerine getirme yeteneğine sahiptir [13, 14]. 2016 yılında Google 

DeepMind şirketinin geliştirdiği Go oyununu oynayan AlphaGO programı, Lee Sedol ile karşılaştığı Go 

maçını 4-1 kazanmıştır [8]. Ayrıca, gene aynı yıl Microsoft’un geliştirmiş olduğu Tay isimli chatbotu 

için Twitter’da hesap açılmış ve insanlar bu yazılımla sohbete davet edilmiştir. Fakat insanlar tarafından 

yanlış eğitildiğinden dolayı şirket bu programı 24 saat içinde kapatmak durumunda kalmıştır [8]. 2014 

yılında Ian Goodfellow tarafından Generative Adversarial Networks (Çekişmeli Üretici Ağlar) 

bulunmuştur. Bunun sonucu olarak da yapay zekanın gerçeğe benzer sahte üretimler yapabilmesinin önü 

açılmıştır [8]. Transformatörlerden Çift Yönlü Kodlayıcı Beyanı (BERT), Google tarafından geliştirilen 

doğal dil işleme (NLP) ön eğitimi için transformatör tabanlı bir makine öğrenimi tekniğidir. 2018 yılında 

geliştirilmiştir [15]. 2018 yılında Deepmind şirketinin satranç, shogi ve go oyunlarında ustalaşmak için 

geliştirdiği AlphaZero, sadece kendi kendine oynayarak kısa sürede dünyanın en iyi satranç oyuncusu 

olmuştur [8]. 2020 yılında DeepMind’ın yapay zekası AlphaFold’un veri işleme gücü ile, 50 yıldır 

üzerinde çalışılan protein katlanma probleminin çözümünde büyük bir adım atılmış oldu [8]. 2021 

yılında yazıyla tarif edilen resimleri üretebilme yeteneği olan DALL-E, teknoloji şirketi OpenAI 

tarafından geliştirilmiştir [8]. Bu yapay zeka, insan diliyle ifade edilebilen soyut veya somut her türlü 

“şeyin” resmini çizebilmektedir.  

 

2. EĞİTİM ALANINDAKİ YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 

Bu çalışmada eğitim alanında kullanılabilen Sanal Asistanlar, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, 

Chatbotlar ve Seeing AI gibi yapay zeka teknolojileri incelenmiştir. 

 

2.1. Sanal Asistanlar 

Öğrenciler sanal asistanlar yardımı ile bilgiye çok rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Sanal 

asistanlar sayesinde mesajlar ve mailler yönetilebilir, takvim etkinliği oluşturulabilir, yol tarifi alınabilir, 

rezervasyon yapılabilir.  

Öğrenciler akademik içeriklere sesli iletişim ile erişim sağlayabilir. Ayrıca öğrenciler, sanal asistanları 

kullanarak sesli iletişim kurabilir. Buna ek olarak, sanal asistanlar vasıtasıyla kişilerin arkadaşları ve 

ailesiyle iletişim kurması çok daha kolaydır. Bu asistanlar görme engelliler için de oldukça önemli bir 

uygulamadır. Kişi bu uygulama yardımı ile arkadaşlarını, ailelerini arayabilir, kısa mesaj gönderebilir, 

görüşme başlatabilir, e-posta gönderebilir, kendilerine gelen sesli mesajlarını dinleyebilir [16]. 

 

2.2. Sanal Gerçeklik 

Sanal gerçeklik bilim derslerini görsel bir maceraya çevirmektedir. Öğrenciler sanal gerçeklik yardımı 

ile artık bir hücrenin içerisine veya güneş sisteminin derinliklerine yolculuk edebilmektedirler. Bilim 
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müfredatına sanal gerçeklik eklenmesi öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler bu 

uygulama ile öğrendiklerini daha iyi hatırlamaktadır [16]. 

Tıp alanında tıp öğrencileri sanal gerçeklik ile eğitimlerini alabilir. Bu uygulama sayesinde tıp 

öğrencileri, anatomi derslerini kadavraya ihtiyaç duymadan ve insan vücudunun tüm organlarını en ince 

detaylarına kadar ekrandan seçilen erkek veya kadın modellerle işleyebilmektedirler. Bu uygulama 

Covid-19 pandemi sürecinde, online eğitime geçiş yapıldığından tıp öğrencileri için oldukça önemlidir. 

Önceden tıp öğrencilerinin insanların anatomik yapısını anlamaları için kadavra kullanılıyordu. Şimdiki 

sistem ile bu süreç kalkmaktadır. Artık öğrenciler kadavra üzerinde çalışmadan insan anatomisinin 

detaylarını görebilmektedir. 

Pandemi sürecinde Sanal Gerçeklik teknolojisi yardımı ile özel hareket eğitimi alanlar kolay bir şekilde 

eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Bu teknoloji yardımı ile gerçek mermi ve silah kullanmak zorunda 

kalınmıyor. Ayrıca pilotların uçak eğitimleri de başarılı ve kolay bir biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bu 

da eğitimin ekonomik olarak daha kârlı hale gelmesini sağlamaktadır.  

 

2.3. Artırılmış Gerçeklik 

Eğitim alanında ders kitaplarına destek uygulamaları yapılmaktadır. Bu destek uygulamaları sayesinde 

öğrenciler ders kitapları içerisindeki resimleri 3 boyutlu görebilmektedir. Böylece bu uygulamalar 

öğrencilerin iskelet ve kas sistemini, hücre yapısını, moleküllerin şekillerini 3 boyutlu görerek ezber 

yapmasını değil öğrenmesini sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler, matematik, fen ve sosyal bilimlerle 

alakalı soru çözümlerinin cevaplarını da 3 boyutlu görebilmektedir. 

 

2.4. Chatbotlar 

Chatbotlar öğretici asistanlardır. Yapay zeka teknolojisine sahip bu chatbotlar, bir dersi bir dizi mesaja 

çevirip standart bir sohbet gibi görünmesini sağlayabilir. Ayrıca öğrencilerin anlama düzeyini analiz 

edip değerlendirerek bir sonraki dersin bölümünün buna göre sunulmasını sağlayabilir. Çoğu durumda, 

sohbet robotları temel dersler vermek için kullanılabilir. Amaç, sohbet robotlarının sanal danışmanlar 

olarak hizmet edebilmeleri ve bu süreçte öğrencilerin yeteneklerine uyum sağlamalarıdır. Başka bir 

deyişle, öğrenme hızlarına uyum sağlarlar. Yapılan bir proje, çalışma veya eğitim chatbotlara 

yüklenebilir. Bu yükleme sonucunda o çalışma ile ilgili feedbacklar sağlanabilir. Bu sistemler 

feedbacklar toplayabildiği için öğrencilerin fikirlerini almada kullanılabilir [16].  

 

2.5. Seeing AI 

Seeing AI bir belge tarayıcıdır. Bu fonksiyonu ile metin olan her şeyi okuyabilir. Örneğin, engelli bir 

öğrenci ders kitabının sayfalarının resmini çekiyor. Daha sonra, yapay zeka da bu resimleri tarıyor ve 

kitaptaki bilgileri kişiye okuyor. Böylece görme engelli kişi çok rahat bir şekilde kitaptaki yazılı bilgiye 

erişebilmektedir [16, 17]. 

Seeing AI bir kişi tanıma uygulamasıdır. Bu fonksiyonu ile kişileri tanıyabilir. Örneğin, kişi programa 

ailesini, eğitmenlerini, arkadaşlarını tanıtabilir. Çevresindeki kişilerin fotoğraflarını çekip yüzlerini 

uygulamaya tanıtabilir. Daha sonrasında AI bu yüzü gördüğünde o kişiyi tanımakta ve onun kim 

olduğunu söyleyebilmektedir. Bunun sonucunda görme engellinin tanıttığı birey karşısına geldiğinde 

yapay zeka kullanıcıya gelen kişinin görüntü tanıma teknolojisini kullanarak kim olduğunu sesli 

komutla söylemektedir [16, 17].   

 

3. YAPAY ZEKA’NIN EĞİTİM ALANINDAKİ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

Yapay zekanın en önemli avantajlarından biri bilgiye erişimi kolaylaştırmış olmasıdır. Önceden 

kütüphanede kitap aramak ile vakit kaybederken, sanal asistanlar ile bilgiye erişim çok hızlı bir şekilde 

olmaktadır. Covid-19 sürecinde yüz yüze eğitimden online eğitime geçiş olduğundan hem eğitimde geri 
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kalınmamış hem de salgının yayılmasından sakınılmıştır. Sınıfta bir öğretmenin tüm öğrencilerle 

ilgilenmesini bekleyemeyiz. Yapay zeka ile bir öğrenciye bir öğretmen sağlanarak eğitim 

kişiselleştirilebilir. Bilginin küreselleşmesi sağlanabilir. Bilmediğimiz bir dildeki sunulan eğitim yapay 

zeka ile kendi dilimize çevrilebilir. Böylece bütün dünyadaki bilgilere ulaşım imkanı sağlanmıştır. 

Eğitim kaynakları kağıttan dijitale geçtiği için de ağaç kesilimi azalmış olup, çevre korunumu 

sağlanmıştır.  

Yapay zekanın önemli bir avantajı da özel (engelli) öğrencilerin bilgiye ulaşımını kolay hale getirmekte, 

bu öğrencilerin sosyal yaşama katılımını sağlamakta ve özgür bireyler olmalarını sağlamaktadır. Görme 

engelliler yazıyı sese dönüştüren, işitme engelliler ise sesi yazıyı dönüştüren sistemlerle eğitim 

görebilmektedir. Yürüme engelli ve hasta olan bireyler okula gitmeden de evlerinden hem derslere hem 

de toplantılara katılabilmekte olup, eğitimlerinden geri kalmamaktadır [16]. 

Yapay zeka tıbbi alanda da kullanılmaktadır. Doktorların işi yapay zeka sayesinde kolaylaşmaktadır. 

Tıp öğrencilerinin derslerini anlaması için de bu uygulamalar kullanılmaktadır. Tıbbi kayıtların analizini 

yapan yapay zeka programları da mevcuttur. Google Deepmind ve IBM WatsonPaths gibi uygulamaları 

örnek gösterebiliriz. Günlük uygulamalarda da yapay zekayı aslında kullanmaktayız. Örneğin akıllı 

telefonlardaki mesaj yazarken hatalarımızı düzeltip düzgün hale getiren uygulamalar, sosyal ağ 

sitelerindeki yüzlerimizi tanıyan uygulamalar gibi birçok uygulama bulunmaktadır.  

Yapay zekanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. Yapay zeka teknolojileri geliştikçe 

işsizlik oranı giderek artabilir. Çünkü çağımızda artık birçok şeyi makineler sayesinde yapmaktayız. 

Örneğin sürücüsüz trenin kullanıma başlamasıyla artık vatmanlara gerek kalmamıştır. Sürücüsüz sistem 

ile ulaşım endüstrisinde büyük bir gelişme olmuştur. Çünkü bir tren, demiryoluna bağlı olarak hareket 

etmektedir. Bu yüzden değişkenlerin sayısı karayolunda hareket eden araçlara nazaran daha azdır.  

Yapay zekanın diğer bir dezavantajı öğrencileri sosyal etkileşimden uzaklaştırıp teknoloji bağımlılığına 

sebep olmasıdır. Bireylerin her bilgiye çok kolay erişmesi onları asosyal hale getirmektedir. Sürekli 

teknolojiye bağlı olan bir neslin yetişmesi kişilerin sosyal özelliklerinin gelişmemesine ve iletişim 

kurma becerisi eksikliğine neden olabilmektedir. Bu da ileri boyutlarda teknoloji bağımlılığının bir 

sağlık sorunu haline gelmesine ve öğrencinin psikolojik desteğe ihtiyaç duymasına neden olacaktır. 

Ayrıca teknolojinin fazla kullanılması, bireylerde göz bozukluğu, sinir sıkışması, bel, bilek ve boyun 

ağrıları gibi ciddi sağlık bozukluklarına sebep olacaktır.  

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Öğrenciler tarafından kullanılabilen Sanal Asistanlar, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Chatbotlar 

ve Seeing AI gibi yapay zeka teknolojilerinin eğitime katkısı büyüktür. Eğitim bu teknolojiler yardımı 

ile daha kolay öğrenilebilir, ulaşılabilir ve eğlenceli hale gelmektedir.  

Özel ihtiyaçları olan veya engelli olan öğrenciler için yapay zekanın eğitimdeki faktörü çok önemlidir. 

Yapay zeka teknolojileri yardımı ile çok daha etkili eğitim-öğretim gerçekleştirilebilir. Bu teknolojiler 

ile özel öğrencilerin diğer öğrencilerden bir farkı kalmayacaktır. Ayrıca bu bireylerin sosyal yaşama 

katılımı sağlanacaktır.  

Pandemi (Covid-19) sürecinde okullarda yüz yüze eğitim sisteminden online eğitime geçiş yapılmıştır. 

Bu geçiş süreci çok hızlı olmuştur. Bu geçiş sürecinde teknolojinin ve yapay zekanın ne derece önemli 

olduğu kavranmıştır. Yapay zeka ve teknolojik sistemlerin gelişmiş ve kaliteli olması eğitimin 

devamlılığını da sağlamaktadır. Çünkü pandemiye rağmen eğitim devam etmiş ve öğrenciler eğitimden 

geri kalmamıştır. Yapay zekanın eğitime katkısı birçok alanda (askeri, tıp, psikoloji, sosyoloji, nöroloji, 

dilbilim) oldukça fazladır. Kişiler bu teknolojiler ile 3 boyutlu ve görsel olarak eğitimlerini 

tamamlayabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin öğrenmeleri kolaylaşmakta ve akılda kalıcı eğitimler 

almaktadırlar. Çünkü öğrenciler ezbere dayalı sadece metinlerden ve anlaşılmayan görsellerden oluşan 

kitaplardan sıkılmıştır. Buna ek olarak öğretmenler için de eğitim daha kolay ve eğlenceli hale 

gelmektedir. Öğretmen tahtaya resim çizmektense, şeklin 3 boyutlu halinden faydalanarak, onu istediği 
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yönde döndürerek dersini rahat bir şekilde anlatabilecektir. Bu da derslerde zaman kazanımını 

sağlayacaktır. 

Yapay zeka teknolojileri ülkeler tarafından gelecekte atılacak sağlam adımlar ve yatırımlarla birlikte 

eğitim tamamen olmasa bile kısmi bir şekilde online olarak devam ettirilebilir. Yüz yüze eğitim, uzaktan 

(sanal) eğitimle harmanlanarak her iki eğitim sistemini birleştiren karma veya harmanlanmış bir eğitim 

sistemi olarak hayatımıza giriş yapabilir. 
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KAZ YUMURTALARINDA RAKIMIN KABUK KALINLIĞINA ETKİSİ 

EFFECT OF ALTİTUDE ON SHELL THİCKNESS İN GOOSE EGGS 
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ÖZET  

Kanatlı yumurtası kuluçkası, yumurtanın solunumu, nem ayarı, hastalıklara ve darbelere karşı 

korunmasında yumurta kabuğu kalitesi önemli görev almıştır ki kabuk kalınlığı kabuk kalitesini 

belirleyen önemli bir özelliktir. Kabuk kalınlığının oluşumunu sağlayan pek çok etken mevcut olmakla 

beraber rakımın etkisi halen araştırma konusudur. Bu maksatla Tuz Gölü ve Hasan Dağı arasında kalan 

915 m, 920 m, 931 m, 935 m 939 m, 960 m, 968 m, 995 m, 1.150 m ve 1.350 m rakımlı bölgelerden 

rastgele 103 yumurta toplanmış ve yumurtaların Küt ucu, Ekvatoral bölge ve Sivri ucundaki kabuk 

kalınlıkları ölçülmüştür. Bu bölgelerin ortalamaları sırasıyla 0,54 mm, 0,58 mm ve 0,60 mm olmuş fark 

çok çok önemli bulunmuştur. Rakımın bu üç bölgeye ve Genel yumurta kalınlığına etkisine bakıldığında 

915 m, 920 m, 931 m, 935 m 939 m, 960 m, 968 m, 995 m, 1.150 m ve 1.350 m rakımlarda Genelde 

ortalamalar sırasıyla 0,56 mm, 0,60 mm, 0,57 mm, 0,60 mm, 0,56 mm, 0,59 mm, 0,60 mm, 0,53 mm, 

0,53 mm ve 0,57 olup önemsiz (p>0,05); Küt uçta 0,55 mm, 0,53 mm, 0,55 mm, 0,56 mm, 0,52 mm, 

0,55 mm, 0,56 mm, 0,53 mm, 0,51 mm ve 0,54 olup önemsiz; Ekvatoral bölgede 0,56 mm, 0,58 mm, 

0,58 mm, 0,60 mm, 0,57 mm, 0,61 mm, 0,60 mm, 0,53 mm, 0,53 mm ve 0,58 olup önemli; Sivri uçta 

0,58 mm, 0,62 mm, 0,60 mm, 0,62 mm, 0,60 mm, 0,61 mm, 0,63 mm, 0,54 mm, 0,55 mm ve 0,59 olup 

çok önemli çıkmıştır. Rakımın Küt uç, Ekvatoral bölge, Sivri uç ve Genel kabuk kalınlığı ile 

korelasyonları önemsiz çıkmıştır. Rakımın yumurta kabuk kalınlığına etkisini açıklamada bu seviyelerin 

yetersiz kaldığı ve oluşan farlılığın başka faktörlerin etkisiyle gerçekleştiği kanaatine varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kabuk Kalınlığı, Kaz, Rakım, Yumurta 

 

ABSTRACT  

The egg shell has been involved in the respiration, humidity regulation, protection against diseases and 

impacts of the egg, and the thickness of the shell is an important feature in their realization. There are 

factors that lead to the formation of the shell thickness. The effect of altitude is still the subject of 

research. For this purpose, 103 eggs were randomly collected from 915 m, 920 m, 931 m, 935 m, 939 

m, 960 m, 968 m, 995 m, 1.150 m and 1.350 m altitudes between Tuz Gölü and Hasan Mountain and 

the thickness of the shell at the Blunt end, Equatorial region and Sharp end of the eggs were measured. 

The averages of these regions were 0,54 mm, 0,58 mm and 0,60 mm respectively, and the difference 

was so very significant. Considering the effect of altitude on these three regions and General egg 

thickness, the average values of the General at 915 m, 920 m, 931 m, 935 m, 939 m, 960 m, 968 m, 995 

m, 1.150 m and 1.350 m altitudes are respectively 0,56 mm, 0,60 mm, 0,57 mm, 0,60 mm, 0,56 mm, 

0,59 mm, 0,60 mm, 0,53 mm, 0,53 mm, and 0,57, which were insignificant; 0,55 mm, 0,53 mm, 0,55 

mm, 0,56 mm, 0,52 mm, 0,55 mm, 0,56 mm, 0,53 mm, 0,51 mm, and 0,54 at the blunt end, but not 

significant; 0,56 mm, 0,58 mm, 0,58 mm, 0,60 mm, 0,57 mm, 0,61 mm, 0,60 mm, 0,53 mm, 0,53 mm 

and 0,58 in the equatorial region were significant; 0,58 mm, 0,62 mm, 0,60 mm, 0,62 mm, 0,60 mm, 

0,61 mm, 0,63 mm, 0,54 mm, 0,55 mm and 0,59 were very significant at the pointed tip. The correlations 
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of the altitude with Blunt end, Equatorial region, Sharp end and General were insignificant. It was 

concluded that these levels were insufficient in explaining the effect of altitude on eggshell thickness 

and that the difference was caused by other factors. 

Key words: Altitude, Egg, Goose, Shell Thickness 
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MUZ (MUSA ACUMINATA) KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN KARBON KUANTUM 

NOKTALARININ (CQDs) SENTEZİ VE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION STUDIES OF CARBON QUANTUM POINTS (CQDs) 

OBTAINED FROM BANANA (MUSA ACUMINATA) SHELLS 
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ÖZET 

İlk buluştan bu yana, Karbon Kuantum Noktaları (CQD'ler) çok fazla ilgi ve yeni çalışma alanları elde 

etmiştir. CQD'ler, iyi stabiliteleri, yüksek iletkenlikleri, düşük toksisiteleri, çevre dostu malzemeler 

olmaları ve kolay sentezlenmeleri nedeniyle oldukça ilgi görmektedir. Sentezinin yanı sıra geniş bir 

alanda uygulama alanı bulmaktadır. Bu uygulamalar, sensör çalışmaları, ilaç izleme (biomarker) 

uygulamaları, boyaya duyarlı enerji uygulamaları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 

muz kabuklarının (Musa acuminata) iyi karbon kaynakları olduğu bilinmektedir. Düşük yanma sıcaklığı 

nedeniyle kolayca karbonize olabilir. Bu açıdan CQD'lerin sentezi kolaydır ve verim oranı yüksektir. 

Bu çalışmada, muz (Musa acuminata) kabuklarından yeşil sentez yöntemi ile karbon kuantum noktaları 

sentezlenmiştir. Bu amaçla muz kabukları ev tipi fırında 1 gün 200 ° C'de yakılarak bu işleme başlandı. 

Yandıktan sonra yıkama işlemi yapılmıştır. Musa acuminata'dan sentezlenen karbon kuantum 

noktalarının morfolojileri, Ultraviyole ve Görünür Işık Spektrofotometresi (UV-Vis spektroskopisi), 

Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR-NIR), X-Işını Kırınımı (XRD) gibi 

karakterizasyon teknikleriyle incelenmiştir. Çalışmamızın floresan özellikleri sonraki aşamalarda 

incelenecek ve ayrıca transmisyon elektron mikroskobu (TEM) karakterizasyonu ile desteklenecektir. 

XRD sonuçlarında karbon kuantum noktalarını gösteren dereceler belirlendi ve bunların kuantum 

noktaları olduğu anlaşıldı. FTIR-NIR karakterizasyonunda karbonizasyona dayalı grafitleşme vardır. 

Çalışmanın ilaç uygulamaları ve boyaya duyarlı yeşil enerji uygulamaları için iyi birer biyobelirteçler 

olduğu düşünülmektedir. 

Keywords: Karbon kuantum noktaları (CQDs), muz (musa acuminata), hidrotermal proses, yeşil sentez    

 

ABSTRACT 

Since the first invention, Carbon Quantum Dots (CQDs) have gained a lot of interest and new fields of 

study. CQDs are very popular due to their good stability, high conductivity, low toxicity, 

environmentally friendly materials and easy synthesis. In addition to its synthesis, it finds application in 

a wide area. These applications are used in many areas such as sensor studies, drug monitoring 

(biomarker) applications, dye sensitive energy applications. Additionally, banana peels are known to be 

good sources of carbon. It can be easily carbonized due to the low combustion temperature. In this 

respect, CQDs are easy to synthesize and their yield rate is high. 
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In this study, carbon quantum dots were synthesized from banana (musa acuminata) peels by green 

synthesis method. For this purpose, this process was started by burning the banana peels in a domestic 

oven at 200 ° C for 1 day. Washing process was carried out after burning. The morphology of carbon 

quantum dots synthesized from Musa acuminata was studied by characterization techniques such as 

Ultraviolet and Visible Light Spectrophotometry (UV-Vis spectroscopy), Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FT-IR-NIR), X-Ray Diffraction (XRD). The fluorescence properties of our study will be 

examined in the next stages and will also be supported by transmission electron microscopy (TEM) 

characterization. Degrees representing carbon quantum dots were determined in XRD results, and it was 

understood that these were quantum dots. There is graphitization based on carbonization in FTIR-NIR 

characterization. The study is thought to be good biomarkers for drug applications and dye-sensitive 

green energy applications. 

Keywords: Carbon quantum dots (CQD), banana (musa acuminata), hydrothermal process, green 

synthesis            
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YABANİ YULAF KARIŞIMLARININ ARPANIN PAZARLAMA DEĞERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF WILD OAT CONTAMINATION ON BARLEY'S MARKETING PRIZE 

 

Meral YILDIRIM 

Harran üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Sorumlu Yazar)  

 İrfan ÖZBERK 

                                           Harran Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışmada arpa içerisine olası yabani yulaf karışımının pazarlama değerinin belirlenmesine olan 

etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada yer alan arpa ve yulaf tohumları çeşitli oranlarda 

karıştırılarak 100 gr ‘lık örnekler oluşturulmuştur (%100 yerli siyah arpa, %97,5 Yerli siyah arpa+ 

%2,5 Yabani yulaf, %95 Yerli siyah arpa+ %5 Yabani yulaf, %92,5 Yerli siyah arpa+%7,5 

Yabani yulaf, %90 Yerli siyah arpa+ %10 Yabani yulaf) Oluşturulan örnekler Şanlıurfa buğday 

borsasına tesadüfi seçilen 4 alıcıya gösterilmiş ve fiyat tahminleri alınmıştır. Yapılan varyans 

analizlerinde alıcılar arasında fiyat verme bakımından istatiksel önemde bir fark olmadığı anlaşılmıştır. 

Arpa +yabani yulaf örnekleri arasında istatistiksel önemde farklar bulunmuştur. En yüksek pazarlama 

değerine sahip örneğin %100 yerli siyah arpa (1,546 TL/kg) olduğu En düşük pazarlama değeri ise 

%90 yerli siyah arpa +%10 yabani yulaf (1,463TL/kg) karışımına verildiği anlaşılmıştır. Karışımlara 

verilen fiyatların yabani yulaf miktarına göre değiştiği saptanmıştır. 

Sonuç olarak çiftçilerin yabancı ot kontrolü yapmaması pazarlama fiyatını düşürdüğü için çiftçilerin 

yabani yulaf mücadelesini ihmal etmemeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Arpa, Yabani Yulaf, Pazar Fiyatı, Çiftçiler 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to be investigated the effect of possible wild oats mixture into barley on 

determining the marketing value. Barley and oat seeds mixed in various proportions in the study. 

Samples of 100 g were prepared (100% local black barley, %97,5 Native black barley+ 2,5% Wild 

Oats by 95% of the Indigenous black barley+ 5% Wild Oats %92,5 Native barley black+7,5% of 

Wild Oats, 90% of the Indigenous black barley+ 10% wild oats)  and presented to randomly selected 

four seed purchasers in Şanlıurfa local commodity market. The results revealed that there was no 

statistically significant difference among purchasers. Statistically significant differences were found for 

barley +wild oats samples. it was found that 100% domestic black barley (1,546 TL/kg) was given to 

the highest marketing price,  and the 90% Sunday black barley +10% wild oats sample received the 

lowest (1,463 TL/kg). It was found that the prices given to mixtures varied depending on the ratios of 

Wild Oats. 

It was concluded that, farmers should not neglect the chemical weed control measures against wild oats,  

Key Words: Barley, Wild oats, Marketing price,  
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DETERMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT GIRDLING APPLICATIONS ON THE 

FRUIT YIELD   AN POMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NINFA APRICOT VARIETY 
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ÖZEY 

Amaç: Bu araştırma Ninfa kayısı çeşidinde bilezik alma uygulamalarının verim ve bazı pomolojik 

özelliklerinin belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

Materyal ve Metot: Deneme 2019 yılında Çanakkale ili Kepez Beldesi civarında bulunan 25 yaş üstü, 

sağlıklı ve ekonomik verimde olan ‘Ninfa’ kayısı ağaçları ve meyveleri kullanılarak yürütülmüştür. 

Bilezik alma işlemi kontrol, tek ve çift bilezik alma şeklinde uygulanmıştır. Bilezik alma işlemi 

ağaçların tam çiçeklenme sonrasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada uygulamalara bağlı olarak meyve 

verim ve bazı pomolojik özellikleri incelenmiştir. Araştırmada meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, 

meyve kabuk rengi (L, a, b), pH, Titre edilebilir asitlik (TA) (%), Meyve Eti Sertliği (kg/cm2) gibi 

parametreler incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla istatistik analizleri 

yapılmış olup, ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmadan elde edilen verilere göre ağaç başına en yüksek verimler çift bilezik (91,0 kg 

ağaç-1) uygulamasından elde edilmiştir. Uygulamalara bağlı olarak meyvenin pH ve TETA değerleri 

istatistiki olarak önemli değişim göstermemiştir.  Uygulamalara göre meyve eni, meyve boyu ve meyve 

ağırlığı bakımından en yüksek değerler kontrol ağaçlarında belirlenmiştir (sırasıyla 43,74 mm, 45,06 

mm, 51,30g).  

Sonuç: Yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre bilezik alma uygulamalarına bağlı olarak meyve eni, 

meyve boyu ve meyve ağırlığında düşüşler olurken, ağaç başına meyve veriminde ise artışlar 

kaydedilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak kayısı yetiştiriciliği açısından ağaç başına meyve 

verimi bakımından tek ve çift bilezik alma uygulamaları önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kayısı, bilezik alma, meyve eni, meyve kalitesi, pH. 
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Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Muammer GÖK’ün  “Bilezik Alma Uygulamalarının Ninfa 

Kayısı Çeşidinde Meyve Verim Ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” başlıklı 

Yüksek Lisans tezinden elde edilmiştir.  
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KADİFE ÇİÇEĞİNE (Tagetes erecta L.)  AŞILANAN BAZI TİCARİ ARBUSKÜLER 

MİKORİZAL SPOR SAYISINA FARKLI YETİŞTİRME ORTAMI KULLANIMININ ETKİSİ  

THE EFFECT OF THE USE OF DIFFERENT GROWTH MEDIA ON THE NUMBER OF 

VARIOUS COMMERCIAL ARBUSCULAR MYCORRHIZAL SPORES INOCULATED TO 

MEXICAN MARIGOLD (Tagetes erecta L.) 
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0002-2049-2423)  

 

ÖZET 

Bilinçsiz olarak kullanılan kimyasallar hava, su ve toprak gibi doğal alıcı ortamlar üzerinde giderilmesi 

zor tahriplere yol açmaktadır. Özellikle insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yeri olan tarımsal 

alanların, bu kirlilikten daha fazla etkilenmemesi için kimyasal kökenli girdiler yerine, doğa ile dost 

uygulamalara daha fazla yer vermesi gerekmektedir.  

Toprakta bitki kökleri ile mikroorganizmalar arasında karşılıklı fayda sağlama üzerine kurulan ortak 

yaşamlardan birisi de kök-mantar yararlanımına dayanan mikorizal simbiyozdur. Doğada kendiliğinden 

var olan bu ortaklığın oluşum birimleri mikorizal sporlardır. Bu sporların izolasyonu, tanımlanması, 

çoğaltılması ve kullanımı son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Ancak ülkemizde henüz yerli bir 

AMF sporu içeren ve patentli mikorizal gübre bulunmamaktadır. İthal edilenlerin ise hangi toprak 

koşullarında çalışacağı ile ilgili net bir bilgi yoktur. Bu amaçla AMF spor çoğaltımında iyi sonuç verdiği 

düşünülen kadife bitkisine (Tagetes erecta L.) üç farklı ticari mikorizal gübre aşılanmış ve bitki, katı 

(substrat=harç) ve su kültürü (hidroponik) ortamlarında yetiştirilmiştir.  

Çalışmada perlit ortamında farklı ticari mikorizal gübre ile aşılanan kadife bitkisi tohumları yaklaşık 30 

gün sonra fidecik olarak katı (1:1:1 Perlit:Vermikülit:Pomza) ve hidroponik ortamlara aktarılmıştır. 

Modifiye Hoagland çözeltisi ile sulanan bitkiler 3 hafta sonra hasat edilmiştir. Çalışmanın sonunda 

hidroponik ortamda Shubhodaya, katı ortamda ise Great White ticari isimli mikorizaların bitkide en iyi 

gelişimi ve spor infeksiyonunu sağladığı belirlenmiştir. Elde edilen değerlerden bitki kök üstü yaş ve 

kök yaş ağırlığı ile kök uzunluğuna ait rakamlar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli (P<0.05) 

bulunmuştur.  

Yapılan bu çalışma ile hem mikrobiyal gübrelerin etkinliği hem de sporların farklı ortamlardaki 

çalışmaları test edilmiştir. Sonuçlara göre sağlıklı mikorizal inokulum (aşılama) materyali üretmede 

yaygın olarak kullanılan kum/toprak ve daha gelişmiş substrat tabanlı üretim sistemlerine göre daha 

temiz, hızlı ve pratik materyal sağlama yönü ile hidroponik ortamın da bir alternatif olarak 

önerilebileceği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Arbusküler mikorizal fungus, spor, Tagetes erecta L., hidroponik.  

 

ABSTRACT 

Chemicals used unconsciously cause damages that are difficult to relieve on natural receiving 

environments such as air, water, and earth. In order for agricultural areas, which have an important place 

in human and animal nutrition, not to be affected anymore by this pollution, it is necessary to give more 

place to nature-friendly practices instead of chemical-based inputs.  

One of the symbioses, which are based on mutual benefit between plant roots and microorganisms in 

the soil, is mycorrhizal symbiosis, which is based on root-fungus symbiosis. Mycorrhizal spores are the 

forming units of this partnership that exists spontaneously in nature. The isolation, identification, 

reproduction, and utilization of these spores have gained importance in recent years. However, in our 

country, there is no patented mycorrhizal fertilizer containing a local AMF spore yet. There is no clear 
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information about under which soil conditions the imported AMF spores will work. For this purpose, 

three different commercial mycorrhizal fertilizers were inoculated to Mexican Marigold  (Tagetes erecta 

L.), which is considered to give good results in terms of AMF spore propagation, and the plant was 

grown in solid (substrate=mortar) and aquaculture (hydroponic) media.  

In the study, Mexican Marigold seeds inoculated with different commercial mycorrhizal fertilizers in 

perlite growing medium were transferred to solid (1:1:1 Perlite:Vermiculite:Pumice) and hydroponic 

media as seedlings after about 30 days. Plants irrigated with modified Hoagland solution were harvested 

after 3 weeks. At the end of the study, it was determined that the best growth and spore infection of the 

plant was provided in the solid medium by the commercial mycorrhiza named Great White and in the 

hydroponic medium by the commercial mycorrhiza named Shubhodaya. Based on the results, the 

difference between the fresh shoot and fresh root weights, and root length values were found to be 

statistically significant (P<0.05).  

With this study, both the efficiency of microbial fertilizers and the activity of spores in different media 

were tested. Based on the results, it has been revealed that hydroponic environment can be recommended 

as an alternative in terms of providing cleaner, faster and more practical material compared to sand/soil 

and more advanced substrate-based production systems, which are commonly used to produce healthy 

mycorrhizal inoculum material. 

Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungus, spore, Tagetes erecta L., hydroponic.   

 

1.GİRİŞ 

Dünyada sanayisi tarıma dayalı olarak gelişmiş olan birçok ülke kullandığı zirai ilaç ve kimyasal 

gübreleri yavaş da olsa terk ederek doğa ile uyumlu olanlarına geçiş yapmaktadır.  

Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik adına her geçen gün bir yenisi üretilen birçok tarımsal 

uygulamalar içerisinde mikrobiyal gübrelerin önemi de her geçen gün artmaktadır.  

Arbusküler mikorizal funguslar (AMF), birçok bitki familyası ile simbiyoz oluşturmuş ve yeryüzünün 

birçok alanına dağılmış olan toprak funguslarıdır. Önemleri doğal ve yarı doğal ekosistemlerde yaygın 

bir şekilde kabul edilmiştir. Bu ortak yaşam abiyotik ve biyotik strese karşı artan bitki dayanıklılığını 

sağlaması ve ayrıca artan bitkisel üretim ve çeşitliliğe olan katkısı ile önemini göstermiştir (Smith ve 

Read 2008). AMF sporları bitki köklerine giriş yaptıktan sonra başta fosfor olmak üzere bitkilerin 

beslenmesi için gerekli olan diğer birçok besin elementleri (N, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn v.b.) ile özellikle su 

alımına yardımcı olmaktadır. Bitki kökü ve mikorizal fungusa ait karşılıklı yararlanmaya dayanan bu 

ortak yaşamda mantarın bitkiden aldığı ise sadece karbonhidrattır (Selvaraj ve Chellappan 2006). 

Günümüzde, ürün sağlığını ve verimini arttırmak, agrokimyasal uygulamaların kullanılmasını 

kısıtlamak ve bu sayede çevre ıslahı yapabilmek için diğer mikrobiyal gübreler gibi mikorizaların da 

tarım, bahçe tarımı ve ormancılık alanlarında önemi daha fazla anlaşılmaktadır (Gianinazzi ve ark., 

2002; Johansson ve ark., 2004). 

AMF sporlarının zorunlu biyotrofik olması durumu onlardan yüksek kalitede inokulümü (aşılama 

materyali), düşük maliyetle ve büyük ölçekli üretim yöntemleriyle üretilmesini zorlaştırmaktadır. Bu 

durum mikorizal spor üretiminde farklı metotlar aramayı gerektirmektedir. AMF sporlarının büyük 

ölçekli üretimi için onlarca yıldır birçok metot geliştirilmiştir (IJdo ve ark., 2011). 

Mikorizal sporlarının kullanım amaçları laboratuvar ölçeğinden başlayıp, tarla, bahçe, sera 

yetiştiriciliklerinin yanında gelişmiş bazı ülkelerde kamuya açık ancak özel kullanıcıların yararlandığı 

alanlar olan golf-futbol sahaları ve park-peyzaj alanları gibi geniş kesimlerin kullanımına hizmet edecek 

kadar değişik boyutlara gelmiştir. AMF spor kullanım amaçlarının farklılıkları bu mikrobiyal gübrelerin 

üretim yöntemlerinin de farklılaşmasına sebep olmuştur. Nitekim bu canlıların besin zincirine 

karışabilmeleri zorunlu olarak bitki kök varlığı ile mümkün olduğundan dolayı, bu sporlara bitki 

köklerinin konukçu olması spor üretimin ön koşulu olarak görünmektedir. Her ne kadar in vitro 

koşullarda spor üretimi yapılmaya çalışılıyorsa da, bu ortamlarda bitki kökleri, hormon ve bakteri vb 

uygulamalarla canlı tutulmakta ve spor üretimi yine aşılama ile kök varlığında olmaktadır. Bu 
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mikroorganizmaların canlı kalabilmeleri ve çoğalabilmesi için bitki köklerinin yapacağı işlevi yerine 

getiren herhangi bir alternatif bulunmaması endomikorizal sporlar için bir besi ortamını şu an için 

imkânsız kılmaktadır. Bu nedenle, uygun bir konukçu olmaması AMF sporlarının büyük ölçekli 

üretimini son derece sınırlı hale getirmektedir (IJdo ve ark.,2011).  

AMF spor üretim sistemleri için kullanılan yöntemlerden en yaygını “Klasik” kum/toprak ve daha 

gelişmiş substrat tabanlı üretim sistemleridir. Bu sistem uyumlu konukçu kullanılarak büyük ölçekli 

AMF inokülasyonunun seri üretimi için uygun maliyetli bir yöntemdir (Douds ve ark., 2005, 2006; Gaur 

ve Adholeya, 2002).  

Bir diğer üretim sistemi göreceli olarak temiz AMF inokülasyonu üretmek için geliştirilmiş substratsız 

kultivasyon (“Gerçek” hidroponik ve aeroponik) sistemleridir. Ancak, bu üretim sistemlerinin biraz 

daha maliyetli olması kullanımlarını genellikle küçük hacimli üretim ve araştırma amaçları için 

sınırlandırmıştır (Douds ve ark., 2005, 2006; Gaur ve Adholeya, 2002).  

 “Kök organ kültürleri” (ROC) olarak adlandırılan üretim sisteminde ise kesilmiş bir kısım bitki 

kökünün veya tüm bitkinin in vitro kültivasyonuna dayanan sistemdir. Bu sistemler şu anki yüksek 

maliyetlerine rağmen kontaminasyonsuz saf AMF spor üretimini garantilemektedir. Özellikle 

AMF’lerin in vitro kültivasyonu, katma değeri yüksek olan bitkiler (mikro çoğaltma teknikleri ile 

üretilebilen) için özellikle kullanılmaktadır (Douds ve ark., 2005, 2006; Gaur ve Adholeya, 2002).   

Mikorizal yaşamda konukçu görevini üstlenen bitkilerin ya da besin elementi ve su taşıma başta olmak 

üzere bu ortaklığı devam ettirmede çok önemli işlevi olan AMF sporlarının ve her iki canlı yapının 

birbirlerinin karşılıklı yararına olarak kurmuş oldukları bu mikoizal birliktelikteki hem bitki, hem de 

sporla ilgili olarak bu farklılıkların etkilerinin belirlendiği çalışmalar yapılmaktadır (Kapulnik ve Douds, 

2000a). 

Farklı bitki ve AMF sporu kullanılarak yapılan birçok çalışmada çalışmaların yürütüldüğü ortamların 

bu iki bileşken üzerine etkilerini belirlemek de bu alanda yapılacak özellikle laboratuar ve sera 

denemeleri için saf ve temiz propagül elde etmede önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla mikorizal 

çalışmalarda yaygın kullanılmamakla beraber daha hızlı sonuç alınabileceği düşüncesi kadife bitkisine 

spor aşılanarak ile hidroponik ve substratlı ortamda gelişmesinin takip edildiği bir çalışma yapılmıştır.  

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bitki kökleri ile mantar sporları arasında oluşan Arbusküler Mikorizal Fungus (AMF) ortak yaşamında 

rol alan iki anahtar unsurdan birisi bitki kökleri, diğeri ise fungus sporlarıdır. Çalışmada bitki olarak 

seçilen kadife çiçeği (Tagetes erectra L.) organik tarımda cezbediciliği ile bazı böceklere karşı tuzak 

bitki, bazı böceklere karşı ise uzaklaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca son dönemlerde yine organik 

tarımda yumurta sarısının doğal renk oluşturulmasında içerisindeki renk pigmentlerinden yararlanılan 

bir bitki olmuştur (Parker ve ark., 2013; Glenister ve ark., 2014) Kadife çiçeği dokularında ve özellikle 

köklerinde yoğun olarak bulunan, a-therthienyl insektisit, nematisit, fugusit ve antiviral etkiye sahiptir 

(Wang ve ark., 2007; Hethely ve ark., 1986; Krueger, 2007; Soule, 1993). Bu durum Tagetes türlerinin 

aynı ortamda bulunan bitkilerdeki zararlı sayısını düşürme nedenini açıklamaya yardımcı olmaktadır 

(Finch ve Collier, 2000). Kadife çiçeği (Tagetes erecta L.) gibi bitkiler AMF sporlarının büyük ölçekli 

üretimi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bitkiler; kısa vejetasyon süresi, yeterli kök sistemi 

gelişimi, geniş bir AMF sporu çeşidiyle iyi bir kolonizasyon oranına sahip olması ve nispeten düşük 

seviyelerde fosfora (P) tolerans göstermeleri gibi olumlu özellikleri ile çeşitli avantajlar sunmaktadır. 

Ayrıca, kolonize olmadığında beyaz köklere sahipken, kolonize olduğunda sarı kökler oluşturması (örn. 

pırasa ve mısır gibi) ve çok geniş bir sıcaklık toleransına sahip olması (Millner ve Kitt, 1992) konukçu 

olarak seçilme nedenlerindendir. Çalışmada kullanılan Kadife Bitkisi (Tagetes erectra L.) tohumları 

Miracle ticari markaya ait olup, piyasadan temin edilmiştir.  

Çalışmamızda kullandığımız mikorizal gübrelerden Shubhodaya (SBD), Endo Roots Soluble (ERS) ve 

Great White Premium (GWP) ticari isimleri ile piyasada en yaygın olarak bulunan mikorizal gübrelerdir. 

SHB Hindistan’dan ithal edilmiş bir mikorizal gübre olup, paket üzerinde verilen bilgiye göre 3 farklı 
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Glomus mikoriza mantar sporunun konsorsiyumudur ve 50 gramlık pakette 1x105 propagül/paket 

şeklinde canlı sayısı garanti edilmiştir. Diğer iki mikorizal gübre olan ERS ve GWP ise A.B.D. menşeli 

olup, ERS’de garanti edilen içerik % 23.5 toplam canlı organizma, GWP’de ise 220x103 adet/1000 g’dır. 

Millner ve Kitt (1992), kum tabanlı bir sistemde 20 µM'lik bir P konsantrasyonunda optimum 

sporülasyon, 2 µM'nin altındaki fosfor konsantrasyonunda çok zayıf seyreden bir bitki kök gelişiminden 

dolayı düşük bir kolonizasyon ve 100 µM'nin üzerindeki fosfor konsantrasyonun da ise kök 

infeksiyonun azalmasına bağlı olarak zayıf sporülasyonun oluştuğunu göstermişlerdir. Bu  nedenle 

yapılan bu çalışmada katı ortamda (1:1:1 Perlit:Vermikülit: Pomza) ve Hidroponik ortamda Gaur ve 

Adholeya  (2000)’e göre P konsantrasyonu 20 µM olacak şekilde modifiye hoagland çözeltisi  

kullanılmıştır. 

Deneme öncesi tohum çimlendirme ve mikorizal spor aşılama ortamı olarak steril perlit kullanılmıştır. 

Tohum çıkışı ve inokulasyonu takiben çıkan fidecikler katı ve sıvı ortamlara aktarılmıştır. Bu 

ortamlardan; katı ortam 1:1:1 Perlit:Vermikülit:Pomza içermekte olup, ortamların hepsi otoklavda 

121°C’de, 120 dakika süre ile steril edilerek kullanılmıştır. Hidroponik ortam ise Gaur ve Adholeya  

(2000)’e göre mikorizal spor gelişimini engellemeyecek şekilde 20 µM P içeren modifiye Hoagland 

çözeltisi  otoklavda  121°C’de 15 dakika steril edilmiş saf su  ile hazırlanmıştır. 

Çalışmada bitki tohumları % 0.5 lik Sodyum hipokloritle 5 dakika yüzey sterilizasyonu yapıldıktan 

sonra saf su ile yıkanmıştır. Daha sonra içerisinde 1’er litre steril perlit bulunan ortamlardan 3 adedine 

9 adet tohumun altına gelecek şekilde her farklı mikorizal gübreden aşılanmış ve tohumlar perlitle 

kapatılmıştır. Diğer perlitli ortama ise mikorizal gübre verilmeden sadece tohum konulmuş ve üzeri 

perlitle kapatılmıştır. Sulama işlemi her ortama yaklaşık 250 ml saf su olacak şekilde spreyleme 

yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan ticari mikorizal gübreler içerisinde bulunan spor sayısına göre bitki kök başına 

500 adet spor olacak şekilde Shubhodaya 1 g (500 adet spor/g), ERS 15,6 g (32 adet spor/g) ve Great 

White 9,26 g (54 adet spor/g) gübrelerden tohum altına verilmiştir. 

Bitkilerin gelişmelerinde farklılık oluşmasını önleyebilmek için karışım ortamda yetişen fideler de 

hidroponik ortamda kullanılan modifiye Hoagland Çözeltisi ile sulanmışlardır. Modifiye Hoagland 

Çözeltisi’nin içeriği 280 mg KCL, 2.71mg KH2PO4, 420mg Mg(NO3)2*4H2O, 476 mg KNO3, 504mg 

MgSO4*7H2O, 30 mg FeNaEDTA, 2 mg MnCl2*4H2O, 2 mg H3BO3, 1mg ZnSO4*7H2O, 0.14 mg 

CuSO4*5H2O ve 0.014 mg (NH4)6Mo7O24*4H2O şeklinde hazırlanmıştır (Hoagland ve Arnon, 1950). 

Tohum ekim ve aşılama işleminden 30 gün sonra her ortamdan 3 er adet bitki sökülüp, köklerine 

bakılmıştır. Mikorizal infeksiyonun başladığı (ortalama % 20-30 olduğu belirlenen) fideler saf/steril 

perlit ortamından katı ve hidroponik ortamlara aktarılmıştır. Katı ve hidroponik ortamlara aktarılan 

fideler 3 hafta sonra ortamlarından alınarak bazı gelişim ölçütleri ve mikorizal parametreleri 

belirlenmiştir.  

Nitekim topraksız tarım yöntemlerinin en büyük avantajı olarak daha hızlı ve sağlıklı propagül çoğaltımı 

ile ilgili alınan ön bilgiler (Korkmaz 2005) doğrultusunda yapılan bu çalışmada 3 adet ticari mikorizal 

gübre (SHB, ERS ve GWP) ile 1 adet aşılama olmayan kontrol (K) olmak üzere 4 uygulama, 2 farklı 

bitki yetiştirme ortamı (karışım ve hidroponik), 1 adet kadife bitkisi (Tagetes erectra L.) tohumu ve 9 

tekerrür olmak üzere toplam 36 adet hidroponik, 36 adet katı ortam olmak üzere 72 adet bitki ile deneme 

yürütülmüştür.  

Statik besin çözeltisi içerisinde bitki yetiştiriciliği anlamına gelen hidroponik yöntemle, klasik metot 

olarak bilinen substratlı ortamlara aynı mikorizal fungus sporu, bitki tohumu ve besin çözeltisi 

kullanarak yapılan çalışma sonunda bitki hasatının ardından bitkide kök üstü ve kök yaş ağırlığı (g), kök 

üstü kuru ağırlığı (g), bitki boyu (cm), kök uzunluğu (cm), kökte mikorizal spor infeksiyon oranı (%) ve 

spor sayısı (adet/10g) belirlenmiştir. 

Bitki kök üstü ve kök yaş ağırlığı hassas terazide (± 0.1 g) tartılması ile, aynı şekilde bitki kök üstü kuru 

ağırlığı ise; yaş ağırlıkları belirlenen bitki kök üstü aksamlarının kese kağıtlarına yerleştirilerek, sıcaklığı 
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70°C’ye ayarlı etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar bekletilmesi sonucunda hassas terazide (± 0.1 g) 

tartılması sureti ile belirlenmiştir.  

Bitki boyu her bitkide, kökün bittiği nokta ile bitkinin en uç noktası arasındaki uzunluğun mm bölmeli 

cetvel ile ve yine bitki kök uzunluğu ise rastgele seçilen üç adet kökün mm bölmeli cetvel ile ölçülerek 

cm cinsine çevrilmesi ile bulunmuştur. 

Bitki kök örneklerinde mikorizal parametrelerden olan mikorizal infeksiyon yüzdelerinin 

belirlenmesinde, bitkiler Koske ve Gemma (1989)’nın metoduna göre boyanarak mikroskop altında 

incelenmiştir. 

Bir diğer mikorizal parametre olan spor sayımında ise her farklı mikorizal gübre aşılaması yapılan 3 

adet bitki kökünün ortama bıraktığı mikorizal spor sayısı (adet/10g) Gerdeman ve Nicolson (1963)’ın 

ıslak eleme metoduna göre belirlenmiştir.  

Deneme kapsamında elde edilen sonuçlar tesadüf blokları deneme desenine göre varyans analizine tabi 

tutulmuştur. F testi yapılmak suretiyle farklılıkları tespit edilen uygulamaların ortalama değerleri LSD 

önem testine (%5) göre gruplandırılmıştır. MINITAB Ver. 16.0 programında uygulamalar arasındaki 

standart sapmalar tespit edilmiştir.  

 

3.  SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan bu çalışmada üç farklı ticari mikorizal gübrenin aşılandığı Kadife Bitkisi aralıklı havalandırma 

ve düşük konsantrasyonda P içeren (20 µM) Modifiye Hoagland Çözeltisi kullanılarak, kısa bir kültür 

periyodunda yetiştirilmiş ve çalışmanın sonunda en yüksek mikorizal kolonizasyon oranının olduğu yani 

en fazla sporun üretildiği ortam ve mikorizal gübre çeşidi belirlenmiştir. 

İki farklı bitki yetiştirme ortamı ile farklı özelliklerdeki mikorizal sporların gerek bitki gelişim 

parametreleri, gerekse mikorizal parametrelerle ilgili olarak belirlenen değerler arasındaki fark kontrole 

göre istatistiksel olarak ayrımlı çıkmıştır (Tablo 1). Çalışma bitkide fosfor ya da herhangi bir besin 

elementi alımı üzerine kurulmuş olsaydı, hidroponik çözeltide besin elementleri alımı için herhangi bir 

difüzyon sınırı olmamasından dolayı belki bir fark yaratmayabilirdi (Neumann ve George, 2005).  

Tablo 1’de görüldüğü üzere; bitki kök-kök üstü yaş ağırlığı ile kök uzunluğu değerleri arasındaki fark 

kontrole göre istatistiksel olarak önemli (P<0.05) çıkarken, bitki kök üstü kuru ağırlığı, bitki toprak üstü 

uzunluğu, kök infeksiyon oranı ve spor sayısı değerleri arasındaki fark ise kontrole göre önemli (P<0.05) 

çıkmamıştır. 

 

Tablo1. Kadife çiçeğine (Tagetes erectra. L.) aşılanan farklı mikorizal gübrelerin ve farklı yetiştirme 

ortamlarının bazı mikorizal ve bitki gelişim parametreleri üzerine etkisi. 

Yetişme 

Ortamı x 

Mikorizal 

Gübre  

Bitki 

kök yaş 

ağırlığı 

(g)  

Bitki 

kök 

üstü 

yaş 

ağırlığı 

(g)  

Bitki 

kök 

üstü 

kuru 

ağırlığı 

(g)  

Bitki 

toprak 

üstü 

uzunluğu 

(cm)  

Bitki kök 

uzunluğu 

(cm)  

Bitki kök 

infeksiyon 

oranı (%)  

Hasat 

sonrası 

ortamda 

kalan 

spor 

sayısı 

adet/10g  

H
id

ro
p

o
n

ik
 

K 0.028b   0.056d  0.007  4.063  2.900c  0   0  

SHB  0.034a  0.152a  0.040  6.633  4.700a  56.67  21  

ERS 0.026b  0.098c  0.021  5.567  3.767b  38.33  7  
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GWP 0.027b  0.113b  0.024  6.500  4.033b  46,67  11  
K

a
rı

şı
m

 

K 0.018c  0.067cd  0.017  5.533  3.667b  0  0  

SHB  0.016c  0.081bc  0.039  5.200  2.867c  46.67  17  

ERS 0.004d  0.062cd  0.033  6.500  2.333d  41,67  12  

GWP 0.004d  0.094b  0.040  7.037  3.767b  66.67  26  

LSD  0.001731  0.02625  ---  ---  0.5193  ---  ---  

K: Kontrol SHB: Shubhodaya  ERS: Endo Root Soluable GWP: Great White 

Premium 

 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre SHB ticari mikorizal gübresine ait sporlarının hidroponik ortamda 

yetişen kadife bitkisi köklerinde diğer ortam ve sporlara göre daha fazla çoğaldığı, GWP mikorizal 

gübresine ait sporların ise karışım ortamında yetişen kadife bitkisi köklerinde diğer sporlara göre daha 

fazla çoğaldığı belirlenmiştir. Bu durum ortam faktörlerinin mikorizal sporların yaşam döngüsü 

üzerinde etkilerinin farklı olabileceğini ortaya koymuştur. Nitekim, SHB mikorizal gübresi aşılanmış 

olan bitkide ölçülen parametrelerin hepsinde hidroponik ortamda en yüksek değerler elde edilirken, 

GWP mikorizal gübresi aşılanmış olan bitkide ise ölçülen parametrelerin hepsinde karışık ortamda en 

yüksek değerler elde edilmiştir. AMF spor üretimi ve propagasyonu için çeşitli saf veya karışık 

substratlar kullanılmaktadır. Bu amaçla toprak, kum ve substratlar farklı oranlarda kullanılabildiği gibi 

kendi yerlerine ikȃme olabilecek başka ürünlerle de değiştirilerek kullanılabilmektedir. Örneğin,  

vermikulit ve perlit, besin bakımından zengin olan toprak ve kompostu inceltmek için kullanılırken 

(Douds ve ark., 2005, 2006), kompost veya turba gibi diğer organik substratlar ise besini eksik topraklara 

eklenebilir. Ancak ortamların mikorizal sporlar üzerine etkisini net bir şekilde belirtmek oldukça zordur. 

(Gaur ve Adholeya, 2002; Ma ve ark., 2007). 

Ayrıca, spor çeşidi ayırt etmeksizin hidroponik ortamda yetişen bitki köklerindeki spor boyutlarının 

daha küçük (<50 µ), karışım ortamında ise daha büyük (>50 µ), olduğu mikroskop altında belirlenmiştir. 

Çalışma sonucundan görüleceği üzere; yapılacak olan benzer çalışmalarda mikorizal gübrelerin farklı 

koşullarda etkinliklerinin farklı olabileceğinin göz önüne alınarak kullanılmasının yararlı olacağı ve 

yapılan bu çalışmanın, kendi yerel sporlarımızla benzer ortamlarda yapılmasının tarımsal ve ekonomik 

olarak daha faydalı olacağı kanısına varılmıştır. 

Her ne kadar inokulüm üretmenin en yaygın yolu kum, toprak ve diğer karışımlar olsa da temiz ve hızlı 

spor çoğaltmada hidroponik ortamın da tercih edilebileceği ve mikorizal gübrelerin paketleri üzerinde 

yazılan spor sayısına itibar edilmekle beraber, herhangi bilimsel bir çalışmaya başlamadan önce mutlaka 

spor sayımının yapılması gerektiği ortaya konulmuştur.  

Topraksız tarımda bitki besleme kaynağı olarak genelde kimyasal kaynakların kullanıldığı göz önüne 

alındığında; mikorizal sporların topraksız tarımda kullanımının oldukça önem arz ettiği çünkü mikorizal 

spor kullanımı ile, başta fosfor olmak üzere kimyasal gübre kullanımının azaltılabileceği 

düşünülmektedir (Arcak ve Güder, 2004). 

Bu doğal aşılayıcıların makul bir şekilde kullanılmasının, toprağı kimyasal gübrelerle değiştirme 

ihtiyacını azaltabileceği ve böylece sürdürülebilir tarımın yaşayabilirliğini artırabileceği de 

varsayılmaktadır (Gemma ve ark., 1997a). 

Bu amaçla doğal kaynakların korunması adına doğada var olan mikrobiyal gübrelerin, özellikle de 

mikorizal sporların kullanılması ve çoğaltılmasının hem ekonomi hem de çevresel sürdürülebilirliğin 

sağlanmasında oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Quercus L. (Fagaceae) cinsi dünya genelinde 461 tür ile temsil edilir. Yayılış alanları ılıman kuzey 

yarımküreden Malezya ve Kolombiya'ya kadardır. Quercus gövde kabukları tanen bakımından 

zengindir ve astrenjan olarak kullanılır. Quercus macranthera subsp. syspirensis (K.Koch) Menitsky 

Türkiye için endemik olup "ispir meşesi" olarak bilinir. Bitki 7 m boylanan, yaprak döken küçük ağaçtır. 

Yapraklar 5-9 kısa loblu, obovat, filiform stipulalı, 6-10 primer damarlı ve 5-20 mm uzunluğunda yaprak 

saplıdır. 

Bitki materyali Kastamonu-Araç (Türkiye)'tan toplandı. Bir örneği Ankara Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Herbaryumu (AEF)'na kaydedildi. Anatomik çalışmalar için numuneler %70 alkolde korundu. 

Enine ve yüzey kesitleri el ile jilet kullanılarak mikroskobik preparat haline getirildi. Mikroskobik 

incelemelerde Sartur solüsyonu kullanıldı. Anatomik analiz ve mikro fotoğraflama için Leica DM 

4000B mikroskobu kullanıldı.  

Anatomik çalışma sonucuna göre, yaprak bifasiyaldir. Üst ve alt epidermada çok sayıda yıldız tüy 

bulunur. Stomalar sadece alt epidermada yer alır. Yaprak ve yaprak sapı kristaller içerir. Yaprak sapı 

çok sayıda yıldız tüy ile karakterizedir. İletim demetlerini sklerenkimatik doku halka şeklinde sarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Quercus macranthera subsp. syspirensis, Fagaceae, Yaprak, Anatomi, Endemik, 

Türkiye 

 

ABSTRACT 

The genus Quercus L. (Fagaceae) is represented by 461 species worldwide. Its distribution ranges from 

the temperate northern hemisphere to Malaysia and Colombia. Quercus bark is rich in tannins and is 

used as an astringent. Quercus macranthera subsp. syspirensis (K.Koch) Menitsky is endemic to Turkey 

and is known as "ispir meşesi". The plant is a small deciduous tree up to 7 m tall. Leaves obovate with 

5-9 short lobes, stipules filiform, primary veins 6-10 and petiole 5-20 mm. 

The plant material was collected from Kastamonu-Araç (Turkey). A voucher specimen was deposited 

in the Ankara University Faculty of Pharmacy Herbarium (AEF). The samples for anatomical studies 

were protected in 70% alcohol. The transverse and surface sections were cut by hand with razor blade 

into microscopic preparat form. The Sartur solution was used in microscopic examinations. Leica DM 

4000B microscope was used for anatomical analysis and micro photographing.  

According to the results of the anatomical study, the leaf is bifacial. Numerous stellate hairs are found 

on the upper and lower epidermis. Stomata are located only on the lower epidermis. The leaf and petiole 

contain solitary crystals. The petiole is characterized by a numerous stellate hairs. The sclerenchymatous 

tissue surrounds the vascular bundles in the form of a ring. 

Keywords: Quercus macranthera subsp. syspirensis, Fagaceae, Leaf, Anatomy, Endemic, Turkey 
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ECONOMIC ACTIVITIES RESULTS OF PRODUCTION OF POTATOES IN ELBASAN 

PROVINCE-ALBANIA 
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ÖZET 

Bu çalışmada Arnavutluk, Elbasan şehrinde patates yetiştiriciliği yapılan tarım işletmelerinin ekonomik 

durumu araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen 

45 çiftçi ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler 2016 yılı üretim dönemine aittir. 

İncelenen işletmelerde işletme başına ortalama 5,79 da çiftlik arazisi tespit edilmiştir. İşletmelerde 

ortalama aktif sermaye 717.185,56 LEK/işletme olarak bulunmuştur. Aktif sermayenin %3,14’ünü arazi 

ve %96,86’sını işletme sermayesi oluşturmaktadır. Pasif sermaye içerisindeki öz sermayenin oranı 

belirlenememiştir. İncelenen işletmelerde ortalama saf hasıla 561.930,35 LEK/işletme, tarımsal gelir 

294.976,56 LEK/işletme olarak tespit edilmiştir. Yapılan maliyet analizi sonucunda, patates maliyetinin 

satış fiyatının altında olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 1 kg patates maliyeti 2,07 LEK olarak 

hesaplanmıştır. Araştırmada üreticilerin bölgede nitelikli ve karlı patates üretimine devam edebilmesi 

için daha bilinçli ve tekniğine uygun üretim yapılması gerekmektedir (1 USD = 108,49 LEK- 

20/06/2018 tarihi itibariyle).  

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Patates Ekonomik Analiz, Patates Maliyet Analizi 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the economic situation of potato farming enterprises in the 

Albanian country of Elbasan. The data used in the study were obtained from questionnaires conducted 

with 45 selected enterprises by stratified random sampling method. The data obtained is for the 2016 

production period. In the enterprises surveyed, the operating fee per business was 5.79. In the enterprises, 

the average active capital per enterprise (717,185.56 LEK), 3.14% is the land capital and 96.86% is the 

operating capital. The ratio of equity capital in passive capital has not been determined. The average net 

yield was 561,930.35 LEK and the agricultural income was 294,976.56 LEK in the examined enterprises. 

As a result of the cost analysis of the potato, it was determined that the cost of the potato was below the 

sales price of the potato. In the study, the cost of 1 kg product was calculated as 2.07 LEK. It has been 

determined that in order to produce qualified and profitable potatoes in the region, producers should 

make more conscious and technically suitable production. 

Key Words: Albania, Potatoes Economic Analysis, Potatoes Cost Analysis 

 

1.Giriş 

Tarım bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun 

koşullarda muhafaza edilmesi, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını da içine alan faaliyetlerin 

tümüne denir (Direk, 2012). Günümüzde tarım, dünyada en önemli stratejik sektörlerden biridir. 

İnsanların beslenmesi gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması yanında, milli gelir, istihdam, dış ticaret, 

tarımsal ve tarıma dayalı sanayilere yaptığı katkıdan dolayı ulusal ekonomide önemli işlevlere sahiptir 

(Arısoy, 2005). 
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Arnavutluk ekonomisinde tarım sektörü en önemli sektörlerden biridir. Tarım ürünleri ülke 

ekonomisinin bir parçasıdır ve ülkenin bölgesel konumunun geniş çevresel, doğal ve iklimsel 

değişimlerden ciddi biçimde etkilenmektedir. Bununla birlikte iklimin ülke tarımına sunduğu avantajlar 

ile üretilen ürünlerin, ülke ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması avantaj oluşturmaktadır. Bu 

avantajlar sonucu daha az tarım ürünü satın alınarak ülke insanlarının gıda ihtiyaçları temin 

edilebilmektedir. Arnavutluk’ta yetiştirilen ana ürünler içinde tahılların ağırlıklı bir yeri vardır. 

Tahıllar başta buğday olmak üzere, mısır, arpa, çavdar ve yulaf gibi ürünlerden oluşmaktadır. Bunların 

dışında üretilen ürünler içinde sebzelerin de ağırlıklı bir yetiştirilme durumu vardır. Özellikle patates ve 

fasulye ülkede tarımsal alanda faaliyet gösteren çiftçiler tarafından öncelikle yetiştirilen 2 önemli 

tarımsal üründür. Bu ürünlerin yetiştirilmesinde ticari amaçla olduğu kadar ev ihtiyaçlarına yönelik 

olarak da küçük alanlarda yetiştirildiği bilinmektedir. 

Arnavutluk’ta tarım alanları ülke yüzölçümünün %24,2’sini kapsamaktadır. Bu alanların yaklaşık 

%60’ında tarla tarımına uygun bitkiler yetiştirilmektedir. Yetiştiriciliği yapılan ürünlerin içinde en fazla 

tahıllar (%35,40) olduğu görülür. Bunu sebzeler (7,46) izlemekte, patates yetiştiriciliği ise toplam sebze 

alanının %31,10’unu oluşturmaktadır (Anonim, 2017). Ülkede en fazla yetiştirilen ürünlerden birisi olan 

patates; temel besin kaynağı olan ürünlerden birisi olması dolayısıyla büyük öneme sahiptir. 

Bu çalışmada Arnavutluk-Elbasan şehrinde bulunan ve patates üretilen işletmelerin sosyo-ekonomik 

durumları yanında yıllık ekonomik faaliyet sonuçlarını incelemek amaçlanmıştır. Ekonomik faaliyet 

sonuçları işletmelerin (çiftçilerin) faaliyetlerinin devamının sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. 

Uygulanan politikalar ve teşvikler bu sonuçlara göre şekillendiği gibi elde edilen hasılanın işletmelerin 

varlığı üzerine etkisi buradan görülebilir. Böylece üretim ile yıllara göre değişmekle birlikte çiftçilerin 

nasıl bir değişim ve gelişim yaşadığı da görülebilecektir. 

 

2.Materyal ve Metot 

Araştırma materyali Arnavutluk-Elbasan şehrinde patates üretimi yapılan işletmelerden yüz yüze 

görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili daha önce yürütülmüş çalışmalardan ve 

ilgili istatistiklerden de yararlanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan veriler, Arnavutluk-Elbasan şehrinde patates yetiştiriciliği yapılan işletmelerin 

yoğun olduğu köylerden seçilen tarım işletmelerinden, bölgeyi patates yetiştiriciliği ve ekonomik 

koşullar bakımından temsil edebilecek şekilde gayeli olarak seçilen çiftçilerden alınmıştır. Seçilen 

köyler ve bu köylerde patates üretiminde bulunan çiftçiler araştırmanın ana kitlesini oluşturmaktadır. 

Ana kitleyi temsil edecek örnek sayısı tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. 

Tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre örnek işletme sayısı aşağıdaki formülle hesaplanmıştır 

(Yamane, 1970). 
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Formülde bulunan; 

N: Ana kitledeki işletme sayısını, 

Nh: h’ıncı tabakadaki işletme sayısını, 

Sh²: h’ıncı tabakanın varyansını, 

n: alınması gereken örnek sayısını, 

d: Ana kitle ortalamasından izin verilen hata payını, 

Z: Hata oranına göre standart normal dağılım tablosundaki z değerini ifade etmektedir. 
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Yapılan hesaplama sonucuna göre 45 işletme ile anket yapılması uygun bulunmuştur. Anket yapılan 

işletmelerden 20’si birinci tabakada ve 25’i de 30 dekardan fazla patates yetiştirilen ikinci tabakada yer 

almaktadır. Örneğe çıkacak işletmeler tesadüfi olarak belirlenmiştir. 

 

Çizelge 1. İşletmelerin Sahip Oldukları Araziye Göre Göre Örnek İşletmelerin Dağılımı 

İşletme genişlik grupları (da) Popülasyon (İşletme sayısı) Örnekleme (İşletme sayısı) 

1. Tabaka (0-30 da) 380 20 

2. Tabaka (31 da +) 779 25 

Toplam 1159 45 

 

2.1. Sermaye Unsurlarının Kıymet Takdirinde Uygulanan Yöntem 

İşletmelerde sermaye varlığı, sermayenin fonksiyonlarına göre sınıflandırılarak tespit edilmiş ve 

sermaye varlığına değer biçmede, söz konusu sermaye unsurlarının yılsonu değerleri esas alınarak 

aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir (Arısoy, 2005). 

İşletmelerde mevcut sermaye unsurlarına değer biçmede; 

Üretime katılan en önemli sermaye unsurunu doğal faktörlerden olan toprak varlığının, işletmeleri 

birbirleri ile kıyaslayabilmek için tarım işletmesinin kira ve borçtan arınmış olarak kabul edilerek (Aras, 

1988), kira ve ortağa tutulan arazi değeri, aktif sermaye unsurları içinde gösterildiği gibi aynı zamanda 

pasifte sermaye unsurları içinde de gösterilmiştir.  

Arazi ıslahı sermayesi, yeni yapılan yapılar için maliyet bedeli, önce yapılanlar için ise eskime ve 

yıpranma durumu göz önüne alınarak yeniden değerleme yapılmıştır (Erkuş, 1979). Bina sermayesinin 

hesaplanmasında aynı yöntem izlenmiştir (Bülbül, 1978). 

Arazide bulunan bitki sermayesine değer biçmede, çıplak toprak kıymeti hariç olmak üzere henüz 

verime yatmamış meyveli ağaçlarda tesis masrafları üzerinden, verim çağında olan meyveli ağaçlar ise 

verim değeri üzerinden çiftçinin beyanı esas alınarak hesaplama yapılmıştır (Erkuş, 1979). 

Hayvan sermayesinin belirlenmesinde hayvanların yaş ve verimlilik durumlarına göre yöredeki alım 

satım değerleri dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır (Kıral, 1993). Alet–makine sermayesinde de 

mevcut hesaplama değerleri kullanılmış, yeniler maliyet bedeline, eskiler ise halihazır durumları göz 

önüne alınarak, yöredeki alım satım değeri üzerinden kıymetlendirilmiştir (Bülbül, 1978) 

Malzeme ve mühimmat sermayesinin bulunmasında, dışardan alınanlar satın alma değerine göre, 

işletmede üretilenler ise çiftlik avlusu fiyatları esas alınarak hesaplanmıştır (Demirci, 1978; Erkuş ve 

ark., 1995).  

Para mevcudu ile işletmenin borç ve alacaklarının tespit edilmesinde işletme sahibinin beyanı esas 

alınmıştır (Erkuş, 1979). 

 

2.2. İşletmelerin Ekonomik Analizinde Uygulanan Yöntem 

Çalışma kapsamında işletmeler; işgücü, eğitim durumu ve yaş gibi demografik özellikler ortaya 

konulmuştur. Aile işgücü potansiyelinin belirlenmesinde erkek işgücü birimi (EİB) esas alınmıştır. 

Erkek işgücü birimi ergin (15-49 yas arası) bir işçinin günde ortalama 10 saat çalışması ile ortaya 

koyduğu işgücü olarak değerlendirilmiştir (Aras, 1988). 

İşletmelerde, 7-64 yaş arası nüfusun fiilen çalışabilir nüfus olduğu ve bölgede çalışılabilir gün sayısının 

280 gün olduğu kabul edilmiştir (Oğuz ve Mülayim, 1997).  
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Çizelge 2. Tarım İşletmelerinde Bulunan Nüfusun Erkek İşgücü Birimine Çevrilmesinde Kullanılan 

Katsayılar (Erkuş ve ark., 1990) 

Yaş Erkek Kadın 

0-6 - - 

7-14 0,50 0,50 

15-49 1,00 0,75 

50-+ 0,75 0,50 

 

İşletmelerde sermayenin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında aktif sermaye; arazi sermayesi ve 

işletme sermayesi toplamından elde edilmiş, bundan borçların çıkarılmasıyla öz sermaye bulunmuştur 

(Bülbül, 1978). 

İşletmede gayri safi üretim değeri (GSÜD); tarımsal faaliyet sonucu elde edilen bitkisel ve hayvansal 

ürün miktarının satış fiyatı ile çarpılması sonucu elde edilen değere, bitki ve hayvan sermayesinde 

meydana gelen kıymet artışının (değer artışı) ilavesi ile hesaplanmıştır.  

Brüt kâr; gayri safi üretim değerinden değişen masrafların çıkarılması ile hesaplanmıştır. Bu üretim 

faaliyetinin rekabet gücünü ve işletme başarısını ortaya koymada önemli bir ölçü olarak kabul 

edilmektedir (Erkuş ve ark., 1990).  

Gayrisafi hasıla; gayri safi üretim değerine, işletme dışı tarımsal gelir ile konut kira karşılığı eklenerek 

bulunmuştur (Erkuş ve ark., 1990).  

İşletmelerde tarımsal faaliyetleri için yapılan toplam işletme masrafları, değişen ve sabit masraflar 

olarak dikkate alınmıştır. Her iki masraf toplanarak işletme masrafları elde edilmiştir. Değişen 

masraflar, tarım işletmesinde bitkisel ve hayvansal üretim için ayrı ayrı hesaplanmıştır (Demirci, 1978; 

Demirci ve ark., 2002). Diğer taraftan GSH’dan işletme masraflarının çıkarılmasıyla saf hasıla (SH) 

bulunmuştur (Demirci, 1978).  

Tarımsal gelir; öz sermaye rantına, çiftçi ve ailesinin çalışma ücret karşılığının ilavesi ile bulunmuştur 

(Demirci ve ark., 2002).  

Çiftçiler sahip oldukları alet ve makinaları başka tarımsal işletmelerde kullanmalarının karşılığı olarak 

elde ettikleri gelir ile aile fertlerinin işletme dışında tarımsal faaliyetlerde çalışma karşılığı toplanarak 

işletme dışı tarımsal gelir bulunmuştur (Kıral, 1993). 

Konut kira bedelinin hesaplanmasında, cari kira değeri ile bina değeri arasındaki ilişkinin araştırılması 

gerekmektedir (Kıral, 1995). Bu esaslara göre, bölgedeki işletmeler araştırılarak işletmelerde ikametgâh 

olarak kullanılan binaların yapı malzemesi taş ve tuğla olanlarda kıymetinin %5’i, yapı malzemesi 

kerpiç olan binalarda kıymetinin %10’u dikkate alınmıştır (Aras, 1988).  

Amortisman hesabı; arazi ıslahı, bina, alet makine ve irat hayvanları için hesaplanmıştır. Arazi ıslahı 

sermayesi için %5, bina sermayesi için kerpiç binalarda %4, diğerlerinde %2,5 ve tarım makineleri için 

%10 oranında amortisman bedeli hesaplamalarda kullanılmıştır. İrat hayvanlarında kasaplık değeri 

düşüldükten sonra kalan kıymetin süt inekleri için 1/6’sı koyun ve keçi için de 1/4’ü dikkate alınmıştır 

(Erkuş ve ark., 1990).  

Binalarda tamir ve bakım masrafı olarak bina değerinin %1,5’i alınarak hesaplama yapılmıştır (Demirci, 

1978; Erkuş, 1979). Alet ve makinelerin tamir bakım masrafında ise çiftçinin fiilen yaptığı masrafa göre 

hesaplanma yapılmıştır (Demirci, 1978).  
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Borç faiz masraflarının hesaplanmasında çiftçi beyanı ve Arnavutluk Merkez Bankası’nın araştırma 

yılında tarımsal krediler için uyguladığı faiz oranları esas alınmıştır 

 

2.3. Üretim Masraflarının Hesaplanmasında Uygulanan Yöntem  

Patates üretim maliyetini oluşturan masraf kalemleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılarak verilmiştir 

(Cİnemre ve Kiliç, 2002).  

Toprak İşleme Masrafları: Toprağın işlenmesinde yapılan masraflar, arazinin büyüklüğüne göre 

değişiklik göstermektedir.  

Kullanılan Çeşitli Girdilerin Masrafları: Patates üretiminde en önemli girdi tohumluk olarak ön plana 

çıkmaktadır. Bunu üretime katılan diğer girdilere yapılan masraflar takip etmektedir. Patates üretiminde 

dekara ortalama 192,2 kg tohum kullanılmaktadır.  

İşçilik Masrafları: İşletmelerde bulunan nüfus bir taraftan emek arzını meydana getirmekte, diğer 

taraftan çeşitli mallara karşı talep oluşturmaktadır. Aile işletmesi olarak faaliyet gösteren tarım 

işletmelerinde nüfus, işletmede işgücü kullanımını gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır (Bülbül, 1978). 

Tarım İlaçlarının Masrafları: Kullanılan tarım ilaçlarının çiftçiye olan maliyeti esas alınarak ilaç 

masrafları hesaplanmaktadır.  

Su Masrafları: İşletmeler sulama kanalları ve su kuyularından yararlanarak sulama faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Sulama faaliyetinde su bedeli ödenmeksizin yapılan faaliyetin sadece işgücü ücreti 

olarak gider mevcuttur.  

Akaryakıt Masrafları: Söz konusu üretim faaliyetinde kullanılan traktör ve diğer makinalara ait 

akaryakıt masraflarının belirlenmesinde, tüketilen akaryakıt ve yağ miktarı birim fiyatlarla çarpılarak 

bulunmaktadır.  

Tarım Makinalarında Tamir Bakım Masrafları: Tarım makinalarının arızalanmasından doğan 

masraflar değişken masraflar içinde yer almaktadır. İşletmelerde birden çok çeşit ürün yetiştiriliyor ve 

makina kullanımında tek bir makine kullanılıyorsa, yapılan masraflar ortak ürün masrafı özelliği 

gösterir. Tamir ve bakım masrafları esas itibariyle fiilen yapılan harcamaların dikkate alınması ile ortaya 

konulmalıdır. Ancak bu tespitte güçlükler varsa o zaman tamir ve bakım masrafları, aşağıdaki biçimde 

hesaplanır. 

Makinenin Yeni Alım Fiyatı x % Tamir Bakım Masrafı
Tamir Bakım Masrafı (saat başına) =

Ekonomik Ömür (saat)
 

Pazarlama Masrafları: Arnavutluk’ta patates ticareti ile uğraşan birçok tüccar patatesi üreticinin çiftlik 

avlusunda teslim almaktadır. Bu nedenle çiftlik avlusunda satış yapan işletmelerin pazarlama masrafı, 

hasat-taşıma ile ambalaj malzemelerinden oluşmakta iken, bazı üreticiler ürünlerini büyük tüketim 

merkezlerine kendileri götürerek değerlendirmektedirler. Bu durumda pazarlama masrafları için 

tarladan taşıma yanı sıra ürünün büyük pazarlara ulaştırma masrafı da pazarlama masraflarına 

eklenmektedir.  

Değişken Masrafların Faizi (Döner Sermaye Faizi): Arnavutluk Merkez Bankası’nın tarımsal kredi 

faizi, sermayenin tarımsal üretimde bağlı kaldığı süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.  

Sulama Tesisi Masrafları: Amortisman, yatırım faizi, tamir-bakım, vergi ve sigortadan oluşmaktadır. 

Bunların hesaplanması için tesisin teknik özelliklerinin ve ekonomik ömrünün hesaplanması 

gerekmektedir. 

Arazi Kirası: Tarım işletmelerinde arazi kirası adıyla bir masraf unsuru, üretim masrafları içinde 

gösterilir.  

Genel İdare Giderleri: İşletmenin sevk ve idaresi ile sosyal hizmetler ve işletmede yürütülen tüm 

üretim faaliyetlerini ilgilendiren ortak hizmetler için yapılan masraflardan oluşmaktadır (Cinemre ve 
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Kılıç, 2002). Bu amaçla, tam bir hesaplama şekli olmayıp, genellikle masraflar toplamının %3’ü 

şeklinde kullanılmaktadır.  

Sabit Sermaye Unsurlarının Amortismanı: Amortisman masrafının doğru olarak hesaplanması hem 

işletme yönetimi hem de söz konusu sermaye unsurunun değerinin bilinmesi açısından önemlidir. Buna 

göre örneğin makinalarda yıllık amortisman payı; 

Makinenin yeni değeri - hurda değeri
Amortisman =

Ekonomik ömür (yıl)
 

Formülü ile hesaplanır.  

Sabit Sermaye Unsurlarının Faizi: Sabit sermaye, işletmenin aktifleri içinde çok büyük bir paya sahip 

olduğundan, bunların değerlerinin faizinin hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Genel olarak, 

doğrusal bir yöntemle amortismanı hesaplanan sabit kıymetlerde yatırımının faizi sabit kıymet değerinin 

½’si üzerinden hesaplanır.  

 

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Araştırmada tarımsal üretimde bulunan üreticilerin demografik yapıları Çizelge 3’te incelenmiştir. 

İşletme başına ortalama nüfus varlığı 5,08 kişi olarak belirlenmiştir. Nüfus varlığının yüksek olması 

üretim faktörlerinden biri olan işgücünü olumlu etkileyecektir. Nüfus varlığının yaşlara göre 

değerlendirildiğinde kırsal alanda faaliyette bulunan işletmelerde yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu 

söylenebilir. Tarım işletmelerindeki nüfusun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında %53,94’ünü erkeler 

oluştururken %46,06’sı kadınlardır. Bu, her iki cinsiyetin bölgede tarımsal üretimde yer aldığını, ancak 

erkeklerin daha büyük bir orana sahip olduğunu göstermektedir. Makineleşmenin az kullanıldığı ve daha 

çok el işçiliği şeklinde yapılan patates tarımının Elbasan şehrindeki işletmelerde üretim için yeterli 

işgücüne sahip olması ile açıklanabilir. Yöredeki tarım işletmelerinin sadece patates tarımı bağlamında 

değil, diğer tüm tarımsal faaliyetlerde de aile işgücünü kullanması, yöre tarımında emek yoğun bir 

üretimin yapılmakta olduğunun açık göstergeleridir 

 

Çizelge 3. Tarım İşletmelerinin Demografik Özellikleri 

İşletme Büyüklüğü (dekar) 

1.Tabaka (<30 da) 2.Tabaka (>30 da) İşletmeler Ortalaması 

Adet % Adet % Adet % 

Nüfus 

0-6 Yaş 0,55 10,58 0,08 1,60 0,29 5,71 

7-14 Yaş 0,35 6,73 0,12 2,40 0,22 4,33 

15-49 Yaş 3,25 62,50 3,04 60,80 3,13 61,61 

50-+ Yaş 1,05 20,19 1,76 35,20 1,44 28,35 

EİB 

7*14 0,18 4,86 0,06 1,62 0,12 3,24 

15-49 2,83 76,49 2,71 73,24 2,77 74,86 

50-+ 0,69 18,65 1,13 28,97 0,91 23,88 

Cinsiyet 

Erkek 2,70 51,92 2,80 56,00 2,74 53,94 

Kadın 2,50 48,08 2,20 44,00 2,34 46,06 
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Eğitim 

Okuryazar değil 0,25 5,62 0,56 11,20 0,40 8,41 

İlkokul 0,20 4,49 0,16 3,20 0,18 3,84 

Ortaokul 2,40 53,93 2,92 58,40 2,66 56,16 

Lise 1,60 35,96 1,32 26,40 1,46 31,18 

Yüksekokul - - 0,04 0,80 0,02 0,40 

 

3.1. İşletmede Kullanılan Arazilerin Yapısal Durumu 

İncelenen işletmelerde çiftçi ailesi başına düşen ortalama arazi genişliği 5,79 dekar olup %96,93’ünü 

mülk arazi ve %1,54’ünü kiraya tutulan arazi oluşturmaktadır. İşletmeler ortalamasında kullanılan 

arazinin %51,97’sinde patates yetiştiriciliği yapmaktadır. Bunu %34,41 ile mısır-fasulye, %5,91 ile 

çayır mera takip etmektedir.  

 

Çizelge 4. İncelenen Tarım İşletmelerinde Arazi Kullanım Durumu 

  

İşletme Grupları 
İşletmeler 

Ortalaması 
1.Tabaka (<30 da) 2.Tabaka (>30 da) 

Ü
re

ti
m

 d
es

en
i 

Patates 

da 2,45 3,34 2,9 

% 59,04 47,04 51,97 

Mısır-Fasulye 

da 1,6 2,24 1,92 

% 38,55 31,55 34,41 

Yonca 

da - 0,36 0,18 

% - 5,07 3,23 

Nadas 

da 0,1 0,4 0,25 

% 2,41 5,63 4,48 

Çayır-mera 

da - 0,76 0,33 

% - 10,70 5,91 

Toplam 

da 4,15 4,15 7,10 

% 100,00 100,00 100,00 

 

3.2. İncelen İşletmelerin Sermaye Yapısı 

Üretime tahsis edilmiş tüm servet unsurlarından oluşan sermaye, tabiat ve emek yanında önemli bir 

üretim faktörüdür. İncelenen işletmelerde sermayenin likiditesine göre sınıflandırılması esas alınmıştır 

(Erkuş, 1979). 
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İncelenen işletmelerin aktif sermaye yapısı Çizelge 5’te verilmiştir. 

İncelenen işletmelerde ortalama 717.185,56 LEK aktif sermaye tespit edilmiştir. Bunun %3,14’ünü arazi 

ve %96,86’sını döner işletme sermayesi oluşturmaktadır. İşletme genişlikleri arttıkça aktif sermayenin 

işletme başına düşen miktarı azalmaktadır. Birinci tabakadaki işletmelerde işletme başına aktif sermaye 

764.717,50 LEK iken, ikinci tabakadaki işletmelerde 679.160,00 LEK’dir. Aktif sermaye içerisinde en 

fazla payı hayvan varlığı (%91,43) almaktadır. Bu oran işletmelerin büyük ya da küçük olmalarına göre 

değişmemektedir. İncelenen işletmelerde aktif varlıklar içinde alet makine (%4,78) ve bitki sermayeleri 

(%3,14) izlemektedir. 

 

Çizelge 5. İncelenen Tarım İşletmelerinde Aktif Sermayenin Dağılımı  

Sermaye grupları 

İşletme grupları  

İşletmeler ortalaması 

1.Tabaka (<30 da) 2.Tabaka (>30 da) 

LEK % LEK % LEK % 

Arazi sermayesi 

Bitki 19.597,50 2,56 24.852,00 3,66 22.224,75 1,61 

Toplam 19.597,50 2,56 24.852,00 3,66 22.224,75 1,61 

Sabit işletme sermayesi 

Hayvan 683.275,00 89,35 633.620,00 93,29 658.447,50 47,74 

Alet makine 14.063,23 7,63 2,112.58 2,21 36.685,50 2,66 

Toplam 697.338,23 96,98 635.732,00 95,5 695.133,00 50,40 

Döner işletme sermayesi 

Malzeme ve 

mühimmat 
836,14 0,45 801,69 0,84 1.637,83 0,66 

Para - - - - - - 

Toplam 836,14 0,45 801,69 0,84 1.637,83 0,66 

Toplam işletme sermayesi 716.935,73 97,44 660.584,00 96,34 1.377.519,73 99,88 

Toplam aktif sermaye 717.771,87 100,00 661.385,69 100,00 1.379.157,56 100,00 

 

İşletmede kullanılan yabancı ve öz sermayenin oluşturduğu bir bütün olarak pasif sermaye yapıları 

incelenmiştir. İncelenen işletmelerde küçük bir oran olsa da (%2,25) kiraya ve ortağa işlenen araziler 

bulunmaktadır. Bu nedenle yabancı sermaye içerisinde kiraya tutulan arazilerin değeri de yer almaktadır. 

Diğer taraftan işletmelerin borçluluk durumları da incelenmiştir. Araştırma bölgesindeki işletmelerin 

banka ve kooperatif ile şahıslara olan borçları incelenememiştir. Zira henüz ciddi bir kayıt sistemi 

olmadığından, çiftçilerle yapılan yüz yüze görüşmelerde borçlarının olmadığı ifade edilmiştir. Bu 

nedenle hesaplamalarda pasif varlıklar içinde yer alan borçlar incelenememiştir. Bunun sonucunda da 

yabancı sermaye unsurları olan indi ve gerçek borçlar hesaplanamamıştır. Tusha (2019) tarafından 

yapılan “Tarım İşletmelerinde Kredi Kullanım Durumu ve Analizi; Arnavutluk-Tiran Örneği” adlı 

çalışmada resmi kredi olanaklarının tam olarak gelişmemesi nedeniyle yaygın olarak gayri resmi kredi 

kuruluşlarından kredi kullanıldığı belirtilerek, bu konunun düzeltilmesi için öneriler geliştirilmiştir. 
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3.3. İşletmelerin Ekonomik Faaliyet Sonuçları 

İncelenen işletmelerin yıllık faaliyet sonuçları Çizelge 6’da verilmiştir. 

Araştırma alanında GSÜD işletme ortalamasına göre 1.031.230,56 LEK olarak bulunmuştur. Bu değerin 

%89,59’u bitkisel üretim, %10,46’sı hayvansal üretimden oluşmaktadır. İncelenen işletmelerde işletme 

başına GSH 1.093.591,50 LEK olarak bulunmuştur. GSH’nın (1.030.152,25 LEK) %99,99 GSÜD, 

%0,01’i işletme dışı tarımsal gelir oluşturmaktadır. İşletme masrafları, bitkisel üretim özel değişen 

masrafları, hayvansal üretim özel değişen masrafları ve sabit işletme masrafları olarak incelenmiştir 

(Çizelge 6). Çalışmada işletme başına düşen ortalama işletme masrafı 531.661,15 LEK olup bunun 

%56,10’unu değişen masraflar, %43,90’ını sabit masraflar oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde 

işletme başına SH 561.930,35 LEK olarak hesaplanmıştır. GSH’nın %48,62’sini işletme masrafları ve 

%51,38’ini saf hasıla oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde işletme başına brüt kar 561.824,75 LEK 

olarak hesaplanmıştır. GSÜD’nin %48,62’sini toplam değişen masraflar ve %51,38’ini brüt kar 

oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde işletme başına tarımsal gelir 1.123.860,70 LEK olarak tespit 

edilmiştir. Tarım işletmelerinde bir faaliyet yılında elde edilen tarımsal gelirin, tarım dışı gelir ile 

toplanması sonucunda toplam aile geliri hesaplanmıştır. İncelenen işletmelerde işletme başına toplam 

aile geliri 1.200.979,37 LEK olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 6: İncelenen İşletmelerin Yıllık Faaliyet Sonuçları 

  

İşletme grupları 
İşletmeler 

ortalaması 
1.Tabaka (<30 da) 2.Tabaka (>30 da) 

LEK % LEK % LEK % 

GSÜD 

Bitkisel üretim değeri 624.207,50 85,51 1.223.536,00 91,83 923.871,75 89,59 

Hayvansal Üretim değeri 105.811,25 14,49 108.906,36 8,17 107.358,81 10,41 

GSÜD 730.018,75 100 1.332.442,36 100 1.031.230,56 100 

GSH 

GSÜD 728.820,56 100 1.331.483,93 99,64 1.030.152,25 99,99 

İşletme dışı tarımsal gelir - - 4.752,00 0,36 2.376,00 0,01 

Konut kira bedeli - - - - - - 

İşletme başına GSH 728.820,56 100 1.336.235,93 100 1.093.591,50 100 

İşletme 

Masrafları 

Değişen masraflar 310.189,50 100 286.352,48 100 298.270,99 56,10 

Sabit masraflar 210.915,00 40,47 108.404,00 27,46 234.714,44 43,90 

İşletme masrafları 521.104,50 100 394.756,48 100 531.661,15 100 

SH 

GSH 728.820,56 100 1.336.235,93 100 1.093.591,50 100 

İşletme masrafları 521.104,50 71,5 394.756,48 29,54 531.661,15 48,62 

Saf hasıla 207.716,06 28,5 941.479,45 70,46 561.930,35 51,38 

Brüt Kar GSÜD 728.820,56 100 1.331.483,93 100 1.093.485,90 100 
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Toplam değişen masraflar 521.104,50 71,5 394.756,48 29,65 531.661,15 48,62 

Brüt kar 207.716,06 28,5 936.727,45 70,35 561.824,75 51,38 

Tarımsal Gelir 

Saf Hasıla 207.716,06   941.479,45   561.930,35   

Borç faizleri ve Kira bedeli 0   0   0   

Aile ücreti karşılığı 207.716,06   941.479,45   561.930,35   

Tarımsal gelir 415.432,12   1.882.958,90   1.123.860,70   

Toplam Aile 

Geliri 

Tarımsal gelir 415.432,12 89,55 1.882.958,90 94,96 1.123.860,70 93,58 

Tarım dışı gelir 48.504,50 10,45 100.010,00 5,04 77.118,67 6,42 

Toplam aile geliri 463.936,62 100 1.982.968,90 100 1.200.979,37 100 

 

3.4. Patates Üretiminde Fiziki Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyeti 

Maliyetlerin hesaplanmasında, işletmede yalnızca o ürüne yapılan giderler göz önüne alınmıştır. Ürünün 

maliyetini bulmak için üretim girdisi tablosundaki fiziksel miktarlar, işletmecilerin ödedikleri fiyatlar 

ile fiyatlandırılmıştır.  

İşletmede çalışan aile işgücü ücret karşılığı ve işletmede istihdam edilen yabancı işgücü ücretleri, 

araştırma bölgesinde imece usulü esas alındığı için ücretlendirilememiştir. Genel idare giderleri 

işletmenin sevk ve idaresi ile işletmenin tüm üretim faaliyetlerini ilgilendiren ortak hizmetler için 

yapılan masraflardan oluşmaktadır. Değişken masraflar toplamının %3’ü ise genel idare giderleri olarak 

gösterilmektedir. Böylece tüm masraf unsurlarının göz önüne alınması ile birim alandaki üretim için 

yapılan giderler toplamı belirlenmiş olmaktadır.  

Bölgede üretilen patatesin fiziki üretim girdileri, üretim masrafları ve kârlılık durumu Çizelge 7’de, 

Çizelge 8’de ve Çizelge 9’da gösterilmektedir. 

Bölge şartları incelendiğinde toprak hazırlığı için sürüm işlemlerinin Ekim-Nisan dönemleri arasında 

yapıldığı bilinmektedir. Toprak hazırlığı için dekara toplamda 32,27 dakika erkek işgücü ve 0,14 dakika 

çeki gücü kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre patates ekim işlemleri, bölgede Nisan-Mayıs 

aylarında yapılmaktadır. İncelenen işletmelerin büyük bir çoğunluğunda modern tarım alet ve 

makinaları olmadığı, patates üretiminin kol gücü ya da hayvanlarla çekilen pulluklarla yapıldığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca modern tarım alet ve ekipmanları bulunan işletmelerin de çok eski modelde 

ekipmanlara sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde çeki gücünden yararlanma olanağı sınırlı 

olduğu ve araştırma alanının dağlık olması nedeniyle, çiftçiler genellikle toprak hazırlığını insan gücüne 

dayalı olarak gerçekleştirdiği belirlenmiştir. 

Ekimde dekara 13,38 dakika erkek işgücü kullanıldığı tespit edilmiştir. Bölgedeki işletmelerin tamamı 

ekim işlemini daha çok kol gücü ile gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Yörede patates üretiminde dekara 

192,22 kg tohum kullanılmaktadır.  

Patates üretiminde en çok işçilik kullanıldığı, üretim işlemi olan bakım faaliyetlerinde (gübreleme, 

çapalama ve sulama) toplam 64,44 dakika işgücü kullanıldığı görülmüştür. Araştırma alanında zirai ilaç 

kullanılmadığı tespit edilmiştir. 

Diğer masraf unsurları arasında su ücreti de bulunmaktadır. Ancak bölgede su ücreti tespit 

edilememiştir. Araştırma bölgesindeki çiftçiler patates üretiminde suyu, ırmak, çay gibi doğal sulama 

kanallarından ücretsiz olarak sağlamaktadırlar. Diğer taraftan patates hasadı da insan kol gücü ile 
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yapılmaktadır. Araştırma bölgesinde imece usulü yaygın olarak kullanıldığı için işgücü ücret karşılığı 

hesaplanamamıştır. 

Ayrıca işletmelerin patatesi pazara taşıma durumları incelenmiştir. Buna göre işletmede üretilen patatesi 

55,56 LEK çeki gücü ücreti ödeyerek pazara taşıdığı tespit edilmiştir. 
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Çizelge 7. İncelenen Tarım İşletmelerinde Patates Üretiminde Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetlerin Dağılımı (LEK/da)  

Üretim işlemleri 
Kullanılan işgücü ve çekigücü 

Kullanılan ekipmanlar Kullanılan materyal Toplam masraf tutarı 

İşgücü Çekigücü 

I.TOPRAK HAZIRLIĞI Saat (dk.) Tutar Saat (dk.) Tutar   Cinsi (kg/da) Tutar (LEK) 

Birinci sürüm 17,29   0,07 32,00 pulluk       32,00 

İkinci sürüm 14,98   0,07 32,00 pulluk       32,00 

Ekim 13,38       el ile  tohum 192,22 36,00 6.944,44 

II. BAKIM                   

a. Gübreleme 12,58       at arabası         

c. Çapalama  15,29       çapa          

d. Sulama 36,58                 

III. HASAT                   

a. Hasat 15,78   0,04 22,22 el ile       22,22 

b. Pazara taşıma 95,00   95,00 55,56 kamyonet       55,56 

IV. DÖNER SERMAYE FAİZİ  239,51 

A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI 220,87 0,00 95,18 141,78      36,00 7.325,74 

a. Genel İdare Gideri (A x %3)  219,77 

b. Tarla Kirası  4.334,44 

c. Amortismanlar  1.134,16 

d. Sabit sermaye faizi  366,29 

B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI  6.054,67 

C-ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI(A+B)  13.380,40 
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İncelenen işletmelerde değişen ve sabit masraflar hesaplanmıştır. Bu duruma göre dekara 7.325,74 LEK 

değişen masraflar ortaya çıkmaktadır. Değişen masrafların üretim masrafları içindeki payı %54,75 

oranında gerçekleşmektedir. Aynı zamanda tarla kirası, genel idare giderleri, amortismanlar ve sabit 

sermaye faizinden oluşmaktadır. Buna göre ortalama 6.054,67 LEK toplam sabit masraflar bulunmuş 

ve üretim masrafları içindeki oranı %45,25 olarak hesaplanmıştır. Değişen ve sabit masrafların 

toplamıyla da üretim masrafları hesaplanmıştır. Dekara hesaplanan üretim masrafları 13.380,40 

LEK’dir. 

 

Çizelge 8. İncelenen Patates Üreten İşletmelerde Üretim masrafları (LEK/da)  

MASRAFLAR Değer (LEK/da) Oran (%) 

İşgücü masrafları - - 

Makine çekigücü Masrafları 141,78 1,06 

Materyal masrafları 36,00 0,27 

Değişen masraflar faizi 239,51 1,79 

Değişen masraflar toplamı 7.325,74 54,75 

Genel idare giderleri 219,77 1,64 

Tarla kirası 4.334,44 32,39 

Amortismanlar 1.134,16 8,48 

Sabit sermaye faizi 366,29 2,74 

Sabit masraflar toplamı 6.054,67 45,25 

ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI 13.380,40 100,00 

 

Araştırma bölgesindeki işletmelerde GSÜD 233.200,00 LEK/da olmaktadır. GSÜD’den değişen 

masraflarının çıkartılmasıyla elde edilen brüt kar, işletmelerde ortalama dekara 225.874,26 LEK olarak 

hesaplanmıştır. GSÜD’den toplam üretim masraflarının çıkartılmasıyla birlikte net kar ortaya çıkmış ve 

dekara ortalama 219.819,60 LEK olarak tespit edilmiştir.  

İncelenen işletmelerde ortalama patates verimi 6.477,78 kg/da'dır. Patatesin toplam satış fiyatı ortalama 

36 LEK/kg olarak alınmıştır. Ayrıca patates üretiminde 1 kg ürünün maliyeti 2,07 LEK/kg olarak 

hesaplanmış ve 1 kg üründe net karı 33,93 LEK/kg olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 9. Patates Üretim Masrafları ve Elde Edilen Gelirler 

MASRAFLAR ve GELİRLER Değer (LEK/da) 

Gayrisafi üretim değeri (LEK/da) 233.200,00 

Değişen masraflar (LEK/da) 7.325,74 

Brüt kar (LEK/da) 225.874,26 

Toplam üretim masrafları (LEK/da) 13.380,40 

Net kar (LEK/da) 219.819,60 

Üretim miktarı (LEK/da) 6.477,78 

1 Kg ürün maliyeti (LEK/Kg) 2,07 

1 Kg ürün fiyatı (LEK/Kg) 36,00 

1 Kg ürün net karı (LEK/Kg) 33,93 

 

İncelenen bölgede patates üretim faaliyetinin sürdürülmesi eldeki veriler ışığında devamlılık arz eder 

durumdadır. Patates üretiminden elde edilen gayrisafi üretim değeri ile hem değişen hem de sabit 

masrafların tamamı karşılanmakta ve işletmeler kar elde edebilmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Arnavutluk Elbasan ilinde patates üretimi yapan tarım işletmelerinin ekonomik yapısının incelendiği bu 

çalışmada; incelenen işletmelerin yetiştiricilik uygulamaları araştırılmış ve ekonomik analizi yapılarak 

fiyata etki eden maliyet unsurları belirlenmiştir.  

İncelenen işletmelerde, işletme başına nüfus varlığı 5,09 kişi olup, erkek nüfus (%54,15) kadın nüfusa 

(%45,85) göre daha fazladır. Nüfusun %61,57’si 15-49 yaş arası aktif çalışan grupta bulunmaktadır. 

Aktif ve çalışan insan gücünü meydana getiren 15-49 yaş arası grupta erkek nüfus, kadın nüfustan daha 

fazladır. Araştırma yapılan alandaki 15-49 yaş arası grubun nüfusun fazla olması, işletmelerin işgücü 

potansiyeli açısından önemlidir.  

Çalışmada işletme başına işletme arazi genişliği 5,79 da olarak belirlenmiştir. İncelenen işletmelerde 

ortalama arazi genişliğinin %96,93’ü mülk, %1,54’ü kiraya tutulan arazi ve %1,54’ü ortağa tutulan 

arazilerden oluşmaktadır. Araştırma yapılan işletmelerde toplam arazisinin %50,86’sında patates, 

%33,78’inde mısır-fasulye, %7,29’unda çayır-mera, %3,45’inde yonca yetiştirilmektedir. Ayrıca 

toplam işletme arazisinin %4,61’i nadasa bırakılmaktadır. 

İncelenen işletmelerde toprak sermayesi belirlenememiştir. Zira araştırma bölgesinde son yıllarda satışa 

tabi olan arazi tespit edilememiştir. Bölgede arazi değerlemesi hakkında hiçbir çalışma yürütülmediği 

içinde incelenen işletmelerin toprak sermayesinin değeri sıfır kabul edilmiştir. Arazi sermayesini 

oluşturan diğer bir sermaye unsuru da bina sermayesidir. İncelenen işletmelerde binaların yapımı 

geçmişte devlet tarafından yürütüldüğü için maliyeti belirlenememiştir. Araştırma bölgesindeki 

üreticilerin binalarının çok eski yapı oluşturması sebebiyle ve üreticilerin binalarının devlet eliyle 

yapılmasından dolayı bina sermayesi hesaplanamamış ve değeri sıfır kabul edilmiştir. 

İncelenen işletmelerde ortalama 717.185,56 LEK aktif sermaye tespit edilmiştir. Bunun %3,14’ünü arazi 

ve %96,86’sını döner işletme sermayesi oluşturmaktadır. İşletme genişlikleri arttıkça aktif sermayenin 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

235 

işletme başına düşen miktarı azalmaktadır. Birinci tabakadaki işletmelerde işletme başına aktif sermaye 

764.717,50 LEK iken, ikinci tabakadaki işletmelerde 679.160,00 LEK’dir.  

İşletmelerin borçluluk durumları incelenmiştir. Araştırma bölgesindeki üreticilerin peşin ücret 

karşılığında çalıştıkları belirlenmiştir. İncelenen işletmelerin kiraya tutulan arazi değerleri de 

belirlenemediği için toplam pasif sermaye değeri sıfır kabul edilmiştir. 

İşletme ortalaması birim (kg) patates maliyeti 2,07 LEK, birinci tabakadaki işletmelerde 2,91 LEK, 

ikinci tabakadaki işletmelerde 1,64 olarak tespit edilmiştir. Patates satış fiyatı 2017 üretim dönemine 

göre 36,00 LEK olarak kabul edilmiştir.  

Patates üretiminde mevcut sorunlar belirlenmiştir. Buna göre tarım işletmelerinin temel sorunu 

araştırma alanında pazar alternatifinin olmaması, piyasa belirsizliği ve yetiştirici problemlerinden 

kaynaklanan birtakım sorunların yaşanmasıdır.  

Patateste kalite önemli bir faktördür. Ürünün istenilen kalitede olmasının nedeni ise sertifikalı tohum 

kullanım oranının istenilen düzeyde olmasıdır. Bu duruma bağlı olarak araştırma alanındaki özel 

şirketlerde ve diğer çiftçilerden tohumluk temin edildiği tespit edilmiştir. İşletmelerin tamamı agria 

çeşidini kullanmaktadır. 

Araştırma bölgesinde yoğun olarak üretimi yapılan patates üretimi sonucu ve ekim nöbetinin 

uygulanmaması hastalık ve zararlı sorunları yaşandığından üreticilerin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

Araştırma alanında patates üretiminin yaygın olarak yapılması ancak bölgede buna bağlı herhangi bir 

örgütlemenin olmaması diğer önemli bir sorundur. Üreticiler bölgede özellikle patates konusunda 

kooperatif kurulması gerektiği düşüncesindedirler. Bu durum üreticilerin örgütlenmede sıkıntı 

yaşadıklarını ve lider arayışında oldukları sonucunu çıkarmıştır. Kurulması istenilen kooperatifin üretim 

ve pazarlama gibi tarımsal faaliyetlere yönelmesi, gerekli bilgiyi üreticilerin ihtiyaç duydukları 

zamanlarda sunması üreticilerin başarısını artıracağı düşünülmektedir. 

Üreticiler kurulmasını istedikleri örgütlenmenin öncelikli olarak ürün satış sorununu ve bilgi eksikliği 

sorununu çözmesini ve fiyatta belirli bir taban fiyatı uygulanması gerektiği üzerinde hem fikirdirler. 

İncelenen işletmeler taban fiyatı uygulamasına geçilmesi durumunda ekim alanlarını artırmayacaklarını 

belirtmişlerdir. Bunun temel sebebinin ise araştırma bölgesinin dağlık yapıda olması ve arazilerinin 

sınırlı olmasından kaynaklanmakta olduğunu belirtmişlerdir. 
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TURKEY AND CERTAIN COUNTRIES 
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ÖZET 

Üretim faktörlerinin ana unsurlarından birisi olan nüfusun incelenmesi, onunla ilgili politikaların 

geliştirilmesi ve uygulanması ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla 

yapılan incelemede Türkiye’de nüfusun gelişimi, istihdam boyutunda ele alınmış özellikle kırsal alanda 

kadının yeri tartışılmıştır. İncelemeler sonucunda Türkiye açısından birtakım politika önerileri 

geliştirilmiştir. Şüphesiz bunlar nüfusun gelişimi açısından tek başına yeterli değildir. İstihdam çok 

boyutlu ve mutlak çözülmesi gereken konuların başında gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal nüfus, Kırsal istihdam, Nüfusun gelişimi 

 

ABSTRACT 

The examination of the population, which is one of the main elements of production factors, the 

development and implementation of policies related to it are of great importance in terms of economic 

development. In this study, the development of the population in Turkey was discussed in terms of 

employment, and the place of women in rural areas was discussed. As a result of the examinations, some 

policy recommendations have been developed for Turkey. Undoubtedly, these alone are not sufficient 

in terms of population development. Employment is one of the multidimensional and absolute issues 

that need to be resolved. 

Keywords: Rural population, Rural employment, Population development 

 

1.Giriş 

Nüfus, belirli bir bölgede belirli bir zaman diliminde yaşayan toplam insan sayısıdır. Nüfus toplumlar 

için en önemli potansiyel güçlerden biridir. Dolayısıyla bu gücün öneminin farkına varmak, onunla 

hangi iş ve rollerin gerçekleşeceğini bilmek toplumsal sistemin geleceği için çok gereklidir. Beşerî 

kaynakların niteliklerinin belirlenmesi ve ileriye dönük planlanması, kalkınma hedefleri, plan ve 

projeleri için önemlidir. Üretim faktörlerinin ana unsurlarından olan işgücü, bir ülkede, emek arzını 

insan sayısı yönünden ifade eden bir kavramdır. İstatistik terimi ile işgücü, genellikle, 15-65 yaş aralığını 

aşmayan ve kazanç getirici bir işte çalışanların toplamını ifade etmektedir. Kırsal alanda işgücü 

genellikle 15 yaş ve üzerini kapsamaktadır. 

Dünya nüfusu 2020 yılında 7,5 milyara ulaşırken Türkiye nüfusu ise 82 milyonu geçmiş vaziyettedir. 

FAO tarafından hazırlanan bir çalışmada, dünyada nüfusunun 2050’de %34 artışla 9,1 milyara 

ulaşacağı, dolayısıyla dünya nüfusunun beslenme ve istihdam sorununun tüm dünya ülkelerinin ve 

uluslararası kuruluşların öncelikli politika alanlarından birisi olacağı öngörülmüştür. Dünya nüfusunun 

yarıya yakını kırsal kesimde yaşamakta, nüfusun yaklaşık %20'i geçimini tarımdan sağlamaktadır. 
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Sanayinin gelişmesi ve bu alandaki istihdam olanaklarının artması sonucunda dünya genelinde hızla 

artış gösteren kentleşme Türkiye'de de hissedilmektedir. Gelecekte olumsuz sonuçlarla karşılaşmama 

adına kırsal-kentsel nüfus ve işgücünün verimli bir şekilde kullanılması gibi hususların dikkate alınması 

ve korunması kaçınılmazdır (Hekimoğlu ve Baş,2018) 

Günümüzde ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunlarından birisi istihdam artışını sağlayamamadır. 

Emeğin atıl kalmasının birçok nedeni vardır. İktisat yazınında emeğe olan talebi arttırmanın yollarından 

biri ekonomik büyümeyi arttırmaktır. Bu bağlamda büyümeyi sağlayan faktörler önem kazanacaktır. 

Yeni bir boyut kazanan büyüme ile istihdam ilişkisi, Türkiye ekonomisi içinde son derece önemlidir 

(Muratoğlu,2011). 

Ülkelerin ekonomik büyümeleri ve sürdürebilirliği, diğer ülkelere karşı sağladığı rekabet üstünlüğü, 

sahip olduğu üretim faktörlerinin verimli şekilde kullanılmasına bağlıdır. Üretim faktörlerinden biri olan 

işgücünün gelişiminin incelenmesi için kullanılacak en iyi gösterge nüfustur. 

Bu çalışmanın temel amacı, üretim faktörlerinin ana unsurlarından olan işgücünün, özellikle, kırsal 

işgücü ve bu işgücünü oluşturan nüfusun potansiyelini ortaya koymaktır. Söz konusu bu potansiyel ile 

ülkenin bugününü ve gelecekteki durumunu tespit etmek, elde edilen sonuçları göz önünde bulundurarak 

kırsal alan işgücü potansiyelinden doğru yararlanmak ve işsizliğin azaltılması için öneriler 

sunabilmektir. Dünya genelinde hızla artış gösteren kentleşme sürecinde, Türkiye ve belli başlı ülkelerde 

kırsal alan faaliyetlerinin sürdürebilir şekilde devam etmesi için gerekli işgücü ve istihdamın ne 

durumda olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kırsal alandaki halkın temel geçim kaynağı tarım olmakla birlikte tarım dışı sektörlerde de istihdam söz 

konusudur.  Bununla birlikte kırsal nüfus yalnız başına tarımsal nüfus anlamına da gelmemektedir. 

Kırsalda istihdam edilen nüfusun tarım ve tarım dışı ayrımı her zaman görülmektedir. Gerçekten de 

kırsal alanda çalışan nüfusun hepsi tarım ile uğraşmamakla beraber büyük bir çoğunluğu bu 

kapsamdadır (Çakır,2014). 

 

2.Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

Bu çalışma, daha önce konu ile ilgili yapılmış araştırmalara ve istatistikî verilere dayalı olarak 

yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak ikincil nitelikteki veriler kullanılmıştır. Bu veriler de 

konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Birleşmiş Milletler Nüfus 

Bölümü (UNPD)’den alınan resmi istatistiki veriler ve diğer araştırmacılar tarafından yapılmış olan 

araştırma sonuçları, derleme, inceleme, tezlerden elde edilen bulgulardan oluşmaktadır.  

Ülke seçiminde Türkiye’nin rekabet gücüne katkı yapacak ülkeler dikkate alınmıştır. Uluslararası 

rekabet sürecinde Türkiye ve belli başlı ülkelerin kırsal nüfus ve işgücü piyasasındaki yerini tespit etmek 

oldukça önemlidir.  Türkiye’nin günümüzdeki rekabet düzeyine göz atmak için kırsal nüfus ve işgücü 

ile ilgili literatür taramasında; Nüfus sayımı, milli gelir ve iş gücü piyasasında etkili olan aşağıdaki 

ülkelerin verileri takip edilmiştir. Bu ülkelerden, geçmişten bugüne her konuda dünyaya hâkim olma 

çabalarıyla bilinen gelişmiş ülkelerden başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, 28 üyesi olan 

Avrupa Birliği (2021 yılı itibarıyla AB27), Rusya, gelişmekte olan ülkelerden nüfus hızıyla dünya 

ekonomisine entegre olan Çin ve Hindistan, Türkiye’nin Güney Amerika’da en büyük ticaret hacmine 

sahip olduğu Brezilya gibi 6 ülke seçilerek değerlendirmeler yapılmıştır.   

 

 2.2.Yöntem 

Araştırmada, konuyla ilgili daha iyi değerlendirme yapabilmek için geçmişten günümüze olan 21. 

yüzyılın ilk 20 yılına (her beş yıl esas alınarak) ait toplanan veriler bilgisayar ortamında tablolaştırılarak, 

sayısal verilerin özelliklerine ve çalışmanın amacına uygun yöntemlerle veriler analiz edilmiştir.  
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3.Bulgular ve Araştırmalar  

Üretim faktörlerinden birisi olan işgücünün nüfusun gelişimi ile doğru orantılı olarak geliştiği göz 

önünde bulundurularak; Çalışma incelenen ülkeler bağlamında kırsal nüfusun gelişimininin incelenmesi 

ile başlatılmıştır. Nüfus gelişiminin işgücü piyasasını oluşturması sonucu, kırsal da işgücü, işgücünün 

gelişimi, atıl işgücü ve işsizlik olarak devam ettirilmiştir. 

Tablo 1. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde nüfusun gelişimi (1000) 
 

Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000 63,240 487,491 281,711 146,405 1.290,551 1.056,576 174,790 

2005 68,757 496,299 294,994 143,672 1.330,776 1.147,610 186,127 

2010 72,327 504,743 309,012 143,479 1.368,811 1.234,281 195,714 

2015 78,529 510,559 320,878 144,985 1.406,848 1.310,152 204,472 

2020 84,339 515,106 331,003 145,734 1.439,324 1.380,004 212,560 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021  

 

3.1. Kırsal Nüfus 

Kırsal nüfus dünya nüfusunun yaklaşık %47’sini oluşturmaktadır. İşgücü bakımından da dünya 

nüfusunun yarıya yakını kırsal kesimde yaşamaktadır. Gelişmişlik düzeylerine göre kırsal nüfusun payı 

azalmakta veya artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kırsal nüfusun payı az, gelişmekte olan ve geri kalmış 

ülkelerde kırsal nüfusun payı yüksektir. 

 

Tablo 2. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal nüfusun gelişimi (1000 kişi) 

   Türkiye      AB ABD Rusya     Çin Hindistan Brezilya 

2000 22,298 137,620 59,055 39,015 829,403 761,701 32,968 

2005 21,838 134,581 59,237 38,112 765,903 809,639 32,086 

2010 21,101 131,123 59,344 37,668 696,250 850,236 30,827 

2015 20,655 126,844 58,641 37,339 627,097 879,985 29,308 

2020 20,032 122,134 57,456 36,301 554,488 900,099 27,646 

Kaynak: İLO. Data Explorer. 2021 

 

İLO 2020 verilerine göre; Hindistan haricinde incelenen diğer ülkeler nüfusunun yarısından çoğu 

kentsel bölgede yaşamaktadır. Yıllar itibarıyla ülkelerin kır nüfusunda nispeten bir azalma görülmüş 

iken Hindistan’da ise sürekli artış görülmektedir (Tablo 2). 
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3.1.1. Kırsal nüfusun genel nüfustaki payı  

Tablo 3. Kırsal nüfusun ülke nüfusundaki payı (%) 
 

Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000 35,3 28,3 21,0 26,6 62,9 72,1 18,9 

2005 32,2 27,2 20,1 26,5 56,3 70,6 17,2 

2010 29,2 26,1 19,2 26,3 49,7 68,9 15,8 

2015 26,4 24,9 18,3 25,8 43,6 67,2 14,3 

2020 24,5 23,9 17,6 24,9 38,0 66,5 13,2 

Kaynak: İLO. Data Explorer. 2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

Kırsal nüfusun ülke nüfusundaki yerini incelemek için oran hesaplanmıştır. Tablo3’te görüldüğü gibi 

yıllar itibarıyla incelenen ülkelerde kısal nüfus oranının azaldığı görülmektedir. Ancak kırsal nüfusunda 

artış görülen Hindistan’da kırsal nüfusun oransal olarak payının nispeten azalması ise kent nüfusun 

bundan sonra artacağı anlamına gelmektedir.  

Tablo 4’te görüldüğü gibi Türkiye (%1,8) ve Rusya’da (%2,3) kırsalda kadın nüfusu erkek nüfusundan 

daha fazladır. Diğer ülkelerde ise bu durum tam tersine olup çok az bir fark ile erkek nüfusu kadın 

nüfusundan fazladır (AB%0,1, ABD%0,8, Çin%2,5, Hindistan%2,5 ve Brezilya’da%3,8). 

 

Tablo 4. Kırsalda kadın nüfusunun payı (%)  

    Türkiye      AB     ABD    Rusya     Çin  Hindistan  Brezilya 

2000 51,2 50,5 49,4 52,4 48,5 48,5 47,3 

2005 51,4 50,6 49,3 52,3 48,5 48,5 47,1 

2010 51,5 50,0 49,2 52,1 48,6 48,4 47,1 

2015 51,8 49,9 49,2 52,3 48,6 48,5 47,3 

2020  * *  *  *  *  *  *  

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2020 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

3.2. Kırsal İşgücü 

Türkiye’de tarımsal yapının ekonomideki ağırlığı ve mevcut teknoloji ile tarımsal yapıdaki farklılıklar 

tarımda işgücü talebinin daha fazla olmasına neden olmaktadır. Kullanılan teknoloji, işletmelerin 

organizasyon yeteneği, biyolojik-teknolojik gelişmelerin tarımda kullanımı, üretim yapısı ve çeşitliliği 

işgücü talebinin farklılık göstermesine neden olan faktörlerdir. Bu nedenle kırsal alandaki işgücünün ve 

özellikle kırsal alanda istihdam edilen işgücünün önemi artırmaktadır (Ferruh Işın). Çalışmanın bu 

bölümünde kırsal işgücünün gelişimi incelenmiştir.  
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Tablo 5’teki veriler değerlendirildiğinde, Türkiye ve Hindistan’da kırsal işgücünde sürekli bir artış 

ortaya çıktığı görülür. Sadece 2015 yılında Hindistan’da bir gerilime yaşanmıştır. Nispi artış gösteren 

AB’de ise 2019 yılına geldiğinde kırsal alanda işgücü 5 milyona yakın azalmıştır. Bunun nedeni ise 

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde yaşanan gelişmeler olabilir. ABD, Rusya, Çin ve Brezilya’da 

ise kırsala alanda işgücünde sürekli bir düşüş meydana gelmiştir. Bunun başlıca nedeni ise yaşam 

şartlarının kente göre zor olması, kısıtlı iş imkânı, düşük ücret ve eğitim amaçlı kentlere göç 

etmenlerinden kaynaklı olabilir. Kırsal nüfusu azalan Türkiye’de kırsal işgücünün nispi artış 

göstermesi; özellikle 15 yaş altı ve yaşlı nüfusun eğitim ve konfor yaşam şartlarından dolayı kente 

taşınması ve ölüm oranlarının artması olarak değerlendirilebilir. 

 

Tablo 5. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal işgücünün gelişimi (1000) 

  Türkiye AB ABD Rusya      Çin Hindistan Brezilya  

2000 * * * * * * * 

2005 7,784 65,074 29,547 19,125 479,985 342,036 14,037 

2010 8,795 65,241 29,110 18,463 428,536 343,615 13,120 

2015 10,385 66,649 27,031 17,860 382,540 339,472 12,968 

2019 11,618 61,231 26,544 16,745 341,405 345,948 12,193 

 Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

3.2.1 Cinsiyete göre kırsal işgücü 

Dünya’da ve Türkiye’de kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarının az olduğu bilinen bir 

gerçektir. Bu alanda yapılmış çalışmalar, özellikle 1970’lerden sonra toplumsal cinsiyet kavramına 

yönelmiş ve cinsiyetler arasındaki eşitliği tanımlarken, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hak ve 

fırsatlara erişimde eşitlikten bahsetmişlerdir (Oğuz ve Topbaş,2014). 

 

Şekil 1. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde cinsiyete göre kırsal işgücü gelişimi (%) 

 

Kaynak: İLO. 2021 Data Explorer (2000 yılı kısal işgücü verisi bulunmamaktadır) 

 

Gelişmiş ülkelere göre gelişmekte olan ülkelerde kadın erkek işgücü sayısı büyük fark göstermiştir. 

Bunun nedeni kadınların çoğunlukla hane içinde karşılığı ödenmeyen işlerde çalıştığı, erkeklerin ise 
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gelir getirici işlerde çalıştığından dolayı meydana gelmesi söz konusudur. Şekil 1 ‘e bakıldığında, yıllar 

itibarıyla Türkiye, AB, ABD ve Brezilya’da, çok az farkla kadın sayısında artış erkek sayısında ise 

azalma görülmüştür. Çin, Rusya ve Hindistan’da nispi olarak Erkek sayısında artış kadın sayısında ise 

azalma görülmüştür. Türkiye’de kırsal kadın işgücü erkeklere göre daha düşük seviyede olmasına 

rağmen kadın işgücü 2015 yılına göre 2019 yılında %2,4 oranında artış göstermiştir.  

 

3.2.2. Kırsal işgücüne katılma oranı (%) 

Ulus devletlerin üretim faktörlerinden aktif yararlanma ve kırsal faaliyetlerin sürdürebilirlik seviyesini 

ölçmek için kırsal işgücüne katılma oranı hesaplanmıştır. Şekil 2’de görüldüğü gibi yıllar içinde Türkiye 

ve AB’de kırsal işgücüne katılım oranındaki artış dikkat çekmektedir. Ancak bu durum ABD, Rusya, 

Çin, Hindistan ve Brezilya’da tersine olarak gelişme yaşanmıştır. Son yıllarda Türkiye ve AB ‘de dış 

ülkeye işgücü amaçlı giden nüfusun giderek azalması ve sınır ülkelerinden düzensiz göç alımı 

dolayısıyla işgücü sayısında artış ile meydana geldiği söylenebilir.  

Şekil 2. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal işgücüne katılım oranı (%) 

 
Kaynak: İLO. Data Explorer.2021(2000 yılı kırsal işgücü ve 2020 yılı kısal aktif nüfus verileri 

bulunmamaktadır) 

 

3.3. Kırsal İstihdam 

Bir ülke ekonomisinin mevcut durumu ve yapısal değişimi hakkında fikir sahibi olabilmenin bir yolu, o 

ülkedeki istihdamın yapısının değerlendirilmesidir. Tüm ülkeler için istihdam olanaklarının artırılması, 

sosyal - ekonomik refahın sağlanması açısından önem arz etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde kırsal 

alan istihdamın gelişim durumu incelenmek üzere cinsiyete göre istihdam, işteki durumuna göre 

istihdam ve kırsal istihdamın işgücündeki payı incelenerek devam edilmiştir. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, 2005-2019 yıllar arasında Hindistan haricindeki incelenen ülkelerde kırsal 

istihdam sayısında sürekli bir azalma meydana gelmiştir. Özellikle Çin’de 2015 yılında 368 milyon olan 

istihdam 2019 yılında 40 milyon değer kaybı ile 328 milyona gerilemiştir. Bunun başlıca nedeni ise 

ulusal ve uluslararası kriz, kentleşme politikası, iş olanaklarının yetersiz, düşük eğitim düzeyi, kayıt dışı 

çalışma, yetersiz emek karşılığı olarak değerlendirilebilir. Artan işgücü potansiyelinde istihdamın 

azalması kuşkusuz ki işsizliğin artmasına da yol açmaktadır. 
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Tablo 6. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal istihdamın gelişimi (1000) 

  Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000       *  *  *  *  * *  *  

2005 13,469 58,968 27,980 17,187 461,327 324,434 13,469 

2010 12,630 58,943 26,432 16,516 412,308 326,109 12,630 

2015 12,203 60,624 25,519 16,451 368,061 322,770 12,203 

2019 10,280 58,753 25,470 15,616 328,717 330,091 11,031 

Kaynak: İLO.  Data Explorer.2021 (2020 yılı kısal istihdam verisi bulunmamaktadır) 

 

3.3.1. Cinsiyete göre kırsal istihdam 

Kadınların istihdam davranışını toplumsal cinsiyet ve kültürel normlar ile açıklamaya çalışan kültürel 

yaklaşım ise kadınların eğitim ve ekonomik fırsatlara erişiminin desteklenmesi ve bu yolla toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi gelişmelerle ilişkilendirmektedir (Anonim,2018). 

Şekil 3’e bakıldığında, Türkiye, Hindistan ve Brezilya’da kadın erkek istihdamı arasında yüksek fark 

görülmektedir. Kırsalda istihdamda erkeklerin egemen olmasına karşılık Türkiye (%26-%32) ve AB’de 

(%43-%44) kadın istihdamında nispi bir değişim yaşanmıştır. ABD’de ise inişli çıkışlı eğilim gösteren 

cinsiyete dayalı kırsal alandaki istihdam diğer incelenen ülkelerde ise sürekli azalma eğilimindedir.  

Kadınların çalışma düzeylerinde ülkeler arasında görülen farkları, kadınların çalışmasını destekleyen 

politikaların uygulanması özellikle aile yaşamındaki sorumluluklarının desteklenmesi ile 

geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

 

Şekil 3. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde cinsiyete göre kırsal istihdamın gelişimi (%) 

 

 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 
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3.3.2. İşteki durumuna göre kırsal istihdam  

 

Tablo 7. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde işteki duruma göre istihdam edilenlerin payı (%) 

 

1; Ücretli çalışan, 2; İşveren, 3; Kendi hesabına çalışan, 4; Ücretsiz aile işgücü 
 

  Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2000 * * * * * * * * * * * * * * 

2005 48,7 5,0 75,4 4,7 91,7 1,9 82,8 0,8 31,6 1,2 7,8 1,1 38,8 2,0 

2010 52,7 4,9 76,4 4,7 92,6 1,7 86,7 1,0 35,8 1,3 7,9 0,9 44,4 1,9 

2015 59,9 4,2 78,3 4,7 92,8 1,5 86,5 1,1 37,4 1,5 11,4 1,4 46,6 2,1 

2019 61,6 4,2 80,1 4,5 93,2 1,4 86,0 1,4 38,8 1,6 14,1 1,6 49,6 2,5 

   

Türkiye 

 

AB 

 

ABD 

 

Rusya 

 

Çin 

 

Hindistan 

 

Brezilya 

  3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

2000 * * * * * * * * * * * * * * 

2005 28,2 18,1 15,4 4,5 6,2 0,2 16,3 0,8 42,4 24,8 68,1 23,0 38,6 20,7 

2010 24,9 17,5 15,1 3,8 5,6 0,1 11,5 0,8 42,9 19,9 72,6 18,6 39,9 13,7 

2015 20,9 15,1 14,2 2,9 5,5 0,2 11,8 0,7 44,3 16,8 70,6 16,7 38,9 12,3 

2019 21,0 13,3 13,2 2,3 5,2 0,1 12,0 0,8 45,0 14,6 69,8 14,5 37,9 10,1 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

Ülkelerin kırsal alanda istihdam edilenlerin isteki durumlarına bakıldığında işveren olanların azlığı ve 

ücretsiz aile işçiliği dikkat çekmektedir (Tablo 7). Kırsal eğitim düzeyindeki düşüklük işveren sayısının 

az olmasında etkinken, tarımsal faaliyetlerin önemli bir paya sahip olması da ücretsiz aile işçiliğinin 

önemli olmasında etkendir. 2005-2019 yılları arasında tarımdaki istihdamın azalması ücretsiz aile 

işçiliğinin ve kendi hesabına çalışanların azalmasında önemli olmaktadır. İşçi payı tüm ülkelerde 

yüksek oran alırken Hindistan’da ise kendi hesabına çalışanlar (%70) egemen olmaktadır. Yıllar 

içinde Rusya hariç incelenen tüm ülkelerde işçi payında artış meydana gelmiştir. Ücretsiz aile işgücü 

gelişen ülkelere göre gelişmekte olan ülkelere daha yüksek orana sahip olmaktadır. 
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3.3.3.Kırsal istihdamın işgücündeki payı 

Uluslararası kırsal kalkınma rekabet sürecinde kırsal istihdamın işgücündeki katkısının değerini 

incelemek için kırsal alandaki istihdamın toplam işgücü içindeki oranı hesaplanmıştır. Bu orana göre 

elde edilen değerler Şekil 4’te görülmektedir. Kırsal işgücünün katkısı gelişmiş ülkelerde gelişmekte 

olan ülkelere göre daha fazladır. Gelişmiş ülkelerde istihdamın yığılımı daha çok gelişen hizmet ve 

sanayi sektöründe olmaktadır.  

  

Şekil 4. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal istihdamın ülke işgücündeki payı (%) 

 

 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

İncelenen dönemde 2005-2019 yılları arasında analiz edilen ülkelerde kırsal istihdamın payı azalış 

göstermiş iken, Türkiye (%30) ve Çin’de (%20) olarak hızlı bir azalış trendi ortaya çıkmıştır. Yani, ülke 

işgücü nüfusunun; Türkiye’de %31’i,  AB’de %23’ü,  ABD’de %15’i Rusya’da %21’i, Çin’de %40’ı, 

Hindistan’da %66’sı ve Brezilya’da ise %10’u kırsal alandan istihdam edilmektedir. 

 

3.4. Kırsal İşsizlik  

Tablo 8. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal işsizliğin gelişimi (1000) 

  Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000 * * * * * * * 

2005 666 6,107 1,568 1,938 18,658 17,603 568 

2010 752 6,298 2,678 1,946 16,229 17,506 489 

2015 842 6,025 1,512 1,409 14,479 16,702 765 

2019 107,4 3,378 1,337 1,129 12,689 15,857 1,162 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

Ülke ekonomileri için en önemli sorunlardan birisi haline gelen işsizliğin özellikle son yıllarda dünya 

genelinde yükseldiği görülmektedir. Tarım ve inşaat sektörleri yılın sadece belli aylarında işgücü talep 
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eden sektörlerdir. İşgücü talebi sezonluk olarak yaz aylarında canlanma gösterir. Nitelikleri gereği bu 

sektörlerde çalışabilecek olan kimseler, söz konusu aylar dışında işsizdirler. Kırsal alanda doğru ve 

kayıtlı bilgilere ulaşmak zor olduğundan bu konuda politikalar geliştirmek sıkıntı vermektedir. Bununla 

birlikte kırsal alanda faaliyette bulunan nüfusun tarımsal işlerde çalıştığı varsayılmakta, buna göre 

burada istihdam edilenlerde tarım çalışanı olarak değerlendirilmektedir (Nuriev,2008). 

Tablo 8’de bulunan işsizlik verileri incelendiğinde, nüfus bakımından oldukça zengin olan Çin ve 

Hindistan’da işsizlik sayısının hızlı artması beklenirken tam tersine Türkiye ve Brezilya’nın ön sıraya 

geçmesi çok çarpıtıcıdır. Kırsal işsizlik yıllar içinde belirgin düzeyde yükselerek çözülmesi gereken 

ciddi mesele halime gelmiştir. İngiltere’nin AB’den ayrılması sonucu 2019 yılında AB’de 3 milyona 

yakın işsizlik sayısında azalma meydana gelmiştir. Türkiye ve Brezilya’da işsizliğin sürekli artması bu 

konuda izlenen politikaların doğru çalışmaması, özellikle gizli işsizlik, nüfusun düşük eğitim seviyesi 

ve düzensiz göç almasından kaynaklı olabilir. 

 

3.4.1. Cinsiyete göre kırsal işsizlik 

Yıllar içinde Türkiye ve Brezilya’da artan diğer ülkelerde ise azalma gösteren kırsal işsizliğin cinsiyete 

göre gelişimi Şekil 5’te verilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde, Hindistan’da kırsal nüfusta 

olduğu gibi kadın erkek işsizlik farkı da yüksektir. 2005-2019 yılları arasında incelenen ülkelerdeki 

veriler karşılaştırıldığında sadece Türkiye’de kırsal işsizlik sayısında, kadın çalışanlarda artış 

erkeklerde ise azalış görülmektedir. Bunun temel sebebi ise kırsal emek piyasalarında çalışanların 

%80’inden fazlası (özellikle kadınlar) ücretsiz aile işçisi olarak çalışmasından kaynaklanmaktadır. 

Bunun yanısıra kayıt dışı istihdam, medeni hali, cinsiyet ayrımcılığı gibi etkenler de bulunmaktadır. 

 

Şekil 5. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde cinsiyete göre kırsal istihdamın gelişimi (%) 

 

        Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 ( 2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

3.4.2. Kırsal işsizliğin işgücündeki payı  

2005-2019 yılları itibarıyla veriler değerlendirildiğinde, kırsal işsizliğin işgücündeki oranı Türkiye 

(%2,8-3,2) ve Brezilya’da (%0,8-%1,1) artış gösterdiği görülür. Diğer bir ifade ile incelenen ülkeler 

nüfusunun; Türkiye’de %3,2, AB’de %1,3, ABD’de %0,8, Rusya’da %1,5, Çin’de %1,6, Hindistan’da 

%3,2 ve Brezilya’da %1,1’i kırsal kesimde işsizdirler (Tablo 9). 
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Tablo 9. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal işsizliğin işgücündeki payı (%) 

  Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000 * * * * * * * 

2005 3,0 2,5 1,0 2,5 2,4 3,7 0,6 

2010 3,0 2,6 1,7 2,6 2,0 3,8 0,5 

2015 2,8 2,4 0,9 1,9 1,8 3,5 0,8 

2019 3,2 1,3 0,8 1,5 1,6 3,2 1,1 

Kaynak: İLO. Data Explorer. 2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

4. Sonuç ve öneriler 

 Araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre; Hindistan haricinde tüm ülkelerde gittikçe azalış gösteren 

kırsal nüfusun ülke nüfusundaki payı gelişmiş ülkelerde az, gelişmekte olan ülkelerde ise yüksektir. 

Cinsiyete göre kırsal nüfus Türkiye, AB ve Rusya’da kadınlar lehine fazladır.  Kırsal işgücü verileri 

değerlendirildiğinde; Hindistan haricindeki tüm ülkelerde kısal işgücü gittikçe azalış göstermektedir. 

Yani, kırsal alan nüfusu bakımından zengin olan ülkelerin kırsal işgücü de fazla olmuştur. Cinsiyete 

göre bakıldığında, incelenen ülkelerde erkek işgücü egemen olmaktadır. Fakat buna rağmen yıllar 

içinde Türkiye, AB ve Brezilya’da kadın işgücü gittikçe artış eğilimi göstermektedir. 

Kırsal işgücüne katılım oranı, yıllar itibarıyla Türkiye’de %8 ve AB’de %4 oranda arış göstermektedir 

(2015 yılı için). Diğer ülkelerde ise ABD %-6, Rusya %-2, Çin % -5, Hindistan %-10 ve Brezilya’da 

%-6 olarak oranda azalış görülmüştür. Kırsal istihdam verileri ele alındığında, Hindistan haricindeki 

incelenen ülkelerde kırsal istihdam giderek azalış yönündedir. Yani kırsal nüfus, işgücü ve istihdam 

rakamları orantılı şekilde azalış göstermektedir. Cinsiyete göre incelendiğinde, incelenen ülkelerde 

kırsal alanda erkek istihdamı egemen olmaktadır. Fakat buna rağmen yıllar içinde Türkiye, AB ve ABD 

kadın istihdamında nispi artış ortaya gelmiştir. İşteki durumuna göre incelendiğinde, faktörlerin aldığı 

büyüklük oranı ile incelenen ülkelerde önce (1) işçi sonra sırasıyla (2) kendi hesabına çalışan ve (3) 

ücretsiz aile işçisi ve (4) işveren olmuş iken Hindistan’da tam tersine önce (4) işveren, (3) ücretsiz aile 

işçisi (2) kendi hesabına çalışan ve (1) işçi olduğu tespit edilmiştir.  Yıllar itibarıyla hemen hemen 

incelenen tüm ülkelerde işçi oranında artış ve ücretli aile işçisi oranında ise azalış görülmektedir. Bu 

konuda özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya’da hızlı bir azalış görülmektedir.  

Kırsal istihdamın ülke işgücündeki payına bakıldığında; 2019 yılında Türkiye’de %31’i, AB’de 

%23’ü, ABD’de %15’i Rusya’da %21’i, Çin’de %40’ı, Hindistan’da %66’sı ve Brezilya’da ise %10’u 

kırsal alandan istihdam edilmektedir. Kırsal alanda işsizlik verilerine göre, incelenen diğer ülkelerde 

kırsal işsizlik azalma göstermiş iken Türkiye ve Brezilya’da işsizliğin sürekli artması dikkat 

çekmektedir.  Cinsiyete göre işsizlik; incelenen diğer ülkelerde, kadın işsiz oranında azalış 

görülmüşken Türkiye’de ise tam tersine kadın işsiz oranında artış görülmüştür. Kırsal işsizliğin ülke 

işgücündeki payına bakıldığında; incelenen diğer ülkeler payında nispi azalmış görülmüş iken Türkiye 

ve Brezilya’da artış meydana gelmiştir. Yani, 2019 yılında incelenen ülkelerde işsiz nüfusun; 

Türkiye’de %3,2, AB’de %1,3, ABD’de %0,8, Rusya’da %1,5, Çin’de %1,6, Hindistan’da %3,2 ve 

Brezilya’da %1,1’i ise kırsal kesimde işsizdirler. 

Nüfus bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden Çin ve Hindistan’ın kırsal işsizliği yıllar içince nispi 

bir azalma göstermesi, ülkelerin kırsala yönelik politika ve teşvik destek çalışmalarının verimli 

olduğundan olabilir. İncelenen diğer ülkelere göre en az nüfusa sahip Türkiye’nin kırsaldaki işsizlik 

artışı çok çarpıcıdır. Özellikle, kırsal alanda kadın nüfusun görece fazla olmasına rağmen kırsalda 
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istihdam edilen kadınlar erkeklerden daha az ve işsizlik oranı da yüksektir. Bunun sebebi ise kırsal emek 

piyasalarında çalışanların %80’inden fazlasının kadınlar olması, bunların da ücretsiz aile işçisi 

konumunda bulunması gösterilebilir. Bunun yanısıra kayıt dışı istihdam, medeni hali, cinsiyet 

ayrımcılığı gibi etkenlerin de kadın istihdamını sınırladığı söylenebilir. Uluslararası rekabet gücünü 

arttırmak için kırsal kesimde çalışanların da gelişimi göz ardı edilmemelidir.  

Kırsalda nüfus, işgücü ve istihdamın azalmasının başlıca nedenleri; uygulanan politikaların yeterli 

olmadığı, bilgi ve teknolojinin hızlı gelişmesine karşın tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde insan gücü 

yerine makine, robot ve bilgisayar teknolojilerinin yer alması; geri dönüşü olmayan küreselleşme 

çerçevesinde iş prosesinin bölgesel bağımsızlığı, bireylerin eğitim düzeyinin yeterli olmaması, düşük 

ücret karşılığında iş beğenmeme, düzensiz göç neticesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Türkiye için öneriler; kırsal alanda işsizlik konusunda kapsamlı, detaylı ve uzun dönemli çözümler 

bulmak ve uygulamaya koymak gereklidir. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin sağlıklı bir biçimde 

kurulması gerekmektedir. Bunun için; 

• Eğitim Reformu  

• İkinci Şans Okulları (işsizlerin durumuna göre atölye gibi okulların açılması) 

• Meslek dışı kişisel gelişimine teşvik etmek 

• İş ve Meslek Danışmanı hizmetlerine önem vermek 

• Sosyal Destek Sağlanması (psikolojik destek) 

• Ulusal ve uluslararası iş birliği yapmak 

• İşletme Desteği ve Girişimcilik 

• Eğitim ve Beceri Geliştirme 

• İşveren türüne göre yaklaşım 

• Devlet ve özel iş yerleri iş birliği kurması 

• Cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak 

• İstihdama teşvik proje ve programların sayısını arttırmak  

• İstihdam ve işsizlik takip sisteminin kurulması 

• Mesleki kursların daha geniş kapsamlı iş vermesi 

• Memuriyet sınavlarında yaş sınırının kaldırılması 

• Nüfus ve istihdama yönelik doğru politikaların yola konması 

• Beslenme kalitesine önem verilmesi gereklidir.  
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1,3,4-TİYADİAZOL HALKASI İÇEREN BAZI YENİ AZO BOYARMADDELERİNİN 

ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE ABSORPTION PROPERTIES OF SOME NEW AZO DYES 

CONTAINING 1,3,4-THIADIAZOL MOIETY 
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Ali Basim Shihab SHIHAB 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,  

 

ÖZET 

2-Amino-1,3,4-tiyadiazol ve 5-merkapto-2-amino-1,3,4-tiyadiazol bileşiklerinden yola çıkılarak 

diazolama yöntemiyle, kenetleme bileşenleri olarak 3-amino-5-metil pirazolon, 3-amino-1-fenil-5-metil 

pirazolon ve barbütirik asit kullanmak suretiyle beş yeni azo boyarmadde sentezi gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen bileşiklerin 1H-NMR, FT-IR spektroskopik yöntemleri yapı tayini yapılmıştır. Ayrıca sentez 

bileşiklerin UV-Vis. absorpsiyon spektrumları da alınmış ve sonuçlar incelenmiştir. Yapılan 

incelemede; farklı çözücülerde farklı maksimum absorpsiyon değerlerinin olduğu ve çözücüye asit 

ilavesiyle maksimum absorpsiyon değerinin hipsokromik kaydığı, baz ilavesiyle ise maksimum 

absorpsiyon değerinin batokromik kaydığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: 1,3,4-tiyadiazol, azo boyarmadde, absorpsiyon. 
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ABSTRACT 

A novel propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) was synthesized with 4-

bromophenylsulfonyl chloride and acetone oximes. The structure was determined by 1H NMR, 13C 

NMR. Molecular docking studies were performed on propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) 

oxime) and acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase enzyme. The affinity of the propan-2-one O-

((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) with the active site of the acetylcholinesterase and 

butyrylcholinesterase enzyme were found -8.2 and -6.9 kcal/mol, respectively. 

Keywords: Ketoximes, Mild reaction, Molecüler docking, Acetylcholinesterase, Butyrylcholinesterase. 

 

INTRODUCTION 

Oximes have been used in very important fields and are generally known as chemical building blocks 

for agrochemicals and pharmaceuticals [1]. As the importance of oximes increased, many studies were 

conducted by many researchers to synthesize new derivatives. For example, Dan et al. were reported 

that designed oxime compounds were scanned for cytotoxic activity against four human cancer cell lines 

and a human normal kidney cell line[2]. Another study investigated the synthesis and carbonic 

anhydrase activating effects of oxime ether-based amino alcohols against human (h)CA isoforms 

expressed in the human brain[3]. Khan et al. reported the inhibitor based comparative QSAR study of 

O-phosporylated oxime derivatives against the acetylcholinesterase enzyme[4]. 

Acetylcholine is a neurotransmitter compound of nervous systems in mammalian species[5]. Some 

cholinesterase enzymes can hydrolyze acetylcholine, so inhibitions of cholineesterases have appeared 

to have positive effects for Alzheimer's disease treatments [6]. Recently, it has been found that 

acetylcholine levels are very low in the late stages of Alzheimer's disease. The main functions of AChE 

enzyme is Acetylcholine hydrolysis. Therefore, AChE inhibitor has been used in the design of some 

Alzheimer's disease-associated drugs [7]. In a recent report, it has been found that the novel oxime 

derivatives were scanned as potential cholinesterase inhibitors. The inhibitory properties of oximes gave 

very good results in this work[8]. 

The aim of this study was to investigate its molecular docking for acetylcholinesterase and 

butyrylcholinesterase enzyme by synthesizing new oxime ligand. In this study, propan-2-one O-((4-

bromophenyl)sulfonyl) oxime) was synthesized, characterized by 1HNMR and 13CNMR and molecular 

docking studies was performed as cholinesteraz inhibitor. 

 

MATERIAL AND METHOD 

General 

Melting points were determined on a Thermo scientific capillary melting point. NMR spectra were 

recorded on a Bruker DRX-400 high-performance digital FT-NMR spectrometer. All chemical shifts 

were given in ppm downfield from tetramethylsilane (TMS). 

https://orcid.org/0000-0002-0345-5794
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Acetone oxime, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, and Et3N (Sigma-Aldrich) were in high purities 

and used without any further purification. N,N-Dimethylformamide (DMF, Sigma-Aldrich) was purified 

in vacuum and processed on 4A molecular sieves prior to usage. 

 

General procedure for the synthesis of propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime)  

 

 

Figure 1.The synthesis of propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime). 

 

Propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) was synthesized in a similar to the procedure 

existing in the literature[9-11]. Acetonoxime (13.70 mmol), DMF (4mL), and triethylamine (1.9 mL) 

were placed into 100 mL flask. This flask was immersed into the ice bath and set up on a magnetic 

stirrer. Then, 4-bromobenzenesulphonylchloride (13.70 mmol) was attentively added piece by piece 

keeping stirring in 5-10 minutes. The resulted reaction mixture stirred for 1 hour, keeping in ice bath. 

Then white solid formed by gently diluting the reaction mixture by adding 50 mL of ice water. This 

crude product was filtered off under vacuum and dried in a desiccator. The dry white solid was 

crystallized from hexane-benzene (5: 1) mixture. 1H NMR spectrum (CDCl3, ppm): 7.88-7.83 (d, 2H, 

Ar-C-H), 7.73-7.68, (d, 2H, Ar-C-H), 2.01, (s, 3H, CH3), 1.95, (s, 3H, CH3),13C-NMR, (CDCl3),  (ppm): 

165.5 (R1R2C=N), 134.5, 132.2, 130.3, 129.2 (Ar-C), 21.6, 17.0 (R-C). (Yield, 57%), (mp. 92-95 °C). 

 

Molecular docking  

Docking analyzes were performed using UCSF Chimera and AutoDock vina to demonstrate the 

interactions of enzyme with propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) [12,13]. X-ray 

crystallographic 3D structures of the enzymes AChE (PDB ID: 4EY7) and BChE (PDB ID: 4BDS) were 

downloaded from the Protein Data Bank (PDB). The downloaded enzyme constructs were uploaded to 

the Chimera tool and were removed all non-standart. The 2D structure of the ligand was drawn on 

ChemDraw Ultra 12.0 and converted into a 3D structure with ChemBio3D, and the 3D structures of the 

compounds were optimized with Avogadro software[14]. Optimized builds are loaded into UCSF 

Chimera tool. Grid size of enzyme was written to a configuration file and sent to docking. The Binding 

Pocket coordinate of the propan-2-one o-((2,5-dichlorophenyl)sulfonyl) oxime was employed to the 

active site in the AChE (Center x,y,z: -2.80, -39.90, 32.75, Size x,y,z: 35.06, 47.61, 69.66) and BChE 

(Center x,y,z: 140.65, 115.26, 39.76, Size x,y,z: 30, 30, 30)  receptor. All of the optimized ligands were 

subjected to docking and eight exposures were generated for each molecule in the AutoDock vina. 

Interactions were visualized using Biovia Discovery Studio Visualizer [15]. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The 1HNMR and 13CNMR spectrum of novel propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) are 

shown in Figure 2. In the 1HNMR spectrum of compound propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) 

oxime), the 2H signal of aromatic proton appeared in the range of δ = 7.88 and 7.83 ppm. Other 2H 

aromatic protons were observed as a signal in the range of δ = 7.73 and 7.68 ppm. Two methyls (3H for 

each one) protons attached to the imine double bond appeared as single signals at δ = 2.01 and 1.95 

ppm, respectively. 
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Figure 2. 1H NMR and 13C NMR spectrum of the propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime)  

 

In the 13C NMR spectrum of compound propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime), A signal of 

the carbon for the imine (C=N)  appeared as the single signal at 165.5 ppm (Figure 2). The signal of 

aromatic carbons appeared with 134.5, 132.2, 130.3, 129.2 ppm. Aliphatic carbons were observed as 

signals with 21.6 and 17.0 ppm. The hydrogen bond interaction best pose of propan-2-one O-((4-

bromophenyl)sulfonyl)oxime) to AChE and BChE receptor is shown in Figure 3. 

 

Figure 3. Hydrogen-bond interaction pose of the propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) 

into the AChE and BChE receptor. 

 

Molecular docking studies were performed to determine the binding interactions between the novel 

propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) and target enzyme (AChE and BChE). Protein-

ligand 2D interactions between propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) and enzyme (AChE 

and BChE) were shown in Figure 4.  
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Figure 4. The 2D interaction pose of the Propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) into the 

AChE and BChE receptor. 

 

After molecular coupling of propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) ligand with the target 

protein, all coupled poses were uploaded to Discovery Studio. Novel propan-2-one O-((4-

bromophenyl)sulfonyl) oxime) compounds formed Conventional Hydrogen Bond, Carbon Hydrogen 

bond, Pi-Pi Stacked, and Pi-Alkyl interactions at the active site of AChE (Table 1). 

Propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) compound exhibited with the highest affinity of -

8.2 kcal/mol, conventional Hydrogen Bond interraction with TYR A: 124, carbon hydrogen bond 

interactions with TRP A:86, Pi-Pi stacked with TRP A:86, Pi-Alkyl with TRP A:86, TYR A:337, PHE 

A:338, TYR A:341 and HIS A:447. In the computational molecular docking study of the propan-2-one 

O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) compound, the interactions such as Conventional Hydrogen Bond, 

Carbon Hydrogen bond, Pi-Pi Stacked, and Pi-Alkyl in the active site region of the acetylcholinesterase 

enzyme are important data for inhibition. It has been found that propan-2-one O-((4-

bromophenyl)sulfonyl) oxime) compound showed a very low affinity (-8.2) in inhibition of 

acetylcholine esterase enzyme. 
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Table 1. Molecular docking data of AChE  

Compounds 
Affinity 

(kcal/mol) 
Type of Interactions 

Residue 

Information 

Acetone O-((4-

bromophenyl)sulfonyl)oxime 

 

 

 

 

-8.2 

Conventional Hydrogen Bond   TYR A: 124 

 

Carbon Hydrogen Bond 

    

   TRP A:86 

Pi-Pi Stacked    TRP A:86 

Pi-Alkyl 

   TRP A:86 

  TYR A:337 

  PHE A:338 

  TYR A:341 

  HIS A:447 

 

Similarly, in the active site region of the butyrylcholinesterase enzyme, propan-2-one O-((4-

bromophenyl)sulfonyl) oxime) compound exhibited with the highest affinity of -6.9 kcal/mol, 

conventional Hydrogen Bond interraction with TRP A:79, Pi-Sigma with TRP A:79, Pi-Pi stacked with 

TYR A:329, Pi-Alkyl with TYR A:329, ALA A:325, HIS A:433 and TRP A:79.  

 

Table 2. Molecular docking data of BChE  

Compounds 
Affinity 

(kcal/mol) 
Type of Interactions Residue Information 

Acetone O-((4-

bromophenyl)sulfonyl)oxime 

 

 

 

 

-6.9 

Conventional Hydrogen Bond TRP A:79 

 

Pi-Sigma 

 

TRP A:79 

 

Pi-Pi Stacked 

 

TYR A:329 

Pi-Alkyl 

 

TYR A:329 

ALA A:325 

HIS  A:433 

TRP A:79 
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In the computational molecular docking study of the propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) 

compound, the interactions such as conventional Hydrogen Bond, Pi-Sigma, Pi-Pi Stacked, and Pi-Alkyl 

in the active site region of the butyrylcholinesterase enzyme are important data for inhibition. 

 

CONCLUSION 

In summary, a novel propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) was synthesized and 

characterized by NMR analysis. We performed molecular docking studies on propan-2-one O-((4-

bromophenyl)sulfonyl) oxime), a candidate for Alzheimer's disease, which inhibits the AChE and BChE 

enzyme from hydrolyzing and destroying the neurotransmitter acetylcholine. The computational result 

is expected to contribute to the prediction of novel ligands for the cholinesterases enzyme target. The 

propan-2-one O-((4-bromophenyl)sulfonyl) oxime) will be investigated experimentally as potential 

inhibitors/reactivators of cholinesterases in the future. 

Disclosure statement  

No potential conflict of interest was reported by the author.  
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a CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş. 

 

Özet 

Son 20 yılda, alüminyum alaşımları yüksek süneklik, yüksek özgül mukavemet, yüksek korozyon 

direnci ve düşük yoğunluk özellikleri nedeniyle havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanımı artmıştır. 

Bu olumlu özellikler yanında alüminyum alaşımlarının, döküm için metal hazırlama işlemi sırasında 

oluşan negatif yönleri de vardır. Bu negatif özelliklerin başında alüminyumun oksijen ya da ortam 

nemliliğinden kaynaklı oluşturduğu oksit ve inklüzyonlar gelmektedir. Oksit sadece sıvı halden kaynaklı 

değil aynı zamanda katı halde korozyona karşı koruyucu oksit tabakası şeklinde oluşup, metalin katı 

halden sıvı hale geçişi sırasında sıvı metal içine karışmaktadır. İçerikte yer alan oksit ya da inklüzyonlar 

döküm sırasında akıcılığı etkilediği gibi döküm ile üretilen ürünlerin mekanik ve malzeme özelliklerini 

de etkilemektedir. Çalışmamızda, ergiyik hazırlama esnasında kullanılan Reduced Pressure Test ile 

değişken basınçlar kullanarak içerikteki oksit ya da inklüzyonların tespitine yönelik bir yöntem 

izlenmiştir. Çalışma içeriğinde 20 mbar, 40 mbar ve 80 mbar’ lık vakum değerlerinde numuneler 

alınmıştır. Numuneler gaz giderme işlemi öncesinde ve sonrasında alınmıştır. Bu sayede gaz giderme 

işleminin verimliliği de değerlendirilmiştir. Özellikle gaz giderme işlemi sonrasında 20 mbar, 40 mbar 

ve 80 mbar numuneleri birbiri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, numunelerin alınma sıcaklıkları da takip 

edilmiştir. Basınç değerindeki düşüşle birlikte oksit tespitinin daha iyi yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Mikroyapı incelemeleri Olympus GX41 model optik mikroskop ile gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımları, Oksit, İnklüzyon, Reduced Pressure Test. 
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GULEMAN OFİYOLİTİNE AİT MAGMATİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI 

(NALDÖKEN/ELAZIĞ, D TÜRKİYE)  

GEOCHEMİSTRY OF THE MAGMATIC ROCKS OF  GULEMAN OPHIOLITE 

(NALDÖKEN/ELAZIĞ, E TURKEY) 

 

Esra YILDIRIM 

Dr. Öğr. Üyesi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, (Sorumlu 

Yazar) 

İlker KARABULUT 

Jeoloji Mühendisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 

 

ÖZET 

Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı’nda yer alan Naldöken (Elazığ GD, Türkiye) bölgesinde 

Guleman ofiyoliti’ne ait manto peridotitleri (serpantinize dünit-harzburjit) ve okyanusal kabuk birimleri 

(gabro, diyabaz, bazalt ve derin deniz sedimanları) yüzeylemektedir. Bu çalışma kapsamında, okyanusal 

kabuğa ait gabro ve ilişkili felsik bileşimli intrüzif kayaların (tonalit) petrografisi ile tüm-kaya 

jeokimyasal verileri belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, gabroyik kayalar, toleyitik bileşimli olup, 

kondrite göre normalize edilmiş nadir toprak element (NTE) diyagramında yatay görünümlüdür 

(Lan/Ybn: 0,43-1,03; Lan/Smn: 0,54-1,44; Smn/Ybn: 0,58-0,88). Nb ve Ta'daki tüketilme, büyük iyon 

yarıçaplı litofil elementler (LILE)’inde zenginleşme (Ba, Rb, Th, Sr,Pb) ve daha düşük kalıcılığı yüksek 

element (HFSE) içerikleriyle, yitimle-ilişkili bazaltlara (ada-yayı toleyitleri ve yay-önü bazaltları) 

benzerlik göstermektedir. Guleman ofiyolitinin okyanusal kabuk kayalarına ait tüm jeokimyasal veriler, 

okyanus-içi dalma-batma zonu (SSZ) ortamında genişletilmiş bir yay-önü ortamındaki ofiyolitlerin 

kademeli bir magmatik evrimini yansıtmaktadır. Guleman Ofiyoliti, Güney Neotetis içerisinde 

gelişmiştir ve Doğu Akdeniz bölgesindeki Göksun (Kahramanmaraş), İspendere (Malatya) ve 

Kömürhan (Elazığ) ofiyolitlerini kapsayan Güneydoğu Anadolu ofiyolit kuşağının bir parçasıdır. 

Ofiyolitik seriye ait gabro-diyabazlar ile intrüzif ilişkili tonalitler, yarı-alkalen bileşimlidir ve Ba, Th , 

Pb’ce zenginleşmiş; Ti ve Ta’a ek olarak Nb elementlerince tüketilmişlerdir. Jeokimyasal 

karekteristikleri (NTE, spider ve tektono-magmatik sınıflandırma diyagramları), yitimle ilişkili yay-

magmatizmasını işaret etmekte ve Güneydoğu Anadolu ofiyolitleri ile intrüzif ilişkili granitoyidler 

(Baskil ve Esence) ile benzerlik sunmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Naldöken (Elazığ, D Türkiye), Guleman Ofiyoliti, Tonalit, Jeokimya, Ada-yayı 

 

ABSTRACT 

Mantle peridotites (serpentinized dunite-harzburgite) and oceanic crust units (gabbro, diabase, basalt 

and abyssal sediments) of Guleman Ophiolite outcrop in Naldöken ( SE Elazığ, Turkey) region at the 

Southeast Anatolian Orogenic Belt. The whole-rock geochemical data and the petrography of felsic 

intrusive rocks related to the oceanic crust gabbros determined in this study. According to the obtained 

data, gabbroic rocks have tholeiitic affinity and presents flat Rare Earth Element (REE) patterns 

(Lan/Ybn: 0,43-1,03; Lan/Smn: 0,54-1,44; Smn/Ybn: 0,58-0,88) in chondrite normalized diagram. They 

show similarity with subduction-related basalts (island-arc tholeiites and fore-arc basalts) by Nb-Ta 

depletions, enrichment in large ion lithophile elements (LILE) (Ba, Rb, Th, Sr, Pb)  and lower high field 

strength element(HFSE) contents. Whole geochemical data of oceanic crustal rocks of Guleman 

ophiolite represented a gradual magmatic evolution of ophiolites that are in an extended fore-arc setting 

on the supra-subduction (SSZ) zone. The Guleman ophiolite developed within S Neotethis is a part of 

the Southeast Anatolian ophiolite belt and contains Göksun (Kahramanmaraş), İspendere (Malatya) and 
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Kömürhan (Elazığ) ophiolites situated in the Eastern Mediterranean region. The tonalitic rocks 

intrusively related with gabbro-diabases belonging to ophiolitic series, have sub-alkaline composition 

and show enrichment in Ba, Th and Pb, depletion in Ti, Ta and Nb elements. Geochemical characteristics 

(REE, spider, and tectono-magmatic classification diagrams) indicate that these rocks are the result of 

arc-magmatism related to subduction and they show similarities with the granitoides (Baskil and Esence) 

which have an intrusive relation with the Southeast Anatolian Ophiolites. 

Keywords: Naldöken (Elazığ, E Turkey), Guleman Ophiolite, Tonalite, Geochemistry, Island-arc 
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MİKROORGANİZMALARIN ISIYA OLAN DİRENCİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

FACTORS AFFECTING THE RESISTANCE OF MICROORGANISMS TO HEAT 

 

Ramazan Ülkü ÇETİN  

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Susurluk Meslek Yüksek Okulu, Gıda İşleme Bölümü, 

Balıkesir, ORCID 0000-0002-9968-4988  

 

ÖZET 

Yeni ısısal teknolojilerin sürekli gelişmesine rağmen, mikrobiyal inaktivasyon mekanizmalarının 

hakkında bilgiler hala sınırlı sayıdadır. Sıcaklık, süre, pH vb. faktörlerin değiştirilerek yapılan ısısal 

işlemlerde mikroorganizmaların inaktivasyonu için her geçen gün daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.  

Isıl işlemlerin gıdayı koruyucu etkisi, mikroorganizmadaki enzim aktiviteleri ve enzim ile kontrol edilen 

metabolizmayı bozan proteinlerin denatürasyonu yoluyla olduğu düşünülmektedir. Gıdalarda ısıl 

işlemin kullanılmasının amaçları; istenilen tat, tekstür, koku, aroma ve renk oluşturmak, gıdalarda 

bulunan tüm patojen mikroorganizmaları öldürmek, depolama koşullarında o gıdayı bozabilecek patojen 

olmayan diğer tüm mikroorganizmaları öldürmek, enzimleri inaktive etmek, gıdanın kalitesinde ve 

besleme değerinde en az olumsuzluğa neden olmak gibi etkenlerdir. 

Bir gıdaya uygulanacak ısıl işlem koşullarının hesaplanabilmesi için önce o gıdada hedef alınması 

gereken mikroorganizmanın belirlenmesi zorunludur. Isıl işlemde öldürülmesi hedeflenen 

mikroorganizma; ısıya en dirençli patojen veya bozulma etmeni olabilecek mikroorganizmadır. Hedef 

mikroorganizma o gıdanın pH derecesine göre belli de olmaktadır ve en önemli faktördür. Ayrıca ortam 

bileşimin etkisi de (tuz; şeker, protein, yağ; tat ve aroma maddeleri ile koruyucu maddeler; 

mikroorganizma yaşı ve sayısı) diğer faktörlerdir. 

Bilimsel yollarla sayısal değerler halinde belirlenebilmesi için, ısıl işlemlerle muhafaza edilen gıdalarda 

bozulmalara neden olan mikroorganizmaların ısıya karşı dirençleri ile ısıl işlem sırasında ambalaj içinde 

ısı girişimi gibi iki ana faktörün saptanması gerekir. Ayrıca bir ısıl işlemin etkinliğinin hesaplanabilmesi 

için, mikroorganizmanın ısısal direnç özelliklerinin (z Değeri ve D Değeri) bilinmesi gerekir. 

Mikroorganizmaların ısı etkisiyle ölümüne ilişkin olarak yapılmış deneylere ait yayınlanmış sonuçlar, 

mikroorganizmaların ölümünün genellikle birinci derece reaksiyona uygun olarak geliştiğini 

göstermektedir. 

Bu çalışma kapsamında mikroorganizmaların ısıya olan direncine etki eden faktörler hakkında 

bilgilendirme yapılmış ve gıdaya uygulanacak ısıl işlem koşullarının sayısal değerler halinde 

belirlenebilmesi için bazı akademik araştırmalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Isıl işlem, ısısal direnç,  mikroorganizma, mikrobiyal inaktivasyon 

 

ABSTRACT 

Despite the continuous development of new thermal technologies, information about the mechanisms 

of microbial inactivation is still limited. Temperature, time, pH etc. Better results are obtained day by 

day for the inactivation of microorganisms in thermal treatments made by changing the factors. 

It is thought that the protective effect of heat treatments is through the denaturation of proteins, which 

impair the enzyme activities in the microorganism and the enzyme-controlled metabolism. The purposes 

of using heat treatment in foods; These are factors such as creating the desired taste, texture, odor, aroma 

and color, killing all pathogenic microorganisms in food, killing all other non-pathogenic 

microorganisms that may spoil that food under storage conditions, inactivating enzymes, causing the 

least negativity in the quality and nutritional value of the food. 
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In order to calculate the heat treatment conditions to be applied to a food, it is obligatory to determine 

the microorganism that should be targeted in that food. Microorganism targeted to be killed in heat 

treatment; It is the microorganism that can be the most heat resistant pathogen or spoilage factor. The 

target microorganism is also determined by the pH of that food and is the most important factor. In 

addition, the effect of the media composition (salt; sugar, protein, fat; flavor and aroma substances and 

preservatives; age and number of microorganisms) are other factors. 

In order to determine numerical values by scientific means, two main factors such as the resistance of 

microorganisms that cause deterioration in foods preserved by heat treatment to heat and heat 

interference in the package during heat treatment must be determined. In addition, in order to calculate 

the effectiveness of a heat treatment, the thermal resistance properties (z Value and D Value) of the 

microorganism must be known. Published results of experiments on the death of microorganisms by the 

effect of heat show that the death of microorganisms generally occurs in accordance with the first-order 

reaction. 

Within the scope of this study, information was given about the factors affecting the resistance of 

microorganisms to heat and some academic studies were included in order to determine the heat 

treatment conditions to be applied to food in numerical values. 

Keywords: Heat treatment, thermal resistance, microorganism, microbial inactivation 
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BİPOLAR DEĞERLİ KARARSIZ BULANIK KÜMELERİN DOMBİ HİBRİD 

OPERATÖRLERİ VE MULTİ KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİ ÜZERİNDE 

UYGULAMASI 

   BIPOLAR VALUED HESITANT FUZZY DOMBI HYBRID OPERATORS AND APPLICATION 

IN MULTI CRITERIA DECISION MAKING PROBLEMS 

 

Şerif ÖZLÜ 

     Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü,  

 

ÖZET 

Dombi t-norm ve t-conorm operatörleri daha esnek bir yaklaşım sunduğundan dolayı karar verme 

problemlerinde kullanımı uzmanlar için her zaman daha iyi bir seçenek olmuştur. Bu kağıt da, biz 

Bipolar değerli kararsız bulanık kümeler ile dombi operatörlerini birlikte kullanarak yeni bir operatör 

olarak; Bipolar değerli karasız bulanık ağırlaştırılmış Dombi ortalama operatörü, Bipolar değerli 

kararsız sıralanmış bulanık ağırlaştırılmış Dombi ortalama operatörü, Bipolar değerli karasız sıralanmış 

bulanık ağırlaştırılmış Dombi Hibrid ortalama operatörü tanımladık. Daha sonra, bu operatörlerin 

idempotentlik, sınırlılık, monoton artanlık gibi bazı karakteristik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca bu 

operatörler karar verme problemleri üzerinde uygulanmış sonuçlar kendi içerisinde kıyaslanmıştır. 

Makalenin sonunda ise bipolar değerli kararsız bulanık kümeler üzerindeki ortalama operatörü örnek 

üzerinde uygulanmış ve böylece iki operatör birbiriyle kıyaslanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Bipolar değerli kararsız bulanık kümeler, Dombi operatörler, Ağırlaştırılmış 

ortalama Dombi operatörleri, Sıralanarak elde edilen ağırlaştırılmış ortalama Dombi operatörler, 

Sıralanarak elde edilen ağırlaştırılmış ortalama hibrid  Dombi operatörler 

 

ABSTRACT 

Dombi t-norm and t-conorm operators have always been a better option for experts as they offer a more 

flexible approach to use in decision making problems. In this paper, we define a new operator by using 

Bipolar hesitant fuzzy sets and Dombi operator; Bipolar valued hesitant fuzzy weighted dombi 

averaging operator, Bipolar valued hesitant fuzzy ordered weighted dombi averaging operator, Bipolar 

valued hesitant fuzzy ordered weighted dombi Hybrid averaging operator. Then, some properties of 

these operators which idempotency, boundness, monotoncity have been surveyed. Moreover, these 

operators have been applied over decision making problems and the results have been compared in its 

own. The end of paper, our example has been solved with Bipolar valued hesitant fuzzy weighted 

averaging operator and thus two operators have been compared with other to one. 

Keywords: Bipolar valued hesitant fuzzy sets, Dombi operators, Weighted averaging Dombi operators, 

Ordered weighted averaging Dombi operators, Ordered weighted averaging Hybrid Dombi operators 

 

1. INTRODUCTİON 

Zadeh [1] introduced fuzzy set concept in 1965 and was developed by lot authors to present from past 

over different disciplines as medical diagnosis, MCDM problems, algebraic constructions, artificial 

intelligence etc. but fuzzy set has not been enough due to some reasons like increasing of information, 

non-objective decisions of decision makers, intensive data flowing so on. Thus, new concepts were 

surveyed and one of the concepts is Hesitant fuzzy set [2]. Hesitant fuzzy set which generalization of 

fuzzy sets has been got lot attention by scholars that is defined as a lot of membership values can be 

appointed by much decision makers about a subject. In short time, this construction has been noticed to 
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have more advantages than fuzzy sets especially the idea which appointed lot membership value has 

minimized to error margin for DMs. Then, this cluster has been began to be used together with various 

concepts. For example; Pythagorean hesitant fuzzy sets [3], Generalized hesitant fuzzy sets (GHFS) [4], 

Bipolar Valued Hesitant fuzzy sets (BVHFS) [5]. Bipolar hesitant fuzzy sets are one of the most 

interesting concepts in terms of presenting negative ideas of experts. This cluster has been apllied to lot 

areas as follow; Mahmood et al [6] worked to Aggregation operators over BVHFS and tested with 

MCDM problems, Mandal and coauthor [5] proposed Hesitant bipolar-valued fuzzy sets 

and bipolar-valued hesitant fuzzy sets and their applications in multi-attribute group decision making 

and their some to Aggregation operators. 

Dombi [7] introduced some new operators called as t-norm and t-conorm. These operators have 

convenient structure with because of changable property. Therefore, dombi operators have been applied 

over various concepts; Liu and coauthors [8] developed dombi bonferoni mean operator over 

intuitionistic fuzzy sets and utilized for MCDM problems, Ye and Chen [9] proposed dombi operators 

over neutrosophic fuzzy sets and also this operator was used under hesitant fuzzy enviroment [10], Jana 

et al. presented Bipolar fuzzy Dombi aggregation operators and applied for technology enterprise 

performances. But these concepts have not eleminated states of uncertainty. Therefore, in this paper, we 

define Bipolar valued hesitant fuzzy Dombi aggregation operators as generally of Bipolar fuzzy Dombi 

aggregation operators and hesitant fuzzy Dombi aggregation operators. This concept has more 

advantages than these two dombi operation because of using of bipolar hesitant fuzzy set. Then, we 

present three operators as called Bipolar valued hesitant fuzzy weighted dombi averaging operator, 

Bipolar valued hesitant fuzzy ordered weighted dombi averaging operator, Bipolar valued hesitant fuzzy 

ordered weighted dombi Hybrid averaging operator and some properties of these operators together with 

MCDM problem. 

The remaining of paper is organized as follow; second section includes the basic definition and 

theorems, third section proposes Hybrid Dombi operators of Bipolar valued Hesitant fuzzy sets. In 

section 4, Characteristic some properties of BVHFWDA operator are surveyed. In section 5, we present 

a method and numerical example to indicate advantages of obtained operators. In section 6 we propose 

comparative analysis. 

 

2. PRELİMİNARY 

In this section, we recall some basic notions of bipolar valued hesitant fuzzy sets. 

 

2.1. Definition [2] 

Let X be a non-empty set. Then, a hesitant fuzzy set (shortly HFS) in X is in terms of a function that 

when applied to X return a subset of  [0,1] We express the HFS by 

𝐴 = {(𝑥, 𝜕𝐴(𝑥): 𝑥 ∈ 𝑋)} 

Where 𝜕𝐴(𝑥) is a set of some values in [0,1]; denoting the possible membership degrees of the element 

𝜕 = 𝜕𝐴(𝑥) is called as a hesitant fuzzy element (HFE). 

 

2.2. Definition [5] 

Let X be a non-empty set. Then, a bipolar hesitant fuzzy set (shortly BHFS) in X is expressed the BHFS 

by 

𝐴 = {(𝑥, ℎ𝐴
𝑝(𝑥), ℎ𝐴

𝑛(𝑥): 𝑥 ∈ 𝑋)} 

Where ℎ𝐴
𝑝(𝑥): 𝑋 → [0,1] and ℎ𝐴

𝑛(𝑥): 𝑋 → [−1,0] is denoting the possible membership degrees of the 

element and unpossible membership degrees of the element, respectively. 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

265 

2.3. Definition [7] 

Let x and y be any two real numbers. Then, Dombi t-norms and Dombi t-conorms are defined in the 

following expression 

𝐷𝑜𝑚(𝑥, 𝑦) =
1

1 + {(
1 − 𝑥
𝑥

)
𝑘

+ (
1 − 𝑦
𝑦

)
𝑘

}

1
𝑘

 

𝐷𝑜𝑚∗(𝑥, 𝑦) = 1 −
1

1 + {(
𝑥

1 − 𝑥
)
𝑘
+ (

𝑦
1 − 𝑦

)
𝑘
}

1
𝑘

 

𝑘 ≥ 1 and(𝑥, 𝑦) ∈ [0,1] × [0,1]. 

 

2.4. Definition [5] 

Let determine a BVHFS that ℎ = (ℎ𝑝, ℎ𝑛) score function and accuracy function as follow; 

1. 𝑠(ℎ) =
1

2
(
1

𝑙ℎ𝑝
∑ 𝛹𝑝𝛹𝑝∈ℎ𝑝 −

1

𝑙ℎ𝑛
∑ 𝛹𝑛𝛹𝑛∈ℎ𝑛 ) 

2. 𝑎(ℎ) =
1

2
(
1

𝑙ℎ𝑝
∑ 𝛹𝑝𝛹𝑝∈ℎ𝑝 +

1

𝑙ℎ𝑛
∑ 𝛹𝑛𝛹𝑛∈ℎ𝑛 ) 

 

3. HYBRİD WEİGHTED DOMBİ OPERATORS OF BİPOLAR HESİTANT FUZZY SETS 

In this section, we extend dombi operarors over bipolar hesitant fuzzy sets [5] for bipolar hesitant fuzzy 

sets. 

 

3.1. Definition 

Let ℎ = (ℎ𝑝, ℎ𝑛), ℎ1 = (ℎ1
𝑝
, ℎ1
𝑛) and ℎ2 = (ℎ2

𝑝
, ℎ2
𝑛) three BVHFEs over X for 𝑘 > 0. The basic Dombi 

operations of BVHFEs are defined as follows: 

1. ℎ1⊕ℎ2 = (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝

1

1+{(
𝛹1
𝑝

1−𝛹1
𝑝)
𝑘+(

𝛹2
𝑝

1−𝛹2
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃ {
−1

1+{(
1+𝛹1

𝑛

|𝛹1
𝑛|
)𝑘+(

1+𝛹2
𝑛

|𝛹2
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

})𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛  
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2. ℎ1⊗ℎ2 = (⋃

{
 
 

 
 

1

1+{(
1−𝛹1

𝑝

𝛹1
𝑝 )𝑘+(

1−𝛹2
𝑝

𝛹2
𝑝 )𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝 , ⋃ {−1 +𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛

1

1+{(
|𝛹1
𝑛|

1+𝛹1
𝑛)
𝑘+(

|𝛹2
𝑛|

1+𝛹2
𝑛)
𝑘}

1
𝑘

}), 

3. 𝜆ℎ1 = (⋃

{
 
 

 
 

1 −
1

1+{𝜆(
𝛹1
𝑝

1−𝛹1
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝 , ⋃ {
−1

1+{𝜆(
1+𝛹1

𝑛

|𝛹1
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

}𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛 , 

4. ℎ1
𝜆 = (⋃

{
 
 

 
 

1

1+{(
1−𝛹1

𝑝

𝛹1
𝑝 )𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝 , ⋃ {−1 +
1

1+{(
|𝛹1
𝑛|

1+𝛹1
𝑛)
𝑘}

1
𝑘

})𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛  

 

3.2. Definition 

Let determine a BVHFE that ℎ = (ℎ𝑝, ℎ𝑛) for 𝑤𝑗 ∈ [0,1] and ∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑚
𝑗=1 ; 

1. BV HFWDA :𝜃𝑚 → 𝜃 is a mapping called as Bipolar valued Hesitant Fuzzy Weighted Dombi 

Averaging operator for 𝑘 > 0 𝑤𝑗 ∈ [0,1] and ∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑚
𝑗=1 ; 

BVHFWDA( ℎ1 ,  ℎ2, … , ℎ𝑚 ) =⊕𝑗=1
𝑚 (𝑤𝑗(ℎ𝑗)) = (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝
,….,𝛹𝑚

𝑝
∈ℎ𝑚

𝑝

1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

𝛹
𝑗
𝑝

1−𝛹
𝑗
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 
 

 
 

−1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

1+𝛹𝑗
𝑛

|𝛹𝑗
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,….,𝛹𝑚
𝑛∈ℎ𝑚

𝑛 ), 

2. BVHFOWDA : 𝜃𝑚 → 𝜃  is a mapping called as Bipolar valued Hesitant Fuzzy Ordered 

Weighted Dombi Averaging operator for 𝑘 > 0 and ℎ𝜎(𝑗)  is jth the largest of ℎ𝑗  for (j=1,2,…,m) is 

defined as below; 

BVHFOWDA(ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑚)=⊕𝑗=1
𝑚 (𝑤𝑗(ℎ𝜎(𝑗))) = (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹𝜎(1)
𝑝

∈ℎ𝜎(1)
𝑝

,𝛹𝜎(2)
𝑝

∈ℎ𝜎(2)
𝑝

,….,𝛹𝜎(𝑚)
𝑝

∈ℎ𝜎(𝑚)
𝑝

1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

𝛹
𝜎(𝑗)
𝑝

1−𝛹
𝜎(𝑗)
𝑝 )𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 
 

 
 

−1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

1+𝛹𝜎(𝑗)
𝑛

|𝛹𝜎(𝑗)
𝑛 |

)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹𝜎(1)
𝑛 ∈ℎ𝜎(1)

𝑛 ,𝛹𝜎(2)
𝑛 ∈ℎ𝜎(2)

𝑛 ,….,𝛹𝜎(𝑚)
𝑛 ∈ℎ𝜎(𝑚)

𝑛 ), 
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3. BVHFOHWDA :𝜃𝑚 → 𝜃 is a mapping called as Bipolar valued Hesitant Fuzzy Ordered Hybrid 

Weighted Dombi Averaging operator for 𝑘 > 0 𝑤𝑗 ∈ [0,1] and ∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑚
𝑗=1  and ℏ𝜎(𝑗) is jth the largest 

of 𝑚𝑤𝑗ℎ𝑗  for aggregation associated vector 𝜔 =(  𝜔 1, 𝜔 2, … , 𝜔 𝑚 ) and in here 𝜔𝑗 ∈ [0,1]  and 

∑ 𝜔𝑗 = 1
𝑚
𝑗=1    is defined as below; 

    BVHFOWDA(ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑚)=⊕𝑗=1
𝑚 (𝑤𝑗(ℎ𝜎(𝑗))) = (⋃

{
 
 

 
 

1 −ѱ𝜎(1)
𝑝

∈ℏ𝜎(1)
𝑝

,ѱ𝜎(2)
𝑝

∈ℏ𝜎(2)
𝑝

,….,ѱ𝜎(𝑚)
𝑝

∈ℏ𝜎(𝑚)
𝑝

1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

ѱ
𝜎(𝑗)
𝑝

1−ѱ
𝜎(𝑗)
𝑝 )𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 
 

 
 

−1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

1+ѱ𝜎(𝑗)
𝑛

|ѱ𝜎(𝑗)
𝑛 |

)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

ѱ𝜎(1)
𝑛 ∈ℏ𝜎(1)

𝑛 ,ѱ𝜎(2)
𝑛 ∈ℏ𝜎(2)

𝑛 ,….,ѱ𝜎(𝑚)
𝑛 ∈ℏ𝜎(𝑚)

𝑛 ), 

 

4. CHARACTERİSTİC of BVHFWDA OPERATOR 

4.1. Theorem Let determine collection of BVHFEs ℎ𝑗 = (ℎ𝑗
𝑝
, ℎ𝑗
𝑛) for 𝑘 > 0 𝑤𝑗 ∈ [0,1] and 

∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑚
𝑗=1  Then, their aggregated value by using BV HFWDA is still BVHFE and 

BVHFWDA( ℎ1 ,  ℎ2, … , ℎ𝑚 ) =⊕𝑗=1
𝑚 (𝑤𝑗(ℎ𝑗)) = (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝
,….,𝛹𝑚

𝑝
∈ℎ𝑚

𝑝

1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

𝛹
𝑗
𝑝

1−𝛹
𝑗
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 
 

 
 

−1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

1+𝛹𝑗
𝑛

|𝛹𝑗
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,….,𝛹𝑚
𝑛∈ℎ𝑚

𝑛 ), 

Proof  Let use mathematical induction on m and look for m = 1; 

𝑤1ℎ1 = (⋃

{
 
 

 
 

1 −
1

1+{𝑤1(
𝛹1
𝑝

1−𝛹1
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝 , ⋃ {
−1

1+{𝑤1(
1+𝛹1

𝑛

|𝛹1
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

}𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛 ) 

 

and 

𝑤2ℎ2 = ( ⋃

{
 
 

 
 

1 −
1

1 + {𝑤2(
𝛹2
𝑝

1 − 𝛹2
𝑝)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝

, ⋃

{
 
 

 
 

−1

1 + {𝑤2(
1 + 𝛹2

𝑛

|𝛹2
𝑛|

)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛

) 

 

From here 
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𝑤1ℎ1⊕𝑤2ℎ2 = (⋃

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 −
1

1+

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(

 
 
 
 
 

1−
1

1+{𝑤1(
𝛹1
𝑝

1−𝛹1
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

)

 
 
 
 
 

𝑘

1−1+
1

1+{𝑤1(
𝛹1
𝑝

1−𝛹1
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

+
(

 
 
 
 
 

1−
1

1+{𝑤2(
𝛹2
𝑝

1−𝛹2
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

)

 
 
 
 
 

𝑘

1−1+
1

1+{𝑤2(
𝛹2
𝑝

1−𝛹2
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1
𝑘

}
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝 ,  

⋃

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

−1

1+

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(

 
 
 
 

1+
−1

1+{𝑤1(
1+𝛹1

𝑛

|𝛹1
𝑛|

)𝑘}

1
𝑘

)

 
 
 
 

𝑘

−1

1+{𝑤1(
1+𝛹1

𝑛

|𝛹1
𝑛|

)𝑘}

1
𝑘

+
(

 
 
 
 

1+
−1

1+{𝑤2(
1+𝛹2

𝑛

|𝛹2
𝑛|

)𝑘}

1
𝑘

)

 
 
 
 

𝑘

−1

1+{𝑤2(
1+𝛹2

𝑛

|𝛹2
𝑛|

)𝑘}

1
𝑘

}
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1
𝑘

}
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛 ) 

If the basic operations are made; 

 

𝑤1ℎ1⊕𝑤2ℎ2 = ( ⋃ 1−
1

1 +

{
 

 

({𝑤1 (
𝛹1
𝑝

1 − 𝛹1
𝑝)

𝑘

}

1
𝑘

)

𝑘

+({𝑤2 (
𝛹2
𝑝

1 − 𝛹2
𝑝)

𝑘

}

1
𝑘

)

𝑘

}
 

 

1
𝑘𝛹1

𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝

, 

⋃
−1

1+

{
 
 

 
 

({𝑤1(
1+𝛹2

𝑛

|𝛹2
𝑛|
)
𝑘

}

1
𝑘

)

𝑘

+({𝑤2(
1+𝛹2

𝑛

|𝛹2
𝑛|
)
𝑘

}

1
𝑘

)

𝑘

}
 
 

 
 

1
𝑘

𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛 ) 
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From here for 𝑚 = 𝜗, BVHFWDA holds as follow; 

⊕𝑗=1
𝜗 (𝑤𝑗(ℎ𝑗)) = (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝
,….,𝛹𝜗

𝑝
∈ℎ𝜗

𝑝

1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝜗
𝑗=1 (

𝛹
𝑗
𝑝

1−𝛹
𝑗
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 
 

 
 

−1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝜗
𝑗=1 (

1+𝛹𝑗
𝑛

|𝛹𝑗
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,….,𝛹𝜗
𝑛∈ℎ𝜗

𝑛 ), 

And for 𝑚 = 𝜗 + 1; 

⊕𝑗=1
𝜗+1 (𝑤𝑗(ℎ𝑗)) =⊕𝑗=1

𝜗 (𝑤𝑗(ℎ𝑗))⊕ 𝑤𝜗+1(ℎ𝜗+1) = (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝
,….,𝛹𝜗

𝑝
∈ℎ𝜗

𝑝

1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝜗
𝑗=1 (

𝛹
𝑗
𝑝

1−𝛹
𝑗
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 
 

 
 

−1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝜗
𝑗=1 (

1+𝛹𝑗
𝑛

|𝛹𝑗
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,….,𝛹𝜗
𝑛∈ℎ𝜗

𝑛 )⊕  (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹
𝜗+1
𝑝

∈ℎ
𝜗+1
𝑝

1

1+{𝑤𝜗+1(
𝛹
𝜗+1
𝑝

1−𝛹
𝜗+1
𝑝 )𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 

 
−1

1+{𝑤𝑘+1(
1+𝛹𝜗+1

𝑛

|𝛹𝜗+1
𝑛 |

)𝑘}

1
𝑘

}
 

 

𝛹𝜗+1
𝑛 ∈ℎ𝜗+1

𝑛 ), 

From here  

⊕𝑗=1
𝜗+1 (𝑤𝑗(ℎ𝑗)) = = (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝
,….,𝛹𝜗+1

𝑝
∈ℎ𝜗+1

𝑝

1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝜗+1
𝑗=1 (

𝛹
𝑗
𝑝

1−𝛹
𝑗
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 
 

 
 

−1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝜗+1
𝑗=1 (

1+𝛹𝑗
𝑛

|𝛹𝑗
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,….,𝛹𝜗+1
𝑛 ∈ℎ𝜗+1

𝑛 ) 

The proof is completed. 

4.2. Theorem (idempotency) Let determine collection of BVHFEs ℎ𝑗 = (ℎ𝑗
𝑝
, ℎ𝑗
𝑛) and accept ℎ𝑗 = ℎ 

for (j=1,2,…,m). Thus, BVHFWDA(ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑚)=h. 

Proof Firstly, let determine BVHFWDA operator asa follow; 
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⊕𝑗=1
𝑚 (𝑤𝑗(ℎ𝑗)) = (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝
,….,𝛹𝑚

𝑝
∈ℎ𝑚

𝑝

1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

𝛹
𝑗
𝑝

1−𝛹
𝑗
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 
 

 
 

−1

1+{∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

1+𝛹𝑗
𝑛

|𝛹𝑗
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,….,𝛹𝑚
𝑛∈ℎ𝑚

𝑛 ), 

Since ∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑚
𝑗=1  

⊕𝑗=1
𝑚 (𝑤𝑗(ℎ𝑗)) = (⋃

{
 
 

 
 

1 −𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝
,….,𝛹𝑚

𝑝
∈ℎ𝑚

𝑝

1

1+{(
𝛹
𝑗
𝑝

1−𝛹
𝑗
𝑝)
𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

,⋃

{
 
 

 
 

−1

1+{(
1+𝛹𝑗

𝑛

|𝛹𝑗
𝑛|
)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,….,𝛹𝑚
𝑛∈ℎ𝑚

𝑛 ) 

= ( ⋃

{
 
 

 
 

1 −
1

1 +
𝛹𝑗
𝑝

1 − 𝛹𝑗
𝑝
}
 
 

 
 

𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝
,….,𝛹𝑚

𝑝
∈ℎ𝑚

𝑝

, ⋃

{
 
 

 
 

−1

1 +
1 + 𝛹𝑗

𝑛

|𝛹𝑗
𝑛| }

 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,….,𝛹𝑚
𝑛∈ℎ𝑚

𝑛

) 

and thus the proof is completed. 

4.3. Theorem (monotonicity) Let determine collection of BVHFEs ℎ𝑗 = (ℎ𝑗
𝑝
, ℎ𝑗
𝑛)  and ℏ𝑗 =

(ℏ𝑗
𝑝
, ℏ𝑗
𝑛). If ℎ𝑗 ≤ ℏ𝑗  (𝑗 = 1,2,… ,𝑚),  

                             BVHFWDA(ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑚)≤ BVHFWDA(ℏ1, ℏ2, … , ℏ𝑚). 

Proof  It is open from def. 3.2. 

4.4. Theorem (Boundedness) Let determine collection of BVHFEs ℎ𝑗 = (ℎ𝑗
𝑝
, ℎ𝑗
𝑛) and ℎ𝑗

+ and ℎ𝑗
− 

maximum and minumum elements for (𝑗 = 1,2, … ,𝑚) . Thus, ℎ𝑗
− ≤                             

BVHFWDA(ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑚)≤ ℎ𝑗
+. 

Proof. In here it is open that ℎ𝑗
+ = max{ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑚} = (ℎ𝑗

𝑝+
, ℎ𝑗
𝑛+) and ℎ𝑗

− = min{ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑚} =

(ℎ𝑗
𝑝−
, ℎ𝑗
𝑛−) where ℎ𝑗

𝑝+
= max {ℎ𝑗} and ℎ𝑗

𝑛+ = min {ℎ𝑗}, ℎ𝑗
𝑝−
= min {ℎ𝑗} and ℎ𝑗

𝑛− = max {ℎ𝑗}. Thus,  
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⋃

{
  
 

  
 

1 −
1

1 + {∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

𝛹𝑗
𝑝−

1 − 𝛹𝑗
𝑝−)𝑘}

1
𝑘

}
  
 

  
 

𝛹1
𝑝−
∈ℎ1

𝑝−
,𝛹2
𝑝−
∈ℎ2

𝑝−
,….,𝛹𝑚

𝑝−
∈ℎ𝑚

𝑝−

≤ ⋃

{
  
 

  
 

1 −
1

1 + {∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

𝛹𝑗
𝑝

1 − 𝛹𝑗
𝑝)𝑘}

1
𝑘

}
  
 

  
 

𝛹1
𝑝
∈ℎ1

𝑝
,𝛹2
𝑝
∈ℎ2

𝑝
,….,𝛹𝑚

𝑝
∈ℎ𝑚

𝑝

≤ ⋃

{
  
 

  
 

1 −
1

1 + {∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

𝛹𝑗
𝑝+

1 − 𝛹𝑗
𝑝+)

𝑘}

1
𝑘

}
  
 

  
 

𝛹1
𝑝+
∈ℎ1

𝑝+
,𝛹2
𝑝+
∈ℎ2

𝑝+
,….,𝛹𝑚

𝑝+
∈ℎ𝑚

𝑝+

 

Similarity,  

⋃

{
 
 

 
 

−1

1 + {∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

1 + 𝛹𝑗
𝑛−

|𝛹𝑗
𝑛−|

)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛−∈ℎ1

𝑛−,𝛹2
𝑛−∈ℎ2

𝑛−,….,𝛹𝑚
𝑛−∈ℎ𝑚

𝑛−

≤ ⋃

{
 
 

 
 

−1

1 + {∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

1 + 𝛹𝑗
𝑛

|𝛹𝑗
𝑛|

)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛∈ℎ1

𝑛,𝛹2
𝑛∈ℎ2

𝑛,….,𝛹𝑚
𝑛∈ℎ𝑚

𝑛

≤ ⋃

{
 
 

 
 

−1

1 + {∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑗=1 (

1 + 𝛹𝑗
𝑛+

|𝛹𝑗
𝑛+|

)𝑘}

1
𝑘

}
 
 

 
 

𝛹1
𝑛+∈ℎ1

𝑛+,𝛹2
𝑛+∈ℎ2

𝑛+,….,𝛹𝑚
𝑛+∈ℎ𝑚

𝑛+

 

The other operators can be made simiarity to above proofs. 

 

5. An application of Multi-attribute decision making method under BVHFS 

In this section, we utilize the offered BVHFWDA into an algorithm and test over MCDM problem with 

m alternatives and n criteria to indicate effective of averaging operators over BVHFS. Let 𝐴 =
{𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚}  be a set of alternatives and 𝐶 = {𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛}  be set of criterions and let 𝑤𝑗 =
{𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛} be weight of criterions. Then, the following steps are ordered for algorithm; 

1. Consist of decision making matrix as (ℎ𝑖𝑗)𝑚×𝑛 for i=12,…,m and j=1,2,…,n, 

2. Determine bipolar valued hesitant fuzzy elements by utilizing ℎ𝑖 =
BVHFWDA (ℎ𝑖1, ℎ𝑖2, … , ℎ𝑖𝑛) and i=1,2,…,m, 
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3. Calculate score values of bipolar valued hesitant fuzzy elements, 

4. The ranking obtained results. 

 

Numerical example 

A company that wants to invest in different business sectors so has done some researchers together with 

the experts of subjects and thus decision makers have developed five different alternatives based on 

three criterionsas follow; 𝐴1; A leather company, 𝐴2; A communacation company, 𝐴3; A car production 

company, 𝐴4; A computer company, 𝐴5; An airport company; if criterions, 𝐶1; environment impact, 𝐶2; 

proximity to raw metarial, 𝐶3; cost and for criterions determined weights by decision makers as follow 

𝑤 = (0.3,0.5,0.2). 

Step 1. Decision makers costruct decision making matrix as follow in Table 1, 

 𝐶1 𝐶2 𝐶3 

𝐴1 

𝐴2 

𝐴3 

𝐴4 

𝐴5 

{0.3,0.2,0.5}{−0.2,−0.6} 

{0.8,0.1,0.4}{−0.3,−0.4} 

{0.1,0.2,0.7}{−0.6,−0.5} 

{0.7,0.4,0.6}{−0.1,−0.5} 

{0.8,0.3,0.1}{−0.4,−0.5} 

{0.8,0.7,0.4}{−0.6,−0.5} 

{0.8,0.4,0.3}{−0.2,−0.4} 

{0.9,0.5,0.4}{−0.5,−0.4} 

{0.9,0.3,0.1}{−0.5,−0.9} 

{0.5,0.1,0.3}{−0.1,−0.2} 

{0.3,0.01}{−0.2,−0.1,−0.6} 

{0.3,0.1}{−0.1,−0,5,−0.6} 

{0.3,0.2}{−0.1,−0.2,−0.6} 

{0.3,0.1}{−0.3,−0.2,−0.4} 

{0.3,0.1}{−0.5,−0.3,−0,4} 

     Table 1. 

Step 2. Calculate aggragrated BVHFS values by using BV HFWDA operator. 

Step 3. Determine score values as follow; 

 

k 

values 

 

s(ℎ1)   

 

s(ℎ2) 

 

s(ℎ3) 

 

s(ℎ4) 

 

s(ℎ5) 

 

Ranking alternatives 

k=1 

k=2 

k=3 

k=4 

k=5 

k=6 

k=7 

k=8 

k=9 

0.4497 

0.4439 

0.4397 

0.4375 

0.4364 

0.4358 

0.4355 

0.4352 

0.4351 

0.4005 

0.4106 

0.4130 

0.4137 

0.4138 

0.4139 

0.4139 

0.4138 

0.4138 

0.4640 

0.4604 

0.4576 

0.4561 

0.4553 

0.4548 

0.4544 

0.4542 

0.4540 

0.4423 

0.4406 

0.4407 

0.4406 

0.4404 

0.4402 

0.4400 

0.4399 

0.4398 

0.2972 

0.3084 

0.3134 

0.3162 

0.3179 

0.3191 

0.3199 

0,3205 

0.3210 

𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴4 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴4 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴3 > 𝐴4 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴3 > 𝐴4 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴3 > 𝐴4 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴3 > 𝐴4 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴3 > 𝐴4 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴3 > 𝐴4 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴3 > 𝐴4 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 
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Step 4. If the above ordering tables are surveyed, 𝐴3  alternative is the best choice into all of the 

alternatives for all values of k. The worst choice is 𝐴5 for all values of k. It is open that our measures 

are realistic, objective and agreement. 

 

6.  Comparative analysis 

In this section, we make comparative proposed operators and generalized averaging operator over 

BVHFS for λ=1,2,3,4,5,6,7,8,9 and results are as following; 

 

 

λ 

values 

 

s(ℎ1)   

 

s(ℎ2) 

 

s(ℎ3) 

 

s(ℎ4) 

 

s(ℎ5) 

 

Ranking alternatives 

λ=1 

λ =2 

λ =3 

λ =4 

λ =5 

λ =6 

λ =7 

λ =8 

λ =9 

0.4913 

0.1375 

0.0556 

0.0268 

0.0144 

0.0083 

0.0050 

0.0032 

0.0021 

0.4122 

0.1050 

0.0418 

0.0209 

0.0120 

0.0074 

0.0048 

0.0033 

0.0023 

0.4927 

0.1404 

0.0599 

0.0316 

0.0191 

0.0126 

0.0089 

0.0066 

0.0050 

0.5432 

0.1813 

0.0902 

0.0538 

0.0356 

0.0251 

0.0185 

0.0141 

0.0110 

0.3279 

0.0699 

0.0239 

0.0104 

0.0053 

0.0030 

0.0018 

0,0012 

0.0008 

𝐴4 > 𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴4 > 𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴4 > 𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴4 > 𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴4 > 𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴4 > 𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴4 > 𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴4 > 𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

𝐴4 > 𝐴3 > 𝐴1 > 𝐴2 > 𝐴5 

 

The results indicate that 𝐴4 is the best alternative and the worst alternative is 𝐴5 according to averaging 

operator over BVHFS. It is open that although BVHFWDA and BVHFWA are different operators, the 

worst alternative is 𝐴5 and the best alternative is to change among 𝐴4 and 𝐴3. 

 

7. Conclusion  

In this paper, we introduce BVHFWDA, BVHFOWDA, BVHFOHWDA by using bipolar valued 

hesitant fuzzy sets and dombi t-norm and t-conorm structures. Moreover, we define some properties of 

these operators. Then, an algorithm is given with helping to BVHFWDA and score function. Thus, these 

operators can be applied over MCDM problems. Also,  we survey BVHFWDA operator over investment 

example and compare with BVHFWA. The results indicate that our operators are reality, objective and 

agreement. 
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ÖZET 

Çalışmada epilepsi hastalığında ortaya çıkan konvülsif nöbetlerin tedavisinde kullanılan aktif 

moleküller kullanıldı. Bu moleküller Vigabatrin, Lokosamidin, Zonisamid, Okskarbazepin, 

Levetiresetam, Tiagabin, Topiramat, Lamotrijin, Gabapentin, Felbamat, Ethosuximide, Valproik Asid, 

Mesuximide, Ethotoin, Primidon, Trimethadion, Fenitoin, Remasemide, Mephenytoin. Bu moleküller 

epilepsi hastalığının fizyopatolojik etki mekanizmaları dikkate alınarak seçilmiştir. Seçilen moleküller 

potansiyel bir antiepileptik ajan olarak kullanıldığından moleküler yerleştirme çalışmaları için uygun 

görülmüştür. Ayrıca epilepside önemli rol oynayan sodyum kanalları üzerinde durulmuştur. Çünkü, 

voltaj kapılı sodyum kanalları, aksiyon potansiyelini uyarma yönünde ilerleten önemli kanallardır. 

Aksiyon potansiyeli uyarıldığında hücre içine sodyum iyonu girer ve epilepsi nöbeti oluşur. Bu nedenle, 

moleküler yerleştirme çalışması için epileptik nöbetlerin oluşumunda kanal üzerindeki aktivitesine göre 

antagonist görevi gören PDB ID: 4PA6 reseptörü seçilmiştir. Moleküler yerleştirme çalışmaları 

sonucunda elde edilen bağ türleri molekülden moleküle farklılık göstermektedir. Klasik hidrojen, karbon 

hidrojen, pi-pi stacked, pi-alkil, pi-anyon, pi-katyon ve pi- sigma bağları olarak farklı uzunluklarda bağ 

yapıları oluşmuştur. Moleküler yerleştirme çalışmaları sonucunda; Fenitoin, -7.7 kcal/mol değeriyle 

4PA6 için en iyi bağlanma afinitesini verdi. Diğer sonuçlar azalan düzende (kcal/mol olarak); 

Mesuximide (-7.5), Remasemide (-7.3), Tiagabin (-7.1), Ethotoin ve Mephenytoin (-7.0), Primidon (-

6.9), Topiramat (-6.6), Okskarbazepin ve Lamotrigin (-6.3), Felbamate (-6.0) ) ), Lokosamidin (-5.9), 

Zonisamid (-5.8), Levetiretam ve Gabapentin (-5.7), Ethosuximide (-5.6), Trimethadione (-5.1), 

Valproik Asit (-5.0), Vigabatrin (-4.0), olarak belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Antikonvülsan, Epilepsi, Moleküler Yerleştirme, Ligand, Reseptör 

 

ABSTRACT 

In the study, the active molecules used in the treatment of convulsive seizures occurring in epilepsy 

disease were used. These molecules; Vigabatrin, Lokosamidine, Zonisamide, Oxcarbazepine, 

Levetiresetam, Tiagabine, Topiramate, Lamotrigin, Gabapentin, Felbamat, Ethosuximide, Valproic 

Acid, Mesuximide, Ethotoin, Primidon, Trimethadion, Phenytoin, Remasemide, Mephenytoin. These 

molecules have been selected considering the physiopathological effect mechanisms of epilepsy disease. 

Since the selected molecules are used as a potential antiepileptic agent, it has been deemed suitable for 

molecular docking studies. Also, sodium channels that play an important role in epilepsy have been 
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emphasized. Because, voltage-gate sodium channels are important channels that advance the action 

potential in excitation direction. When the action potential is stimulated, sodium ion enters the cell and 

epilepsy seizure occurs. For this reason, PDB ID: 4PA6 receptor, which acts as an antagonist according 

to its activity on the canal in the formation of epileptic seizures, was chosen for molecular docking study. 

The bond types obtained as a result of molecular docking studies differ from molecule to molecule. 

Bond structures of different lengths have been formed as classical hydrogen, carbon hydrogen, pi-pi 

stacked, pi-alkyl, pi-anion, pi-cation and pi-sigma bonds. As a result of molecular docking studies; 

Phenytoin gave the best binding affinity for 4PA6 with a value of -7.7 kcal/mol. Other results in 

descending order (as kcal/mol); Mesuximide (-7.5), Remasemide (-7.3), Tiagabine (-7.1), Ethotoin and 

Mephenytoin (-7.0), Primidon (-6.9), Topiramate (-6.6), Oxcarbazepine and Lamotrigin (-6.3), Felbamat 

(-6.0), Lokosamidine (-5.9), Zonisamide (-5.8), Levetiresetam and Gabapentin (-5.7), Ethosuximide (-

5.6), Trimethadion (-5.1), Valproic Acid (-5.0), Vigabatrin (-4.0),  determined as. 

Keywords: Anticonvulsant, Epilepsy, Moleculer Docking, Ligand, Receptor, 
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ABSTRACT 

A study was carried out on the incorporation of ferric ions (Fe+) in the thermal stabilization of polyamide 

6 fibers. Differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA) measurements 

from fiber characterization techniques were used. Polyamide 6 (PA6) fibers pretreated with 1% ferric 

chloride and thermally stabilized were reported to be declining in fiber diameter and linear density 

values. 1% Ferric chloride pretreated and thermally stabilized polyamide 6 (PA6) fibers have been 

reported to decrease fiber diameter and yarn count values. The results of the DSC and TGA 

measurements show an improvement in thermal stability when ferric ions (Fe+) have been incorporated 

into the polymer structure. An enhancement in the thermal stability was observed from the TGA 

measurements. The carbon yield reached a maximum value of 58 % at 1000°C for the ferric chloride 

impregnated PA6 fibers stabilized for 120 min for the ferric chloride pretreated stabilized PA6 fibers. 

The TGA thermograms demonstrated the relative improvement in thermal stability as indicated by the 

increase in carbon efficiency over time. The formation of ion ferric bonds has enhanced thermal 

stabilization by promoting the development of similar structures. 

Keywords: Stabilized PA6 Fibers, Thermal Stabilization, Ferric Chloride (FeCl3) salts, DSC, TGA. 

 

Abbreviations 

CF : Carbon Fiber;   CFs : Carbon Fibers;  CFRP : Carbon Fiber Reinforced Polymer 

PAN : Polyacrylonitrile; TOS : Thermal Oxidative Stabilization; Tg : The glass transition temperature; 

PA: Polyamide; PAs : Polyamides; PA 6 : Polyamide 6 or Polycaproamide or commercial name is 

Nylon 6; FeCl3 : Ferric chloride; FeCl2 : Ferrous chloride 

 

1. INTRODUCTION 

The first known use of CFs is attributed to Thomas Edison in 1879, during his work on the incandescent 

light bulb through the baking of cotton threads or bamboo strips [1,2]. CF defines as a fiber-containing 

at least 92 wt % carbon, while the fiber-containing at least 99 wt % carbon is usually called graphite 

fiber. CFs generally have excellent tensile properties, low densities, high thermal and chemical stabilities 

[3]. CFs are about 5–10 micrometers in diameter. About 90% of the CFs are produced from PAN [4]. 

Cellulose-based CFs lost their importance due to their low carbon yield and lower tensile properties [5]. 

Several studies were performed to employ aliphatic linear chain polymer fibers to produce CF. New 
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precursors such as polyethylene, polypropylene, poly (p-phenylene terephthalamide, syndiotactic 1,2-

polybutadiene, chitosan, poly(p-phenylene benzobisoxazole) (PBO), polyvinyl alcohol, polystyrene, 

syndiotactic 1,2-polybutadiene, and polyvinylidene chloride/vinyl chloride copolymer fibers were used 

for the manufacture of experimental CFs. These fibers were reported in the published literature as 

alternative precursors for carbon fiber manufacturing, and these fibers were reported in the published 

literature as alternative precursors for CF manufacturing [6-12]. Aliphatic polyamide fibers were also 

utilized as precursors to prepare carbon fibers [13-15]. The properties of the stabilized fibers or 

carbonized fibers are determined by the raw material used, the production method stages, and process 

temperature parameters [16,17]. CF production from aliphatic chain polymers showing melting or 

decomposition characteristics is usually carried out in at least two steps. The first step is thermal 

stabilization, and the second step is carbonization. Besides the critical two heating processes for carbon 

fiber production, a graphitization stage is an optional activation stage [6,17-20]. The stabilization stage 

converts the thermoplastic precursor fiber to a thermoset material [21]. Stabilization allows the 

preservation of the shape and microstructure of the fibers during the carbonization. The stabilization 

stage is achieved by heating the fibers in the air to about 200-300 °C in a certain period. This causes the 

fibers to take oxygen molecules from the air and rearrange their atomic bonding patterns. The conversion 

is also called the TOS stage [4,22]. The TOS stage is the most time-consuming and rate-determining 

step among the stages of carbon fiber manufacturing, directly controlling final CFs' structural and tensile 

properties [23]. Stabilized fibers are annealed to about 1.000-3.000°C a given period in a furnace filled 

with an inert gas that does not contain oxygen [4, 24]. The fibers begin to lose their non-carbon atoms 

and several carbon atoms in the form of various gases such as water vapor, ammonia, carbon monoxide, 

carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, etc. [4]. Compared with other synthetic fibers, CF acquires a pioneer 

position in structural application due to its high fiber structure combined with physical and mechanical 

properties both in compression and tension mode. Starting from the 1960s, CF still recognizes as the 

most important industrial material in modern-day science and technology [25]. Research activities 

currently mainly focus on low-cost carbon fiber. CF is one of the most promising materials for 

lightweight applications in the automotive industry. Production volume was estimated at 67.071 metric 

tons in 2012 and was estimated to have significant growth of 8% per year on average until 2020 to 

121.896 metric tons [26]. In 2018, global demand for CF totaled approximately 85,000 metric tons [27]. 

The cumulative market for CF has been projected to grow about 10% per year between 2015 and 2024 

[28, 29]. The size of the global composites market until 2024 is expected to reach 130.8 billion dollars 

[27]. Composite materials are five times lighter and seven times stronger than aluminum. CFRP 

composites are essential to the aircraft industry due to their lightweight and high structural strength and 

stiffness compared to metal alloys [30]. CF reinforced silicon carbide is applied for aircraft brakes to 

withstand temperatures up to 1200°C [29]. CFRP composites with 70% weight reduction potential 

compared to steel are used in bodies of automotive bodies. The lightweight automobiles exhibit high 

fuel efficiency, which in turn helps in reducing overall carbon emissions. It is used constructing up 

windmill blades and also used in civil engineering [27]. The best known synthetic polyamides are often 

called nylons (the trade name given by the manufacturer, DuPont), and these are aliphatic polyamides 

[32,33].PA 6 is known to have two crystal forms, melting at 215°C (γ-form) and 225°C (α-form), so-

called doublet melting below 80°C the crystals mainly occur in the γ-form but are transformed into the 

α-form at higher temperatures. The study of oxidation is to examine the oxygen uptake [34]. PA 6 (Nylon 

6) polymers heated at 150°C for 5 hours in dry air deteriorate, lose their shine and turn yellow [35]. The 

relatively low melting point of nylon 6 fibers means it cannot be used at high temperatures. Nylon 6 

melts when heated above 214°C, and the molten polymer tends to drip [35]. The molecular structural 

model of untreated (original) PA 6 is shown in Fig. 2 [32]. 
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Fig. 2. Chemical structure of untreated PA 6 [32] 

 

For polymers that do not naturally produce char, the char forming reactions can be enhanced by the use 

of Lewis acids such as transition metal chlorides (e.g., chlorides of chromium, iron, nickel, manganese, 

copper, tin, and others). Usually, dehydrogenation of the polymer occurs, and these unsaturated sites 

then lead to cross-linking and eventual graphitization. Therefore, Lewis acid-type transition metal 

chlorides (MeClx) can act as effective cross-linking catalysts [36]. The impact of metallic halides on PA 

6 compounds was investigated by Dunn and Sansom. They studied the stress properties of amide groups 

combined with various inorganic salts and polyamide 6 and divided inorganic salts into two groups. In 

the first group of metal halogens (ZnCl2, CuCl2, FeCl3, CrCl3, and MnCl2), metal ions form a complex 

with the carboxyl oxygen of the amide group. The second group of metal halogens (LiCl, CaCl2, and 

MgCl2) form a complex by replacing the halogen atoms with hydrogen in the N-H group. A reduction 

in polymer resistance was observed when the concentration of metal salts absorbed by the polymer 

increased [37]. Some alkaline salts and transition metals have improved the polymer melting point, glass 

transition temperature, crystallization, and thermal stability values [38]. 

The interaction of FeCl3 metal halides with nylon 6 has been studied fairly extensively. Ferric chloride 

metal salts have been shown to accelerate thermal stabilization before carbonization. This was 

performed using a mixture of fiber diameter (µm), linear density (Tex), TGA and DSC measurements. 

The impacts of these changes were quantified by measuring the volume density of stabilized PA 6 fibers. 

These volume density changes resulting from stabilization have already been examined in detail. In this 

investigation, the use of melt-spun PA6 is suggested as a suitable precursor for the manufacture of 

carbon fibers. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Materials 

The carbon yield (C) of the PA 6 polymer is 66.06%, the nitrogen yield (N) is 12.84%, the hydrogen 

yield (H) is 10.09%, and the oxygen yield (O) is 11.01%. PA 6 came from textile applications. 

Commercially available PA 6 precursor multifilament fiber was used during the experimental work, 

which was supplied by the Anatolia Yarn and Textile Factories Company (Tekirdağ- Turkey). These 

PA 6 precursor (untreated) fibers are a linear density of 15.83 ± 0.05 Tex per 48 filaments together with 

a fiber thickness of 19.85 ±0.3 μm. 

 

2.2. Fiber Impregnation and Fiber Stabilization Methods  

Untreated PA 6 fibers were washed with an aqueous 10% (w/w) ethanol solution for 60 minutes to 

remove surface impurities. After that, it was washed in running water for 30 minutes. After that, it was 

washed in running water for 30 minutes. 1% (w/w) FeCl3 aqueous solution was used for impregnation 

and comparison of PA 6 fibers. The value of the 1% (w/w) FeCl3 aqueous solution was measured at pH 

= 1.93 to 20 ºC. Table 1 illustrates the process used during thermal stabilization. 
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Table 1. PA 6-based stabilized fiber production flow chart 

 

The nature of the absorption of molecules is shown in Fig. 3. Water molecules are also attached by 

replacing classified as loosely bound molecules. Further absorption can take place affects the processing 

and properties of PA 6 fibers. 

 

 

Fig. 3. Interaction of distilled water and FeCl3 salt with amide groups within PA 6 

 

The main parameters of the temperature stabilization method; It was determined that the waiting time 

for the heat treatment, the stabilization temperature, the heat treatment in the air, and the heating rate. 

During the heating experiments, the untreated PA 6 fiber samples were wrapped on rectangular stainless 

steel frames to prevent shrinkage and reduced fiber orientation. Finally, the TOS of the PA 6 fibers was 

carried out in a circulation furnace. Over the untreated PA 6 fibers, 30-60-90-120 min is applied 

individually. The annealing steps were given in the following order:  A total of 4 experimental 

annealing phases were carried out. These annealing steps were carried out using an 1% FeCl3 aqueous 

solution. 

1. Experiment: • Heating from 10°C to 170°C to 2°C/min for a specified stabilization time (360 min).  

• From 170°C to 245°C at 0.3°C/min at 30 min. • 245°C cooling at room temperature of 1°C/min. 

Experimental order 

1. Untreated PA 6 fibers 

2. Impregnation of 1% FeCl3 aqueous solution in 20 ºC at 24 h 

3. Dry at 80°C for 2 h in an oven (heating rate 1 °C/min) 

4. Dry at fixation temperature 140°C for 45 min in an oven (heating rate 1 °C/min) 

5. In the stabilization period, firstly, from 20 °C to 170 °C was increased at a heating rate 

2°C/min. Stabilization is waiting in air at 245 ºC (heating rate 0.3 ºC/min) at 30 min, 60 min, 90 

min, 120 min different times 

6. Fibers characterization (TGA, DSC)  analysis 
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2. Experiment: • Heating from 10°C to 170°C at 2°C /min holding for a given stabilization time (360 

min ).  • From 170°C to 245°C at 0.3°C/min at 60 min. • 245°C cooling at room temperature of 

1°C/min. 

3. Experiment: • Heating from 10°C to 170°C at 2°C /min holding for a given stabilization time (360 

min ).  • From 170°C to 245°C at 0.3°C/min at 90 min. • 245°C cooling at room temperature of 

1°C/min. 

4. Experiment: • Heating from 10°C to 170°C at 2°C /min holding for a given stabilization time (360 

min ). • From 170°C to 245°C at 0.3°C/min at 120 min. • Cooling from 245°C to room temperature 

at 1°C/min. 

Fig. 4 shows how the iron atom interacts with the amide bonds of the polymer Nylon 6 with the effect 

of heat. By forming a complex between PA 6 hydrogen radicals and iron, they became connected 

through cross-linking. As a result, these cross-links increase the thermal resistance and non-flammability 

properties. 

 

 

Fig. 4. Bonding form of ferric chloride metal halogen to the oxygen atom (PA 6 polymer) 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Color changes during thermal pre-treatment PA 6 fibers in the air may present the changes directly. In 

this way, it is proposed that reactions occurred during the thermal stabilization in the air circulation 

oven. As shown in Fig. 5., it is clear that the color of the fibers gradually changes from white to dark 

brown and black during the thermal stabilization of the air circulation oven. 
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Fig. 5. Color changes of PA 6  (a) Original fibers (white) during TOS stage in air-circulating oven, (b) 

1% (w/w) FeCl3 aqueous solution (c) Heating 170 °C at 2 °C /min holding for a given stabilization time 

(360 min ) for 1% (w/w) FeCl3 aqueous or ethanol solution (d)  Heating 245°C at 0.3°C /min holding 

for a given stabilization time (30 min, 60 min, 90 min, 120 min) for 1% (w/w) FeCl3 aqueous solution 

 

In flammability testing, the inherent resistance of polymers to combustion was the principal factor 

affecting fibers performance, with weight, weaving and thickness being secondary. The availability of 

oxygen in air is also a crucial factor in the determination of the flammability of fibers. As the 

stabilization time increases, the non-flammability of the fibers increases (Fig. 6). 

 

 

Fig. 6. The flame test applied to PA 6 fibers after stabilization times (60, 90, 120 min) 

 

Non-flammable properties were achieved at stabilization times of 60, 90, and 120 min. The fiber color 

turned utterly black after the 30-minute stabilization period. The results of these tests are presented in 

Table 2. 

 

Table 2. Non-flammability test 1% (w/w) FeCl3-impregnated stabilized PA 6 fibers 

Stabilization 

time at 245 °C 

(min) 

Non-flammability 

test 

 Original Fail 

30 Fail 

60 Pass 

90 Pass 

120 Pass 
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Table 3. Linear density of untreated and 1% (w/w) FeCl3-impregnated stabilized PA 6 fibers  

Stabilization time at 

245 °C (min) 

Linear density (Tex) 

Untreated 15.83 

30 12.6 

60 11.86 

90 11.68 

120 10.40  

 

The change in linear density values of untreated and stabilized PA 6 samples impregnated with 1% FeCl3 

solution is illustrated in Table 3. The parameter which has a direct influence on the linear density values 

is the stabilization time. 

 

3.1. Evaluation of Fiber Characterization (DSC and TGA analyzes) 

Thermal analysis is a critical step in the assessment to understand the structure and properties (DSC and 

TGA measurements). 

 

3.1.1. Differential Scanning Calorimetry (DSC) Analysis 

DSC determines the heat flow associated with the thermal variations that can be measured relative to 

temperature and time. The DSC may also be used to investigate the melting mechanism and phase 

transition phenomena. In DSC, graphics are obtained by plotting the temperature difference between the 

sample and the reference temperature. SEIKO DSC 6200 EXSTAR 6000 model DSC device was used. 

The areas below the peaks seen in the graphics are proportional to the heat given or taken from the 

sample during the reaction. The heat flux index during thermal stabilization of untreated and pretreated 

precursor fiber was obtained from the fiber heated in a nitrogen atmosphere from room temperature 

from 50 to 350°C at a heating rate 10°C/min in DSC device. Measurements were carried out in a nitrogen 

(N2) atmosphere. The DSC samples were pressed into aluminum containers after about 5 mg in weight. 

Thermal properties of untreated and chemically treated stabilized PA 6 fibers were investigated by DSC 

technique. The melting temperature of untreated PA 6 fibers is approx. 225C in Fig 7(a). From the DSC 

thermograms, it is clear that the melting temperature of pure PA 6 fibers is approx. 200°C in Fig. 7 and 

Fig. 8. The decrease in melting temperature is due to the interactions of  Fe+ ions with the methylene 

groups present in PA 6. 
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Fig. 7. DSC thermograms of stabilization samples. (a) PA 6 crude sample; (b) 1% FeCl3 wet treatment 

sample; (c) 15 min heat treatment at 245°C 

 

Decomposition peaks were also seen at temperatures of 350ºC during the test. Degradation peaks are 

reduced according to the stabilization time. This indicates that temperature stability is reached after 120 

min of stabilization at 245°C (Fig. 7 and Fig. 8). 

 

 

Fig. 8. DSC thermograms of stabilization PA 6 samples: (a) 30 min at 245°C; (b) 60 min; (c) 90 min 

(d) 120 min heat treatment 

 

3.1.2. Thermogravimetric (TGA) Analysis 

TGA is one of the commonly accepted methods for investigating the thermal properties of polymeric 

materials. TGA results show many steps of thermal degradation, material weight loss at all stages, 

retention temperature, degree of degradation, and nature of degradation. Measurements were carried out 

-7.5

-5.0

-2.5

0

2.5

100 200 300

c

b

a

Temperature (C)

H
ea

t 
F

lo
w

 (
m

W
)

0

1

2

3

4

5

100 200 300

d

c

b

a

Temperature (C)

H
ea

t 
fl

o
w

 (
m

W
)



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

285 

in a nitrogen (N2) atmosphere. Samples used for TGA contained 5 mg of PA 6 fiber. The measurements 

began at room temperature (25°C) and were increased to 1200°C at a heating rate of 10°C/min. Fig. 9 

shows the thermogravimetric curve of stabilized and untreated PA 6 fibers. As shown in Fig. 9, mass 

losses are rapidly reduced as the temperature of the heat treatment increases. Untreated and stabilized 

PA 6s were observed to be stable at temperatures between 50ºC and 300ºC, and there was no mass loss. 

From this point, the rapid rate of degradation can reach about 490°C. These results demonstrated that 

chemical pre-treatment and heat treatments effectively reduce mass loss. The TGA thermograms also 

showed that the carbon yield increased with increasing thermal processing temperatures. 

 

 

Fig. 9. TGA thermograms varying depending on the stabilization time of the stabilization samples: (a) 

untreated PA6; (b) 245°C 30 min; (c) 245°C 60 min; (d) 245°C 90 min; (e) 245°C 120 min 

 

4. CONCLUSIONS 

In this study, two-step atmospheric stabilization was used for the thermal stabilization of PA 6 precursor 

fibers. The first stage involved oxidative stabilization in the air at 170°C with ferric chloride pre-

treatment. The second stage included at 250°C. Physical changes were observed as a loss of fiber 

diameter and increased density values with significant color changes. Experimental results show that 

pre-treatment with 1% ferric chloride aqueous solution optimizes the oxidation time and aids in the rapid 

development of the cycling structure. TGA result is observed that the sample, which has been heat-

treated at 245°C for 120 min, has the best carbon yield. The 1000°C carbon efficiency is about 58%, the 

highest of the untreated sample. The method of sample preparation has played an essential role in 

forming ferric ion coordination links with carbon dioxide atoms. The DSC thermograms indicated that 

the incorporation of ferric chloride into the structure of the PA 6 fiber resulted in a reduction in the 

melting temperature. The integration of ferric chloride with PA 6 fibers in carbon fiber manufacture 

speeds up the oxidation process that lowers the total processing budget of carbon fiber production. 
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10-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA BADMİNTON EĞİTİMİNİN EUROFİT TEST 

BATARYASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF BADMINTON TRAINING IN CHILDREN AGED 10-12 WITH EUROFIT 

TEST BATTERY 

 

Muhammet CAN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi 

ve Spor Anabilim Dalı, (Sorumlu Yazar) 

Mehmet Fatih YÜKSEL 

Doçent Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve 

Spor Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı 8 hafta süre ile uygulanan badminton temel eğitim programının 10-12 yaş grubu 

kız çocukların biyomotor özellikleri üzerine etkilerini Eurofit test bataryası ile değerlendirmektir. 

Araştırmaya badmintonu antrenman grubu (deney; n=18) ve çalışma süresince herhangi bir spor eğitim 

programına katılmayan kontrol grubundan (n=15) oluşan toplam 33 kız öğrenci katılmıştır. 

Araştırmanın süresi 8 hafta ve haftada 3 gün olarak planlanma yapılarak tamamlanmıştır. Uygulama 

grubuna haftada 3 gün boyunca 10 dakikası ısınma olmak üzere 60 dakika süre ile badminton temel 

eğitim programı uygulanmıştır. Badminton eğitimi öncesi ve sonrasında katılımcıların biyomotor 

özelliklerini değerlendirmek için Eurofit Test Bataryası ile test ve ölçümler gerçekleştirilmiştir. Deney 

ve kontrol grubundaki katılımcıların ön testleri 2020 yılı Ocak ayının ilk haftası ve son test ölçümleri 

de 2020 yılının Mart ayı ilk haftasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler 

SPSS 24.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Uygulama ve kontrol grubu katılımcılarının grup içi 

ön test ve son test ortalama değerleri arasındaki farklılığın tespiti “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” ile 

deney ve kontrol grupları ortalama değerler arasındaki farkların tespiti ise “Mann-Whitney U Testi” ile 

analiz edilmiştir. İstatistikî olarak anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Çalışma sonucunda uygulama grubu katılımcılarının ön test ve son test ortalama değerleri arasında;  boy 

uzunluğu, flamingo denge, disklere dokunma, otur-eriş, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, el kavrama, 

bükülü kol asılma ve 10*5 m çeviklik test parametrelerinde uygulama grubu lehine istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama ve kontrol grupları son test 

ortalama değerleri arasında ise flamingo denge, disklere dokunma, otur-eriş ve bükülü kol asılma 

parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Sonuç olarak 8 

hafta süre ile uygulanan badminton temel eğitim programının 10-12 yaş grubu kız çocukların biyomotor 

özellikleri üzerine olumlu yönde etkileri olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Badminton, Fiziksel Gelişim, Performans Değerlendirme 

 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the effects of the 8-week badminton basic training program on the biomotor 

characteristics of 10-12 age group girls with the Eurofit test battery. A total of 33 female students, 

consisting of the badminton training group (experiment; n=18) and the control group (n=15), who did 

not participate in any sports training program during the study, participated in the study. The duration 

of the study was completed by planning as 8 weeks and 3 days a week. The badminton basic training 

program was applied to the application group 3 days a week for 60 minutes, 10 minutes of which were 

warm-up. Tests and measurements were carried out with the Eurofit Test Battery to evaluate the 

biomotor characteristics of the participants before and after the badminton training. The pre-tests of the 
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participants in the experiment and control groups were carried out in the first week of January 2020, and 

the post-test measurements were carried out in the first week of March 2020. The data obtained within 

the scope of the research were analyzed using the SPSS 24.0 program. The determination of the 

difference between the pre-test and post-test mean values of the participants in the application and 

control groups was analyzed with the "Wilcoxon Signed Ranks Test", and the determination of the 

differences between the mean values of the experiment and control groups was analyzed with the 

"Mann-Whitney U Test". The statistical significance level was accepted as p<0.05. 

As a result of the study, between the pre-test and post-test mean values of the application group 

participants; there was a statistically significant difference (p<0.05) in favor of the application group in 

the test parameters of height, flamingo balance, disc touch, sit-reach, standing long jump, vertical jump, 

handgrip, bent arm hanging and 10*5 m agility test parameters. Also, it was determined that there was 

a statistically significant difference (p<0.05) in the flamingo balance, disc touch, sit-reach, and bent arm 

hanging parameters between the post-test mean values of the application and control groups. As a result, 

it can be said that the badminton basic education program applied for 8 weeks has positive effects on 

the biomotor characteristics of girls aged 10-12. 

Keywords: Badminton, Physical Development, Performance Evaluation  
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİK VE FİZİKSEL AKTİVİTELERE 

KATILIMINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACADEMIC SELF EFFICACY AND 

FACTORS THAT PREVENT THEIR PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITIES 

 

Sami ADAK 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi 

ve Spor  Anabilim Dalı,  (Sorumlu Yazar) 

Mehmet Fatih YÜKSEL 

Doç.Dr, Necmettin Erbakan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Konya il merkezinde öğrenimine devam eden lise öğrencilerinin akademik öz 

yeterlik ve fiziksel aktivitelere katılımını engelleyen faktörlerin düzeylerini belirleyerek, akademik öz 

yeterlik ve fiziksel aktivitelere katılımını engelleyen faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Araştırmamızın evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Konya ili merkez ilçelerinde (Karatay, 

Meram, Selçuklu) Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı resmi ve özel okullarda öğrenimine devam eden 

lise öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmamızın örneklem grubunu ise, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 

Konya ili merkez ilçelerinde (Karatay-Meram-Selçuklu) Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Spor, Fen, 

İmam Hatip, Meslek ve Anadolu liselerinin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında öğrenimine devam eden 537 

erkek, 516 kız toplam 1053 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Yılmaz, 

Ekici ve Gürçay (2007)’ın uyarladığı “Akademik Öz Yeterlik Ölçeği” ve Özbek (2019)’in geliştirdiği 

“Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörler Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmada kişisel bilgilerden elde edilen cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, teknolojik aletlerle geçirilen 

sürelerin analizinde; frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği için 

ikili grup karşılaştırması olan cinsiyet grubunda bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla grup 

karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi olan anova testi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin akademik öz yeterlik durumlarının okul türü, teknolojik 

aletlerle geçirilen süre değişkenlerine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Fiziksel aktivitelere 

katılım engelleri faktörünün okul türü, sınıf düzeyi değişkenlerine göre tüm alt boyutlarda anlamlı 

farklılık saptanmıştır. Cinsiyet değişkeninde okul, tesis kulüp, arkadaş çevre alt boyutlarında; teknolojik 

aletlerle geçirilen süre değişkeninde ise eğitim ve okul türü alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Akademik Öz Yeterlik, Lise Öğrencileri, Engeller 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the academic self-efficacy and factors that prevent participating in 

physical activity levels of high school students continuing their education in Konya city center and to 

examine the relationship between academic self-efficacy and the factors that prevent them from 

participating in physical activities. Target population of our study is composed of high school students 

who continue their education in public and private schools affiliated to the National Education 

Directorates in the central districts of Konya (Karatay, Meram, Selçuklu) in the academic year 2020-

2021. The sample group of our study was 537 male, 516 female a total of 1053 students who continue 

their education in the 9th, 10th, 11th and 12th grades of Sports, Science, Imam Hatip, Vocational and 

Anatolian High Schools in the central districts of Konya (Karatay-Meram-Selçuklu) in the 2020-2021 

academic year. The "Academic Self-Efficacy Scale" developed by Yılmaz, Ekici and Gürçay (2007) and 
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the "Factors Preventing the Participation of High School Students in Physical Activities Scale" 

developed by Özbek (2019) are also used as data collection tools in the study. In the analysis of gender, 

class level, school type, time spent with technological devices; frequency and percentage values are used 

in the study. Since the data showed normal distribution, independent samples t test was used in the 

gender group with a pairwise comparison, and anova test, which is a one-way analysis of variance, was 

used for more than two groups comparisons.  

As a result of the study, it was determined that there is a significant difference between the academic 

self-efficacy of high school students according to the variables of school type and time spent with 

technological devices. A significant difference was found in all sub-dimensions of the factor of barriers 

to participating in physical activities according to the variables of school type and grade level. 

Significant differences were found in the gender variable in the sub-dimensions of school, facility, 

entourage; education and school sub-dimensions in the variable of time spent with technological devices. 

Keywords: Physical Activity, Academic Self Efficacy, High School Students, Barriers 
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STABİLİZASYON YAPILAN OLGULARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK 

KARŞILAŞTIRILMASI1 

CLINICAL AND RADIOLOGICAL COMPARISON OF CASES WHO UNDERWENT SHORT 

SEGMENT LOMBER STABILIZATION USING PEEK ROD AND RIGID ROD SYSTEMS 

 

Uz. Dr. Orhan BİLEK  

Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Adıyaman, ORCID:0000-0002-6786-

2559 

Prof. Dr. Murat ALTAŞ 

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Antalya 

 

ÖZET 

Çalışmanın amacı, 3 seviye lomber transpediküler stabilizasyon yapılan lomber dejeneratif omurga 

hastalığı tanılı olgularda PEEK rod ve rijit rodları; radyolojik olarak komşu segment hastalığı ve 

psödoartroz gelişimi yönünden karşılaştırmak, iki grubun reoperasyon oranlarını, preoperatif ve 

postoperatif 2. yıl ODI ve VAS skoru değişimlerini karşılaştırmaktır. 

Bu çalışmada; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde, 2017 Mart ve 2018 

Haziran tarihleri arasında lomber dejeneratif omurga hastalığı tanısıyla, PEEK rod ve rijit rodlar 

kullanılarak 3 seviye lomber transpediküler stabilizasyon operasyonu geçiren 54 hastanın preoperatif ve 

postoperatif 2. yıldaki klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi. 

Çalışmaya dahil edilen hastalar PEEK rod (30 hasta) ve rijit rod kullanılanlar (24 hasta) olarak iki gruba 

ayrıldı. Tüm hastaların preoperatif ve postoperatif 2. yıl kontrollerinde anamnezleri alınarak nörolojik 

muayeneleri yapıldı.  

Çalışma grubundaki 54 hastanın preoperatif ve postoperatif 2. yıldaki aksiyal bel ağrıları ve radiküler 

ağrıları değerlendirildiğinde postoperatif ortalama takip süresi 29,6 ay olduğu tespit edildi. Elde edilen 

veriler, VAS Skalası ve Oswestry Bel Ağrısı Engellilik Anketi kullanılarak değerlendirilip tüm 

hastaların ODI ve VAS skorları hesaplandı ve iki grubun ODI ve VAS skoru değişimleri birbiriyle 

karşılaştırıldı. Hastaların reoperasyon öyküleri de incelenmiş ve iki grubun verileri birbiriyle 

karşılaştırıldı. Ayrıca tüm hastaların; preoperatif, erken postoperatif ve postoperatif 2. yıl kontrollerinde 

bilgisayarlı tomografi (CT) ve manyetik rezonans (MR) görüntülemeleri çekilerek postoperatif 2. 

yıldaki komşu segment hastalığı ve psödoartroz gelişimi değerlendirildi ve iki grubun sonuçları 

birbiriyle karşılaştırıldı. 

Çalışmada elde edilen veriler değerlendirilirken; analizler IBM SPSS 23.0 paket programı (IBM Corp, 

Armonk, NY) ile yapılmıştır. 

Spinal cerrahide hedef; patolojik durumları mümkün olduğunca fizyolojik hale getirmektir. Füzyon 

cerrahisinin amacı ise; bu belirti ve bulgulara yol açan anormal anatomiyi düzeltmek, anormal hareketi 

ortadan kaldırmak ve omurga stabilitesini korumaktır. Hastanın günlük yaşam içerisindeki 

hareketliliğinin alışık olduğu biçimde devam edebilmesi için füzyon cerrahisi sonucunda immobil hale 

gelen segmentlerin yükü, mobil olan diğer segmentlere binmekte ve bu durum bir çok çalışmada 

görüldüğü gibi komşu seviyelerde dejenerasyon ve instabilite gelişimini hızlandırmaktadır. Bu 

 
1 Bu çalışmanın verileri Dr. İ. Orhan BİLEK'in  "PEEK ROD VE RİJİT ROD SİSTEMLERİ KULLANILARAK 

KISA SEGMENT LOMBER STABİLİZASYON YAPILAN OLGULARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK 

OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI" başlıklı Uzmanlık tezi (Antalya, 2020) verilerinden elde edilmiştir. Tez 

Danışmanı: Prof. Dr. Murat ALTAŞ 
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sonuçlardan kaçınmak için; stabilizasyon sistemleri zaman içinde daha fizyolojik hale gelmiştir ve 

gelmek zorundadır. Mevcut sistemlerin klinik sonuçları da bu anlamda yapılacak biyomekanik 

çalışmalara yol gösterici olacaktır. 

Bizim çalışmamızda klinik sonuçlar; reoperasyon oranları, ODI ve VAS skorlarıyla değerlendirilirken, 

radyolojik olarak komşu segment hastalığı ve psödoartroz değerlendirilmiştir. Bu sonuçların 24-36 ay 

arası takip sonuçları olduğu göz önünde bulundurulmalı, uzun dönem takiplerde daha değişik sonuçlar 

çıkabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle; şikayeti olmasa bile belirli aralıklarla hastaların radyolojik 

ve klinik olarak kontrol edilmesi, kullanılan enstrüman sistemlerinin uzun dönemdeki biyomekanik 

yararlılıklarının objektif değerlendirmesi açısından son derece önemlidir. Hastaların postoperatif 

dönemde daha sedatif veya hareketli bir hayat tarzını benimsemesi de psödoartroz ve/veya komşu 

segment hastalığı gelişimini tetikleyebilir veya önüne geçebilir. Ayrıca; hastaların postoperatif 

dönemdeki ODI ve VAS skorlarının da hastaların bu dönemdeki hayat tarzı üzerinde ciddi şekilde etkili 

olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tüm hastaların postoperatif 2. yıl ODI ve VAS skorlarında preoperatif değerlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı düşüş olduğu görülmüştür. Her ne kadar PEEK rod grubundaki hastaların ODI ve VAS skorları 

rijit rod grubundaki hastalara göre daha fazla düşüş gösterse de iki grup arasında ODI ve VAS skoru 

değişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Reoperasyon oranları da; rijit rod 

grubunda, PEEK rod grubuna kıyasla daha yüksektir ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Radyolojik sonuçlar incelendiğinde, psödoartroz ve komşu segment hastalığı gelişim 

oranları; rijit rod grubunda, PEEK rod grubuna göre daha yüksektir ancak iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanamamıştır. 

Lomber dejeneratif omurga hastalarında uygulanan kısa segment lomber transpediküler stabilizasyon 

cerrahisinde PEEK rodların, rijit rodlara iyi bir alternatif oluşturduğu ancak, klinik ve radyolojik olarak 

rijit rodlara karşı belirgin bir üstünlüğünün olmadığı görülmektedir. Her ne kadar istatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da; PEEK rodların, rijit rodlara kıyasla daha olumlu klinik ve radyolojik sonuçlara sahip 

olması dikkatlerden kaçmaması gereken bir noktadır. Üstelik bu sonuçların; kısa takip süreli bir 

çalışmanın klinik ve radyolojik sonuçları olduğu unutulmamalı, vaka sayısı arttıkça ve takip süresi 

uzadıkça daha anlamlı klinik ve radyolojik sonuçların elde edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: PEEK Rod, Rijit Rod, Psödoartroz, Komşu Segment Hastalığı, Reoperasyon 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to compare PEEK rods and rigid rods in patients with lumbar degenerative 

disc disease who underwent Level-III lumbar transpedicular stabilization in terms of the development 

of adjacent segment disease and pseudoarthrosis radiologically and to compare the re-operate rates and 

the second year ODI and VAS score changes of the two groups. 

This study evaluates the second-year preoperative and postoperative clinical and radiological results of 

54 patients with lumbar degenerative disc disease who underwent Level-III lumbar transpedicular 

stabilization operation where PEEK rods and rigid rods were used between March 2017 and June 2018 

in the Neurosurgery Clinic of Akdeniz University, Medical Faculty Hospital. 

54 patients included in this study were mainly divided into two groups, being PEEK-rod applied group 

(30 patients) and rigid rod-applied group (24 patients) The medical histories of all patients were taken, 

and their neurological examinations were performed, during the second-year preoperative and 

postoperative controls, and their axial back pain and radicular pain in the second preoperative and 

postoperative year were questioned. The mean postoperative follow-up period is 29.6 months. Data 

obtained were evaluated using the VAS Scale and Oswestry Back Pain Disability Questionnaire, and 

the ODI and VAS scores of all patients were calculated and the changes in the ODI and VAS scores of 

the two groups were compared. The re-operate histories of the patients were also examined and the data 

of the two groups were compared. In addition, computed tomography (CT) and magnetic resonance 
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(MR) images of all patients were taken during the preoperative, early postoperative controls and the 

second-year postoperative controls, and the development of adjacent segment disease and 

pseudoarthrosis in the second postoperative year were evaluated and the results of the two groups were 

compared. When evaluating the data obtained in the study, analyses were made using IBM SPSS 23.0 

package program (IBM Corp, Armonk, NY). 

The target in spinal surgery is to make pathological conditions, signs and symptoms physiological as 

much as possible. The purpose of fusion surgery is to correct the abnormal anatomy that led to these 

signs and symptoms, to eliminate the abnormal movement and to maintain spinal stability. In order for 

the patient's mobility in daily life to continue as he/she is accustomed to, the load of the segments that 

become immobilized as a result of fusion surgery falls on other mobile segments, which accelerates the 

development of degeneration and instability at neighboring levels, as shown in many studies. To avoid 

such consequences, stabilization systems have become and must become more physiological over time. 

The clinical results of existing systems will also guide biomechanical studies to be carried out in this 

context. 

Our study evaluated the clinical results, re-operate rates with ODI and VAS scores, as well as adjacent 

segment disease and pseudoarthrosis radiologically. It should be noted that these results are follow-up 

results of 24-36 months and that different results may be observed in long-term follow-ups. It is therefore 

extremely important to check patients at regular intervals radiologically and clinically in terms of 

objective evaluation of the long-term biomechanical utility of the instrument systems used, even if 

patients have no complaints. Patients adopting a more sedative or active lifestyle in the postoperative 

period may also trigger or prevent the development of pseudoarthrosis and/or adjacent segment disease. 

It should also be noted that the ODI and VAS scores of the patients in the postoperative period have a 

significant effect on the lifestyle of the patients during this period. 

It was observed that there was a statistically significant decrease in the second-year postoperative ODI 

and VAS scores of all patients compared to the preoperative values. Although the ODI and VAS scores 

of the patients in the PEEK rod-applied group decreased more than the ODI and VAS scores of the 

patients in the rigid rod-applied group, no statistically significant difference was found between the two 

groups in terms of change in ODI and VAS scores. Reoperation rates were also higher in the rigid rod-

applied group compared to the PEEK rod-applied group, but this difference was not statistically 

significant. The examination of the radiological results revealed that the rates of development of 

pseudoarthrosis and adjacent segment disease in the rigid rod-applied group were higher than the rates 

in the PEEK rod-applied group, but there was no statistically significant difference between the two 

groups. 

It has been seen that PEEK rods are a good alternative to rigid rods in short segment lumbar 

transpedicular stabilization surgery performed in patients with lumbar degenerative spine, but they do 

not have a distinct advantage over rigid rods clinically and radiologically. Although it is not statistically 

significant, it should not be overlooked that PEEK rods produce more positive clinical and radiological 

results compared to rigid rods. Moreover, it should be kept in mind that these results are the clinical and 

radiological results of a study with a short follow-up period, and it should be taken into account that 

more meaningful clinical and radiological results can be obtained as the number of cases increases and 

the follow-up period increases. 

Keywords: PEEK Rod, Rigid Rod, Pseudoarthrosis, Adjacent Segment Disease, Re-Operate 

 

1. GİRİŞ  

Geçtiğimiz elli yılda, öncelikle lomber dejeneratif hastalıklar olmak üzere birçok farklı spinal hastalıkta 

spinal stabilizasyon ve füzyon sıklıkla kullanılan bir yöntem olmuştur. Güncel nöroşirurji pratiğinde de 

spinal posterior stabilizasyon ve füzyon girişimleri önemli bir yer tutmaktadır.  

Spinal rahatsızlıklarda cerrahi tedavinin başlıca amacı;  
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1. Deformiteyi düzeltmek ve füzyon oranlarını arttırmak,  

2. Nöral elemanların dekompresyonunu sağlamak,  

3. Cerrahiyi takiben rehabilitasyonu kolaylaştırmaktır.  

Spinal enstrümantasyonun olumlu yönleri elbette ki vardır. Ancak birlikte kullanılan yöntem ve 

cihazlara bağlı çeşitli problemler olduğu da gözden kaçmamaktadır. Bu sorunları; 

1. Peroperatif,  

2. Postoperatif erken dönem, 

3. Postoperatif geç dönem olarak üçe ayırabiliriz (Devlin ve Asher, 2003). 

Peroperatif ve postoperatif erken dönemde genellikle komplikasyon görülmemektedir. Daha çok 

postoperatif geç dönemde; konulan enstrümanın yapısal özellikleri ve hastanın değişen biyomekaniğine 

bağlı sorunlar göze çarpmaktadır. Spinal stabilizasyon uygulamaları son yıllarda giderek artış 

göstermesine rağmen yapılan enstrümantasyon ve füzyon ameliyatlarının endikasyonlarıyla ilgili 

değişik görüşler mevcuttur (Vaccaro ve Garfin, 1997). 

Spinal füzyon işlemi uygulanan hasta sayısındaki artış; enstrümantasyon tekniklerinin gelişmesi, yüksek 

çözünürlüklü radyolojik incelemeler, kemik iyileşmesinin daha iyi anlaşılması, operasyon öncesi ve 

sonrası bakımda gelişmeler, agresif rehabilitasyon programları, cerrahi alışkanlığın artması ve füzyon 

endikasyonlarının daha kesin sınırlarla tanımlanmaması gibi faktörlere bağlıdır (An, Lynch, ve Toth, 

1995). 

Çalışmamızın amacı; PEEK (Poli Eter Eter Keton) rod ve rijit rod kullanılan hastaların; postoperatif 2. 

yıldaki komşu segment hastalığı ve psödoartroz gelişim oranlarını, preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI 

(Oswestry Disability Index) ve VAS (Visual Analog Skala) skoru değişimlerini ve reoperasyon 

oranlarını kıyaslamaktır. Bunların neticesinde, PEEK rod ve rijit rodlar arasında; bu 5 parametre 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını belirlemektir. 

Bu amaçla, kliniğimizde Mart 2017 Mart ve Haziran 2018 tarihleri arasında radyolojik ve klinik olarak 

lomber dejeneratif omurga hastalığı tanılı, nörojenik kladikasyo, radiküler ağrı ve aksiyal bel ağrısı 

şikayetleri nedeniyle PEEK rod veya rijit rodlar kullanılarak 3 seviye lomber transpediküler 

stabilizasyon yapılan hastalar incelenmiştir. Hastalara radyolojik ve klinik bulgularına göre; 

laminektomi ve/veya diskektomi de yapılmıştır. Hastalar postoperatif ortalama 29,6 ay takip 

edilmişlerdir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 11.12.2019 tarih 

ve 1156 sayılı onayı alınarak yapılmıştır. 

Çalışmamıza; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde 2017 Mart ve 2018 

Haziran tarihleri arasında lomber dejeneratif omurga hastalığı tanısıyla lomber transpediküler 

stabilizasyon operasyonu geçiren 54 hasta dahil edilmiştir. Daha önce lomber stabilizasyon öyküsü olan 

hastalar, pediatrik grup hastalar (< 18 yaş), lomber vertebralarda tümöral lezyonu olan, grade 2 ve üzeri 

spondilolistezisi olan ve lomber fraktürü olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu hastalar temel 

olarak; PEEK rod kullanılanlar (30 hasta) ve titanyum (rijit) rod kullanılanlar (24 hasta) olarak iki gruba 

ayrılmıştır. Postoperatif takip süresi ortalama 29,6 aydır. 

Tüm hastaların preoperatif ve postoperatif 2. yıl kontrollerinde anamnezleri alınıp nörolojik muayeneleri 

yapılmış, preoperatif ve postoperatif 2. yıldaki aksiyal bel ağrıları ve radiküler ağrıları sorgulanmıştır. 

Elde edilen veriler; “VAS Skalası ve Oswestry Bel Ağrısı Engellilik Anketi (ODI)” (Şekil 1) 

kullanılarak değerlendirilip, tüm hastaların ODI ve VAS skorları hesaplanmış ve iki grubun ODI ve 

VAS skoru değişimleri birbiriyle karşılaştırılmıştır. Tüm hastalar; reoperasyon oranları bakımından da 
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incelenmiş ve iki grubun verileri birbiriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca tüm hastaların; preoperatif, erken 

postoperatif ve postoperatif 2. yıl kontrollerinde bilgisayarlı tomografi (ct) ve manyetik rezonans (mr) 

görüntülemeleri çekilerek postoperatif 2. yıldaki komşu segment hastalığı ve psödoartroz gelişimi 

değerlendirilmiş ve iki grubun tüm sonuçları istatistiksel olarak birbiriyle karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada elde edilen veriler değerlendirilirken; analizler IBM SPSS 23.0 paket programı (IBM Corp, 

Armonk, NY) ile yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler n (%) ve ortalama±standart sapma (min-maks) ve 

medyan (min-maks) değerleri ile sunulmuştur. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerin analizinde 

Pearson ki-kare testi ve Fisher’s Exact test kullanılmıştır. Normallik varsayımının analizinde Shapiro 

Wilks testi kullanılmıştır. İki grubun ölçüm değerleri arasındaki farkın analizinde normal dağılıma 

uymadığı durumda Mann-Whitney U testi, uyduğu durumda ise Student’s t testi kullanılmıştır. 

Operasyon öncesi ve sonrası skorlar arasındaki farkın analizinde Wilcoxon Signed Rank test yapılmıştır. 

0,05’ten küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Tüm hastalar; operasyona intratrakeal genel anestezi altında ve pron pozisyonda alınmıştır. Skopi ile 

seviye tespiti sonrası median insizyon ile cilt, cilt altı ve fasya geçildikten sonra künt disseksiyon ve 

elektrokoter yardımıyla paravertebral kas tabakası transvers proseslerin proksimaline kadar bilateral 

subperiostal disseke edilmiştir. İlk başta skopi kontrolüyle ameliyat öncesi belirlenen seviyelere pedikül 

vidaları yerleştirilmiş, daha sonra klinik ve radyolojik olarak endikasyonu olan hastalara laminektomi 

ve/veya diskektomi de yapılmıştır. Rijit rodlar; hastanın lomber lordozuna göre eğim verilerek vidalarla 

birleştirilmiş ve füzyon amacıyla otojen ve sentetik kemik greftler kullanılmıştır. PEEK rod kullanılan 

hastalarda kemik greft ile füzyon yapılmamıştır. 

İntraoperatif dönemde erken mobilizasyona engel olabilecek komplikasyon gelişen (bos fistülü vb.) 

hastalar en geç 3. günde mobilize edilirken; diğer tüm hastalar postoperatif 1. günde mobilize 

edilmişlerdir. Tüm hastalar lumbosakral çelik balenli korse ile mobilize edilmiş ve postoperatif dönemde 

en az 1 ay boyunca korse kullanmaları önerilmiştir. 
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Şekil 1. ODI Skalası. 

 

 

Şekil 2. VAS Skorlaması. 

 

3. BULGULAR 

Tablo 1 ve Tablo 2’de; sırasıyla PEEK rod ve rijit rod grubundaki hastaların yaş, cinsiyet, yapılan 

operasyon, preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI ve VAS skorları belirtilmiştir. 
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Tablo 1. PEEK rod grubundaki hastaların yaş, cinsiyet, yapılan operasyon, preoperatif ve postoperatif 

2. yıl ODI ve VAS skorları. 

No İsim 
Yaş / 

Cinsiyet 
Yapılan Operasyon 

Pre Op / Post Op 

ODI Skoru 

Pre Op / Post Op 

VAS Skoru 

1 GT 78/K L3-4-5 Stabilizasyon 7,2/2,2 8/2 

2 EG 62/K 
L3-4-5 Stabilizasyon, L3-4, L4-5 

XLIF 
15,6/4,3 8/3 

3 GE 73/K L3-4-5 Stabilizasyon, L3-4, L4-5 PLIF 13,2/2,3 7/1 

4 HB 64/K L3-4-5 Stabilizasyon 10,3/1,8 7/2 

5 NE 78/K L3-4-5 Stabilizasyon 12,6/3,2 7/1 

6 DY 62/K 
L3-4-5 Stabilizasyon, L3-4 ve L4-5 

PLIF 
8,3/3,3 8/2 

7 HE 41/K L3-4-5 Stabilizasyon 9,2/2,1 7/1 

8 RY 64/E L3-4-5 Stabilizasyon 2,7/2,7 3/3 

9 SE 59/K L3-4-5 Stabilizasyon, L4-5 PLIF 9,1/2,3 7/2 

10 MZ 73/E L3-4-5 Stabilizasyon 13,2/13,2 9/9 

11 ŞS 55/K L3-4-5 Stabilizasyon 11,1/5 9/2 

12 ŞA 72/K L3-4-5 Stabilizasyon 13,9/3,5 9/3 

13 HZ 70/K L3-4-5 Stabilizasyon 15,5/11,6 9/4 

14 AY 65/E L3-4-5 Stabilizasyon 12,7/4,3 8/3 

15 ŞG 57/K L3-4-5 Stabilizasyon 7,4/2,5 8/1 

16 DÖ 54/E L3-4-5 Stabilizasyon 12,7/11,1 8/7 

17 BS 68/K L3-4-5 Stabilizasyon 9,5/3,5 7/1 

18 ZE 75/E L3-4-5 Stabilizasyon 10,5/10,4 8/8 

19 FS 55/K L3-4-5 Stabilizasyon 14,4/14,4 9/9 

20 BD 50/E L3-4-5 Stabilizasyon, L4-5 XLIF 12,7/2,2 9/1 

21 CO 65/E L3-4-5 Stabilizasyon 1,7/0,5 3/0 

22 Aİ 62/E L3-4-5 Stabiliasyon, L4-5 PLIF 12,2/7,2 9/5 

23 Eİ 61/K L2-3-4 Stabilizasyon 8,1/1,9 9/1 

24 FHT 71/K 
L3-4-5 Stabilizasyon (post op dış 

merkezde reopere edilmiş) 
11,6/14,4 7/9 

25 SD 72/K L3-4-5 Stabilizasyon 11,3/2,5 7/1 

26 ND 51/K L3-4-5 Stabilizasyon 12,2/10 8/4 

27 DD 77/K L3-4-5 Stabilizasyon 10,1/1,4 7/2 

28 MB 74/E L2-3-4 Stabilizasyon 8,5/3,6 6/3 

29 BŞK 65/E L3-4-5 Stabilizasyon, L4-5 PLIF 9,6/2,8 8/2 

30 LI 74/K L3-4-5 Stabilizasyon 16,3/12,2 9/6 
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Tablo 2. Rijit rod grubundaki hastaların yaş, cinsiyet, yapılan operasyon, preoperatif ve postoperatif 2. 

yıl ODI ve VAS skorları. 

No İsim 
Yaş / 

Cinsiyet 
Yapılan Operasyon 

Pre Op / Post 

Op ODI Skoru 

Pre Op / Post 

Op VAS Skoru 

1 AT 65/E L3-4-5 Stabilizasyon 11,1/14,3 8/9 

2 FT 57/K L3-4-5 Stabilizasyon 4,5/4 5/2 

3 HA 69/E L3-4-5 Stabilizasyon 7,3/3,7 7/3 

4 Sİ 57/E L4-5-S1 Stabilizasyon, L4-5 PLİF 8,2/1,1 6/0 

5 MÖ 71/E 
L2-3-4 Stabilizasyon (post op dış 

merkezde stabilizasyon uzatılmış) 
12,9/14,4 8/9 

6 SŞD 46/K L4-5-S1 Stabilizasyon 7,6/3,2 6/3 

7 GA 69/K 
L3-4-5 Stabilizasyon (Mayıs 2020 

stabilizasyon uzatılmış L2-S1) 
14,6/13,9 8/9 

8 MB 49/K L3-4-5 Stabilizasyon 9,3/3,4 7/2 

9 AE 77/E L3-4-5 Stabilizasyon 13,2/13,4 7/1 

10 HK 23/E L3-4-5 Stabilizasyon 6,5/0,8 8/0 

11 GE 67/K L3-4-5 Stabilizasyon 15,2/5,1 9/4 

12 MO 58/K L3-4-5 Stabilizasyon 9,5/3,3 8/2 

13 KO 78/K L3-4-5 Stabilizasyon 14,9/16,1 8/8 

14 FS 51/K L3-4-5 Stabilizasyon 13,9/13,7 8/4 

15 ÜT 43/K L4-5-S1 Stabilizasyon 15,2/2,3 8/1 

16 ŞÖ 72/K L3-4-5 Stabilizasyon 10,4/8,6 7/5 

17 EÇ 68/K L3-4-5 Stabilizasyon 12,3/ 13,5 7/7 

18 AA 50/E 

L4-5-S1 Stabilizasyon (Kasım 2019 

aynı seviyede stabilizasyon revizyonu 

yapılmış) 

14,2/12,1 8/7 

19 İE 77/E L3-4-5 Stabilizasyon 9,8/ 4,1 7/2 

20 FK 57/K L3-4-5 Stabilizasyon 6,4/3,3 6/2 

21 FT 68/K L4-5-S1 Stabilizasyon 10,2/3,2 8/2 

22 BD 57/E L3-4-5 Stabilizasyon 8,3/2,7 6/2 

23 HÇ 67/K L3-4-5 Stabilizasyon 12,7/3,4 7/2 

24 İB 61/K L4-5-S1 Stabilizasyon 11,8/14,7 7/7 

 

PEEK rod grubundaki 30 hastanın 1’ine 2 seviye XLIF (Extreme Lateral Lomber Interbody Füzyon), 

2’sine 2’şer seviye PLIF, 3’üne 1’er seviye PLIF ve 1’ine 1 seviye XLIF; transpediküler stabilizasyona 

ek olarak intraoperatif yerleştirilmiştir. Rijit rod grubundaki 24 hastanın 1’ine 1 seviye PLIF; 

transpediküler stabilizasyona ek olarak intraoperatif yerleştirilmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2). Ancak bu 

çalışmada; interbody füzyon yapılan 8 hasta ile yapılmayan 46 hasta arasında klinik veya radyolojik bir 

karşılaştırma yapılmamıştır. 

Reoperasyon öyküsü olan hastaların hiçbirinde ilk operasyonda interbody füzyon (PLIF, XLIF vb.) 

kullanılmadığı görülmektedir ve reoperasyon öyküsü olan hastaların ODI ve VAS skorları incelenecek 

olursa; hastaların ilk operasyonlarından sonra ODI ve VAS skorlarında belirgin düşüş olmadığı, hatta 

bazılarında postoperatif artış olduğu görülmektedir (Tablo 1 ve 2). 

PEEK rod grubundaki 30 hastanın sadece 1 tanesinde postoperatif reoperasyon öyküsü mevcuttu; ilk 

operasyonunu merkezimizde geçiren ve postoperatif dış merkezde reoperasyon öyküsü olan hastanın 

postoperatif 2. yıl ODI ve VAS skorları tabloda belirtilmiştir (Tablo 1).  

Rijit rod grubundaki 24 hastanın 3 tanesinde postoperatif reoperasyon öyküsü mevcuttu; ilk 

operasyonunu merkezimizde geçiren bir hastanın dış merkezde stabilizasyon sistemi uzatılmıştır. Yine 

rijit rod grubunda; ilk operasyonunu merkezimizde geçiren bir hastanın stabilizasyon sistemi, bir üst ve 

bir alt olmak üzere 2 seviye uzatılmıştır. Tarafımızca rijit rod ile stabilizasyon yapılan bir hastaya, aynı 
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seviyede stabilizasyon revizyonu yapılmıştır ve bu hastaların preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI ve 

VAS skorları tabloda belirtilmiştir (Tablo 2). İki grupta da; hiçbir hastada rod ve/veya vida kırılması 

ve/veya çıkması görülmemiştir ve hiçbir hasta cerrahi alan enfeksiyonu nedeniyle yeniden opere 

edilmemiştir. 

Tüm hastalara; preoperatif, erken postoperatif ve postoperatif 2. yıl bilgisayarlı tomografi (ct) ve 

manyetik rezonans (mr) çekilmiştir. Postoperatif 2. yıl radyolojik tetkiklerin sonuçları; komşu segment 

hastalığı ve psödoartroz gelişimi açısından incelenmiş ve postoperatif 2. yılda psödoartroz ve komşu 

segment hastalığı gelişen hastalar her iki grupta ayrı ayrı Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmiştir. İki 

gruptaki tüm hastalarda; komşu segment hastalığı, stabilizasyonun sonlandığı seviyenin üst mesafesinde 

gözlenmiştir ve yine tüm hastalarda psödoartroz, en alt seviyedeki vidalarda bilateral oluşmuştur. 

 

Tablo 3. PEEK rod grubundaki hastaların yaş, cinsiyet, yapılan operasyon ve postoperatif 2. yıl 

radyolojik sonuçları. 

No İsim Yaş / Cinsiyet Yapılan Operasyon Psödoartroz 
Komşu 

Segment H. 

1 DÖ 54/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

2 AY 65/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

3 SE 59/K L3-4-5 Stabilizasyon, L4-5 PLIF Var Yok 

4 HB 64/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

5 NE 78/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

6 BŞK 65/E L3-4-5 Stabilizasyon, L4-5 PLIF Yok Var 

7 CO 65/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

8 ŞG 57/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

9 AİA 62/E L3-4-5 Stabilizasyon, L4-5 PLIF Yok Var 

10 Eİ 61/K L2-3-4 Stabilizasyon Yok Yok 

11 FS 55/K L3-4-5 Stabilizasyon Var Var 

12 DD 77/K L3-4-5 Stabilizasyon Var Yok 

13 BD 50/E L3-4-5 Stabilizasyon, L4-5 XLIF Yok Yok 

14 MB 74/E L2-3-4 Stabilizasyon Var Yok 

15 FHT 71/K 
L3-4-5 Stabilizasyon (post op dış 

merkezde reopere edilmiş) 
Yok Yok 

16 SD 72/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

17 ND 51/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

18 HZ 70/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

19 LI 74/K L3-4-5 Stabilizasyon Var Yok 

20 GT 78/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

21 EG 62/K 
L3-4-5 Stabilizasyon, L3-4, L4-5 

XLIF 
Yok Yok 

22 GE 73/K 
L3-4-5 Stabilizasyon, L3-4, L4-5 

PLIF 
Yok Yok 

23 DY 62/K 
L3-4-5 Stabilizasyon, L3-4, L4-5 

PLIF 
Yok Yok 

24 MZ 73/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

25 RY 64/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

26 BS 68/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

27 ZE 75/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

28 HE 41/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

29 ŞA 72/K L3-4-5 Stabilizasyon Var Yok 

30 ŞS 55/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 
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Tablo 4. Rijit rod grubundaki hastaların yaş, cinsiyet, yapılan operasyon ve postoperatif 2. yıl 

radyolojik sonuçları. 

No İsim Yaş / Cinsiyet Yapılan Operasyon Psödoartroz 
Komşu 

Segment H. 

1 A.T. 65/E L3-4-5 Stabilizasyon Var Var 

2 S.Ş.D. 46/K L4-5-S1 Stabilizasyon Yok Yok 

3 G.A. 69/K 
L3-4-5 Stabilizasyon (Mayıs 2020 

stabilizasyon uzatılmış L2-S1) 
Yok Var 

4 S.İ. 57/E L4-5-S1 Stabilizasyon, L4-5 PLIF Var Var 

5 A.A. 50/E 

L4-5-S1Stabilizasyon (Kasım 2019 

aynı seviyede stabilizasyon revizyonu 

yapılmış) 

Var Yok 

6 M.O. 58/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

7 F.S. 51/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

8 B.D. 57/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

9 F.T. 68/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

10 I.B. 61/K L4-5-S1 Stabilizasyon Var Yok 

11 H.A. 69/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

12 Ü.T. 43/K L4-5-S1 Stabilizasyon Yok Yok 

13 F.K. 57/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

14 Ş.Ö. 72/K L3-4-5 Stabilizasyon Var Var 

15 E.Ç. 68/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

16 H.Ç. 67/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

17 F.T. 57/K L3-4-5 Stabilizasyon Var Yok 

18 M.Ö. 71/E 
L2-3-4 Stabilizasyon (post op dış 

merkezde stabilizasyon uzatılmış) 
Yok Var 

19 M.B. 49/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Yok 

20 A.E. 77/E L3-4-5 Stabilizasyon Var Yok 

21 H.K. 23/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

22 G.E. 67/K L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

23 K.O. 78/K L3-4-5 Stabilizasyon Var Yok 

24 İ.E. 77/E L3-4-5 Stabilizasyon Yok Var 

 

Grafik 1’de kullanılan enstrüman tipine göre hastaların dağılımı gösterilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 

hastaların (n=54) %55,6’sında (n=30) PEEK rod ve %44,4’ünde (n=24) rijit rod kullanılmıştır. 

 

 

Grafik 1. Kullanılan enstrüman tipine göre hastaların dağılımı. 

%44.4
%55.6

Rijit Rod

Peek Rod
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Hastaların genel özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 5’te sunulmuştur. Hastaların yaş 

ortalaması 63±11,1 yıl (min:23, maks:78) olarak hesaplanmıştır. 19 hasta (%35,2) erkek ve 35 hasta 

(%64,8) kadındır. 4 hastada (%7,4) reoperasyon gerçekleştirilmiştir. Hastaların %25,9’unda postoperatif 

2. yıl psödoartroz ve %40,7’sinde komşu segment hastalığı gelişmiştir. 

 

Tablo 5. Hastaların genel özellikleri. 

. n: 54 

Yaş 63±11,1 (23-78) 

Cinsiyet  

Erkek 19 (35,2) 

Kadın 35 (64,8) 

Reoperasyon  

Yok 50 (92,6) 

Var 4 (7,4) 

Psödoartroz  

Yok 40 (74,1) 

Var 14 (25,9) 

Komşu segment hastalığı  

Yok 32 (59,3) 

Var 22 (40,7) 

Bulgular ort±SS (min-maks) veya n (%) ile gösterilmiştir. 

 

Kullanılan enstrüman tipine göre hastaların genel özellikleri Tablo 6’da karşılaştırılmıştır. Buna göre, 

PEEK rod kullanılan hastalarda yaş ortalaması daha yüksek gözlense de bu fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p=0,169). Hastaların kullanılan enstrüman tipine göre cinsiyet dağılımları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (p=0,750). Rijit rod kullanılan hastaların 

%12,5’inde, PEEK rod kullanılan hastaların ise %3,3’ünde reoperasyon öyküsü varken, bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,312; Grafik 2). Benzer şekilde, rijit rod kullanılan 

hastalarda postoperatif 2. yılda psödoartroz ve komşu segment hastalığı gelişim oranları PEEK rod 

kullanılan hastalara göre daha yüksek gözlenmiş, fakat istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(sırasıyla: p=0,267 ve p=0,215; Grafik 3). 
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Tablo 6. Enstrüman tipine göre hastaların genel özellikleri. 

. Peek Rod(n:30) Rijit Rod(n:24) p 

Yaş 
64,9±9,3 

(41-78) 

60,7±12,8 

(23-78) 
0,169 

Cinsiyet    

Erkek 10 (33,3) 9 (37,5) 
0,750 

Kadın 20 (66,7) 15 (62,5) 

Reoperasyon    

Yok 29 (96,7) 21 (87,5) 
0,312 

Var 1 (3,3) 3 (12,5) 

Psödoartroz    

Yok 24 (80) 16 (66,7) 
0,267 

Var 6 (20) 8 (33,3) 

Komşu segment hastalığı    

Yok 20 (66,7) 12 (50) 
0,215 

Var 10 (33,3) 12 (50) 

Bulgular ort±SS (min-maks) veya n (%) ile gösterilmiştir. Student’s t test, Pearson ki-kare test, Fisher’s 

Exact test. 

 

 

Grafik 2. Hastaların enstrüman tipine göre reoperasyon oranlarının karşılaştırılması. 

 

 

Grafik 3. Hastaların enstrüman tipine göre postoperatif 2. yıl komşu segment hastalığı ve psödoartroz 

gelişim oranlarının karşılaştırılması. 
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Tablo 7’de enstrüman tipine göre hastaların preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI ve VAS skorları 

karşılaştırılmıştır. Tüm hastaların postoperatif 2. yıl ODI (Grafik 4) ve VAS skorlarında (Grafik 5) 

istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlenmiştir (p<0,001). Hem PEEK rod hem de rijit rod kullanılan 

hastaların postoperatif 2. yıl ODI skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür 

(sırasıyla: p<0,001 ve p=0,002; Grafik 6). Benzer şekilde, hem PEEK rod hem de rijit rod kullanılan 

hastaların postoperatif 2. yıl VAS skorlarında da istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu tespit 

edilmiştir (p<0,001; Grafik 7). 

 

Tablo 7. Enstrüman tipine göre hastaların preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI ve VAS skorlarının 

karşılaştırılması. 

. 
Toplam 

(n:54) 

Peek Rod 

(n:30) 

Rijit Rod 

(n:24) 
p 

ODI     

Önce 11,1 (1,7-16,3) 11,2 (1,7-16,3) 10,75 (4,5-15,2) 0,951 

Sonra 3,6 (0,5-16,1) 3,4 (0,5-14,4) 4,05 (0,8-16,1) 0,083 

p <0,001 <0,001 0,002  

VAS     

Önce 8 (3-9) 8 (3-9) 7 (5-9) 0,077 

Sonra 2 (0-9) 2 (0-9) 2,5 (0-9) 0,436 

p <0,001 <0,001 <0,001  

Bulgular medyan (min-maks) ile gösterilmiştir. Mann-Whitney U test, Wilcoxon Signed Ranks test. 

 

 

Grafik 4. Tüm hastalarda preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI skorlarının karşılaştırılması. 
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Grafik 5. Tüm hastalarda preoperatif ve postoperatif 2. yıl VAS skorlarının karşılaştırılması. 

 

 

Grafik 6. PEEK rod ve rijit rod kullanılan hastalarda preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI skorlarının 

karşılaştırılması. 

 

 

Grafik 7. PEEK rod ve rijit rod kullanılan hastalarda preoperatif ve postoperatif 2. yıl VAS 

skorlarının karşılaştırılması. 

 

Hastaların enstrüman tipine göre preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI ve VAS skor farkları Tablo 8’de 

karşılaştırılmıştır. PEEK rod kullanılan hastaların postoperatif 2. yıl ODI skorlarındaki azalmanın rijit 

rod kullanılan hastalara göre daha fazla olduğu görülse de bu fark istatistiksel açıdan anlamlı 
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bulunmamıştır (p=0,076; Grafik 8). Aynı şekilde, PEEK rod kullanılan hastaların postoperatif 2. yıl 

VAS skorlarındaki azalmanın rijit rod kullanılan hastalara göre daha fazla olduğu gözlenmiş, fakat bu 

farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p=0,141; Grafik 9). 

 

Tablo 8. Enstrüman tipine göre hastaların operasyon öncesi ve sonrası ODI ve VAS skor farklarının 

karşılaştırılması. 

. Peek Rod (n:30) Rijit Rod (n:24) p 

ODI fark 5,5 (-2,8-11,3) 3,35 (-3,2-12,9) 0,076 

VAS fark 5 (-2-8) 4 (-1-8) 0,141 

Bulgular medyan (min-maks) ile gösterilmiştir. Mann-Whitney U test. 

 

 

Grafik 8. Hastaların enstrüman tipine göre preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI skoru farklarının 

karşılaştırılması. 

 

 

Grafik 9. Hastaların enstrüman tipine göre preoperatif ve postoperatif 2. yıl VAS skoru farklarının 

karşılaştırılması. 
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3.1. BAZI OLGU ÖRNEKLERİ 

 

Şekil 3. 29.05.2018 tarihinde L3-4-5 seviyelerine PEEK rod uygulanan 78 y/k hastanın preoperatif 

MR görüntüleri. 

 

 

Şekil 4. 29.05.2018 tarihinde L3-4-5 seviyelerine PEEK rod uygulanan 78 y/k hastanın postoperatif 2. 

yıl MR görüntüleri. Postoperatif 2. yıl MR görüntülerinde; L2-3 mesafesinde komşu segment hastalığı 

geliştiği görülmektedir 
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Şekil 5. 09.05.2018 tarihinde L3-4-5 seviyelerine PEEK rod uygulanan 54 y/e hastanın preoperatif 

MR görüntüleri 

 

 

Şekil 6. 09.05.2018 tarihinde L3-4-5 seviyelerine PEEK rod uygulanan 54 y/e hastanın postoperatif 2. 

yıl MR ve CT görüntüleri. Postoperatif 2. yıl MR ve CT görüntülerinde; komşu segment hastalığı ve 

psödoartroz saptanmamıştır. 
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Şekil 7. 04.03.2018 tarihinde L3-4-5 seviyelerine rijit rod uygulanan 58 y/k hastanın preoperatif MR 

görüntüleri. 

 

 

Şekil 8. 04.03.2018 tarihinde L3-4-5 seviyelerine rijit rod uygulanan 58 y/k hastanın postoperatif 2. yıl 

MR görüntüleri. Postoperatif 2. yıl MR görüntülerinde; L2-3 mesafesinde komşu segment hastalığı 

geliştiği görülmektedir. 
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Şekil 9. 25.04.2018 tarihinde L3-4-5 seviyelerine PEEK rod uygulanan 77 y/k hastanın preoperatif 

MR görüntüleri. 

 

 

Şekil 10. 25.04.2018 tarihinde L3-4-5 seviyelerine PEEK rod uygulanan 77 y/k hastanın postoperatif 

2. yıl MR ve CT görüntüleri. Postoperatif 2. yıl MR görüntülerinde; komşu segment hastalığı 

saptanmamışken, postoperatif 2. yıl CT görüntülerinde ise; L5 vidalarının her ikisinde de psödoartroz 

geliştiği görülmektedir. 

 

4. TARTIŞMA 

Bir asra yakın süredir, çeşitli patolojiler nedeniyle oluşan instabiliteyi önlemek ve hastanın mevcut 

bulgularını tedavi etmek için spinal füzyon operasyonları uygulanmaktadır. Bu prosedür yüksek bir 

başarı oranına sahip olmasına rağmen füzyonun mekanizması uzun dönemde bazı limitasyonlar 

getirebilmektedir. Omurgada fizyolojik olmayan bir durum yaratıldığı için, biyomekanik de değişime 

uğramıştır. Birçok in vitro ve in vivo çalışmada füzyon yapılan segmente komşu segmentlerdeki 
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dejeneratif süreçlerin hızlandığı görülmüştür (Lee ve Langrana, 1984). Omurganın fizyolojik 

karakteristiğinin daha iyi anlaşılması, spinal instabiliteye bağlı bel ağrısının ve diğer problemlerin 

tedavisinde yol gösterici olacaktır (Panjabi, Oxland, Yamamoto, ve Crisco, 1994). Spinal instabilitenin 

tedavisinde pedikül vida fiksasyon sistemleri; instabilitenin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Chao, Lai, Chen, Chang, McClean, Fan ve diğerleri, 2013). 

Mekanik bel ağrısını tedavi etmek için uygulanan stabilizasyon yöntemlerinin klinik başarısı; hareketi 

tamamen yok etmesinden ziyade kısıtlamasıyla ilişkilidir. Dejenerasyonun disk biyomekaniğinde yol 

açtığı yapısal değişiklikler ve dejeneratif sürecin cerrahi tedavisi için uygulanacak stabilizasyon 

sistemlerinin bu değişmiş biyomekaniğe olan etkilerini anlamak, stabilizasyon sistemlerinin doğru 

endikasyonlarla kullanımı bakımından önem arz etmektedir. 

Mulholland RC ve Sengupta DK’nın yaptığı bir çalışmada (Mulholland ve Sengupta, 2002); dejeneratif 

süreçlerde anormal hareketten ziyade anormal yüklenmenin bel ağrısını provoke ettiği gösterilmiş ve bu 

hastalarda hareketi kısıtlayıcı prosedürün tek başına yeterli olmayacağı, ağrı kaynağı olabilen 

osteartritik disk ekleminin de gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Omurgaya binen yükün 

anormal dağılımına engel olamayan solid füzyon sistemlerinin ağrıyı gidermediği iddia edilmiş ve bu 

sistemlerin intervertebral disk üzerindeki yükü kısmen kaldırsa bile, bunun hastaya ne kadar fayda 

sağlayacağının belirsiz olduğu kanısına varılmıştır. 

İnsan; günlük aktivitelerini sağlıklı bir biçimde idame ettirebilmek için belirli bir hareket yeteneğine 

haiz olmalıdır. İnsanın hareket yeteneğinin yeterli seviyede olabilmesi; düzgün bir omurga ve sağlam 

bir omuriliğe sahip olmasına bağlıdır. Omurganın hareket kabiliyeti çeşitli egzersiz yöntemleriyle 

arttırabilse bile normal bir bireyde omurganın farklı seviyelerinde yapılan fleksiyon, ekstansiyon, 

rotasyon ve lateral eğilme hareketleri belirli aralıklar içerisinde sağlıklı olarak yerine getirilebilir. 

Omurgada oluşan patolojiler bu hareket aralığını azaltır ve fizyolojik olmayan hareketlerin ortaya 

çıkmasına sebep olurlar. Bu durumlar; hareket ile ortaya çıkan ağrıdan nörolojik defisitlere kadar geniş 

bir yelpazede kendini gösterir. 

Spinal cerrahide hedef; bu patolojik durumları mümkün olduğunca fizyolojik hale getirmektir. Füzyon 

cerrahisinin amacı ise; bu belirti ve bulgulara yol açan anormal anatomiyi düzeltmek, anormal hareketi 

ortadan kaldırmak ve omurga stabilitesini korumaktır. Hastanın günlük yaşam içerisindeki 

hareketliliğinin alışık olduğu biçimde devam edebilmesi için füzyon cerrahisi sonucunda immobil hale 

gelen segmentlerin yükü, mobil olan diğer segmentlere binmekte ve bu durum birçok çalışmada 

görüldüğü gibi komşu seviyelerde dejenerasyon ve instabilite gelişimini hızlandırmaktadır. Bu 

sonuçlardan kaçınmak için; stabilizasyon sistemleri zaman içinde daha fizyolojik hale gelmiştir ve 

gelmek zorundadır. Mevcut sistemlerin klinik sonuçları da bu anlamda yapılacak biyomekanik 

çalışmalara yol gösterici olacaktır. 

Pediküler vida kullanılarak yapılan segmental füzyon oldukça rijit olup, bu rijidite füzyon oranını 

artırmakla beraber, hastanın biyomekaniği değiştiği için komşu segmentlerdeki dejenerasyonun 

artmasına sebep olmaktadır (Benzel, 1995). Gödde ve ark. yaptıkları çalışmada lomber füzyon ve 

internal fiksasyon yapılan hastaların %35’inde komşu segmentlerde dejeneratif değişiklikler 

saptamışlardır (Gödde, Fritsch, Dients, ve Kohn, 2003). Spinal füzyonun amacı instabil segmenti stabil 

hale getirmektir. Stabilite; kısa dönemde enstrüman kullanımı, uzun dönemde de kemik füzyon oluşumu 

ile sağlanmaktadır. Spinal füzyonun nasıl bir yaklaşım ve hangi anatomik yapılar kullanılarak 

yapılacağına dair bazı çalışmalar yapılmıştır. 

Suk ve ark. dejeneratif spondilolistezis tanılı 76 hasta ile yaptıkları bir çalışmada; hastaların 36 tanesine 

dekompresyon ile birlikte transpediküler vida ve posterolateral füzyon uygulanmış, 40 tanesine ilave 

olarak interbody füzyon da yapılmıştır. Ortalama 2 yıllık takiplerde; sadece posterolateral füzyon 

uygulanan grupta füzyon oranı %92 olarak bulunmuş, interbody füzyonun da eklendiği hasta grubunda 

bu oranın %100’e ulaştığı görülmüştür. İlk grupta kayma oranı %28 iken, ikinci grupta bu oran %45’tir, 

hasta memnuniyeti de sırasıyla %95 ve %97 olarak bulunmuştur. Neticede; uzun dönemde kemik 

füzyonun daha iyi olabilmesi için füzyon alanının geniş olması, füzyonun da mümkün olduğu kadar 
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anatomik bütünlüğün içerisinde yapılması gerektiği görülmektedir (Suk, Lee, Kim, Lee, Cho, ve Kim, 

1997). 

Spinal stabilizasyon ve füzyon cerrahisinde kullanılan enstrümanların insan omurgasının 

biyomekaniğine uygun olması ve yapılacak operasyonun da mümkün olduğu kadar az invazif 

olmasıgerekmektedir. Harrington’un çoklu seviye füzyon yaptığı günlerden, perkütan yapılan 

enstrümanlı füzyon operasyonlarına kadar belirgin ilerleme kaydedilmiştir. 

Lee SH, Ghoi WG ve ark. bacak ağrısı şikayeti olan 73 hasta ile yaptıkları bir çalışmada; posterior 

dekompresyon yapmaksızın tüm hastalara tek seansta minimal invazif anterior lomber interbody füzyon 

ve perkütan transpediküler vida ile stabilizasyon yapmışlardır. Hastaların %35,6’sının klinik sonuçları 

mükemmel, %58,9’unun iyi, %4,1’inin orta ve %1,4’ünün kötü olarak bulunmuş ve hiçbir hastada 

postoperatif nörolojik defisit gelişmediği görülmüştür. Hastaların füzyon oranı da %97,3 olarak 

saptanmış olup, bu çalışma; bu tür seçilmiş vakalarda kombine yaklaşımlarda minimal invazif cerrahinin 

gelecekteki tercih olabileceğini düşündürmektedir (Lee, Choi, Lim, Kang, ve Shin, 2004). 

Lomber dejeneratif omurga hastalıkları; intervertebral disk içeriğindeki bozulma ile başlar. Geçen 

süreyle birlikte faset eklemlere binen yük artmakta ve omurgadaki yük dağılımı bozulmaktadır. Yük 

dağılımı anteriordan posteriora kaymakta ve kaçınılmaz sonuç olarak hastada lomber instabilite 

gelişmektedir (Kaner, Sasani, Oktenoglu, ve Ozer, 2010). Dejeneratif süreç hızlandıkça hastada kronik 

aksiyal bel ağrısı görülmektedir (Wang, Xie, Xi, Zhang ve Yan, 2017). Bu süreç daha da ilerledikçe, 

radiküler semptomlar görülmeye başlamaktadır. 

Segmental instabilitenin tedavisinde, son 40 yıldır tercih edilen rijit sistemler her ne kadar stabilizasyon 

ve dekompresyonu sağlasa daomurganın fizyolojik hareketlerini kısıtlamakta, komşu segmente binen 

yükü artırmakta ve vida-kemik ara yüzündeki yüksek direnç nedeniyle çeşitli problemlere sebep 

olmaktadır (Galler, 2011). Rijit sistemlerle yapılan stabilizasyon sonrası 5-10 yıllık periyotta komşu 

segment hastalığı gelişme ihtimali yüksektir ve %40’a varan reoperasyon oranları bildirilmiştir (Martin, 

Mirza, Comstock, Gray, Kreuter, ve Deyo, 2007). Psödoartroz, vida ve rod fraktürleri, diğer önemli 

problemlerdir. 

Çoğu spinal hastalıkta asıl problem; dengesiz segmental yük dağılımı ve mikroinstabilitedir. Bu durumu 

gidermek ve aksiyal bel ağrısını geçirmek için, sınırlı bir destek sağlamak yeterlidir. Bu nedenle rijit 

stabilizasyon, bu hastalar için oldukça invazif bir cerrahi olarak gözükmektedir.Bu gibi durumlar için; 

son yıllarda dinamik stabilizasyon kullanım sıklığı artmıştır. Dinamik sistemler, stabilizasyonu 

sağlamakla birlikte komşu segmentteki yükü ve vida-kemik ara yüzündeki stresi azaltmaktadır. 2006 

yılında kullanılmaya başlanan PEEK rodlar; laboratuvar testlerine göre, omurga fizyolojisine en uygun 

sistemlerdir (Gornet, Chan, Coleman, Murrell, Nockels, Taylor, ve diğerleri, 2011). 

Gornet ve ark.’nın kadavralarda PEEK rodlarla ve titanyum rodları yük dağılımı ve stabilite bakımından 

kıyaslayan çalışmasının sonuçlarında; PEEK rodların yük dağılımını daha dengeli sağladığı 

görülmüştür. Ayrıca, PEEK rodların; fleksiyon-ekstansiyon, lateral bending ve aksiyal rotasyon 

hareketlerinin hepsinde titanyum rodlarla hemen hemen aynı derecede stabilite sağladığı gözlenmiş ve 

dayanıklılık limitleri de titanyum rodlarla benzer saptanmıştır (Gornet, Chan, Coleman, Murrell, 

Nockels, Taylor, ve diğerleri, 2011). 

PEEK rodlarla yapılan stabilizasyonda; psödoartroz riski daha az olup, intradiskal basınç daha 

düşüktürve bu da daha dengeli yük dağılımını sağlamaktadır. Ayrıca; enstrüman kırılması riski daha 

düşük olmakla birlikte, rijit sistemlere benzer hatta daha uzun ömürlü stabilizasyon sağlanmaktadır. 

Ayrıca PEEK rodlar, artroza sebep olmadan posterior gerilim bandı oluşturmaktadır (Chang, Huang, 

Liu, Chen, McClean, Lai, ve diğerleri, 2013). 

Highsmith ve ark, PEEK rodların fleksibilitesinin kullanılabileceği iki non-füzyon endikasyonunu şu 

şekilde belirtmişlerdir; daha önceden yapılan lomber füzyon sonrası gelişen komşu segment hastalığının 

tedavisinde komşu segmenti dinamik olarak stabilize etmek ve spondilolistezis ve lomber stenoz 

tedavisinde, PEEK rodları posterior gerilim bandı olarak kullanmak (Highsmith, Tumialan, ve Rodts Jr, 

2007). 
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PEEK rodlarla ilgili geçmişte yapılan çalışmalar genellikle kısa takip süresi ve küçük hasta grubuna 

sahip olup çıkan sonuçlar da genellikle birbiriyle çelişmekteydi. Bazı çalışmalarda; düşük komplikasyon 

oranı ve olumlu klinik sonuçlar görülürken, bazılarında ise komplikasyon ve reoperasyon oranı yüksek 

bulunmuştur ve bu yüzden lomber dejeneratif omurga hastalığında PEEK rod ve diğer sistemlerin fayda 

getirmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmaların erken dönem sonuçlarında PEEK rodlarla titanyum 

rodlar arasında komplikasyon oranları ve klinik sonuçlar bakımından anlamlı fark olmadığı görülmüştür 

(De Iure, Bosco, Cappuccio, Paderni, ve Amendola, 2012; Athanasakopoulos, Mavrogenis, 

Triantafyllopoulos, Koufos, ve Pneumaticos, 2013; Qi, Li, Zhang, Xue, ve Si, 2013; Ormond, Albert Jr, 

ve Das, 2016). Bruner ve ark. fasetektomi sonrası yapılan rijit ve dinamik stabilizasyon olgularını 

karşılaştırmışlar ve benzer oranda stabilite saptamışlardır (Bruner, Guan, Yoganandan, Pintar, Maiman, 

ve Slivka, 2010). 

De Iure ve ark. PEEK rod ile füzyon yapılan 30 adet lomber dejeneratif omurga hastasını ortalama 18 

ay retrospektif olarak incelemişler ve buldukları sonuçları füzyon açısından tatmin edici bulmuşlardır 

(De Iure, Bosco, Cappuccio, Paderni, ve Amendola, 2012). 

Athanasakopoulos ve ark. 2007-2010 yılları arasında PEEK rod ile füzyon yapılan 52 lomber dejeneratif 

omurga hastasını postoperatif ortalama 3 yıl takip etmişlerdir. Postoperatif 1. yılda ODI ve VAS 

skorlarında anlamlı düzelme saptanmıştır (Athanasakopoulos, Mavrogenis, Triantafyllopoulos, Koufos, 

ve Pneumaticos, 2013). 

Qi ve ark. PEEK rod ve rijit rodlarla stabilizasyon ve füzyon yapılan lomber dejeneratif omurga 

hastalarını incelemişlerdir. İki grupta da postoperatif VAS ve JOA (Japanese Orthopedic Association) 

skorlarında anlamlı düzelme saptanmış ancak klinik sonuçlar açısından iki grup arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır (Qi, Li, Zhang, Xue, ve Si, 2013; Ormond, Albert Jr, ve Das, 2016). 

Dalbayrak ve ark.’nın yaptığı çalışmada, 172 adet lomber dejeneratif omurga hastasına 2012-2015 yılları 

arasında 4 seviyeye kadar PEEK rodlarla stabilizasyon uygulanmıştır. Hastalar postoperatif ortalama 

62,8 ay takip edilmiştir. PEEK rodlarla kısa ve uzun segment stabilizasyon yapılan olguların klinik 

sonuçları birbiriyle karşılaştırılmış; sonuç olarak iki grubun ODI ve VAS skorları arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır. Yine bu çalışmanın sonucuna göre; PEEK rodlar, rijit rodlara göre maliyet açısından 

daha avantajlıdır. 

Revizyon cerrahisi ve komşu segment hastalığı oranları ise önceki çalışmalara göre daha düşük 

bulunmuştur. Ancak bu hastaların preoperatif ve postoperatif lomber lordoz açıları arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır (Ogrenci, Koban, Yaman, Yilmaz, ve Dalbayrak, 2019). 

Huang ve ark.’nın 2012 yılında yaptığı çalışmada; 38 adet lomber dejeneratif omurga hastasına PEEK 

rodlarla kısa segment lomber stabilizasyon yapılmış ve postoperatif 2 yıllık takip döneminde ODI ve 

VAS skorlarında anlamlı düzelme saptanmıştır. Ayrıca sadece 1 olguda vida gevşemesi saptanmıştır 

(Huang, Chang, Song, Zhou, ve Yu, 2016). 

Biswas ve ark.’nın yaptığı çalışmada; UHMWPE (ultra-high molecular weight poly ethylene), PEEK ve 

titanyum rodlarla stabilizasyon yapılan olgular karşılaştırılmış, PEEK rodların hareket açıklığı ve 

mobilite açısından daha iyi sonuçlara sahip olduğu görülmüştür (Biswas,Rana,Majumder,Karmakar, ve 

Roychowdhury, 2018). 

Jacobs ve ark.’nın yaptığı bir diğer çalışmada;fleksiyon hareketi esnasında artan intradiskal basıncı, 

PCU (polikarbonat-üretan) rodların titanyum rodlara göre omurgaya daha eşit dağıttığı gösterilmişve 

titanyum rodlardan daha az rijit rod sistemlerinin omurgadaki mekanik stresi azaltmak için 

kullanılabileceği vurgulanmıştır (Jacobs, Roth, Arts, van Rhijn, ve Willems, 2017). 

Oikonomidis ve ark.’nın lomber dejeneratif omurga hastalığı tanısı olan 22 adet hastayla yaptığı 

çalışmada; tüm hastalara PEEK rodlarla kısa segment dinamik stabilizasyon yapılmış, 18 hastaya PLIF, 

4 hastaya ise TLIF (Transforaminal Lomber Interbody Füzyon) tek mesafeye yerleştirilmiştir. Bu 

çalışmanın sonucunda; hastaların klinik sonuçları bel ve radiküler ağrı bakımından yüz güldürücüdür, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biswas%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rana%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majumder%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karmakar%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roychowdhury%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
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ancak komşu segment hastalığı bakımından rijit rodlarla aralarında anlamlı fark yoktur (Oikonomidis, 

Ashqar, Kaulhausen, Herren, Siewe, ve Sobottke, 2018). 

Özer ve ark. 2011-2014 arasında lomber dejeneratif disk hastalığı nedeniyle 71 hastaya tek seviye 

posterior transpediküler dinamik stabilizasyon uygulamışlardır. Ortalama 29,7 ay hastaları takip 

etmişlerdir. Hastalara 3 farklı vida-rod sistemi kullanılmıştır; Dinamik vida-PEEK rod, dinamik vida-

dinamik rod ve Dynesys sistemi. Tüm hastaların ameliyat öncesine göre belirgin olarak klinik düzelme 

gösterdiği görülmüştür. Radyolojik sonuçlarda da gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır 

(Ozer, Oktenoglu, Egemen, Sasani, Yilmaz, Erbulut, ve diğerleri, 2017). 

Selim ve ark.’nın yaptığı çalışmada; PEEK rod ve titanyum rodlar kullanılarak lomber stabilizasyon 

yapılan 177 hastanın (156’sı PEEK rod, 21’i titanyum rod) klinik sonuçları karşılaştırılmıştır. Hastaların 

preoperatif döneme kıyasla postoperatif dönemde belirgin klinik iyileşme gösterdiği gözlenmiştir. 

PEEK rod grubuyla, titanyum rod grubu arasında klinik sonuçlar açısından anlamlı fark saptanmamıştır 

(Selim, Mercer, ve Tang, 2018). 

Li ve ark. PEEK rodların dejeneratif disk hastalığı ve ılımlı spondilolistezislerde başarıyla 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir (Li, Liu, Shi, Yan, Shen, ve Yang, 2018).Xiang ve ark.’nın yaptığı 

çalışmada; dev lomber disk hernisi tanılı 243 hastaya; perkütan endoskopik lomber diskektomi veya 

perkütan endoskopik lomber diskektomi + PEEK rodlarla lomber transpediküler stabilizasyon 2015 ve 

2017 yılları arasında uygulanmıştır. Hastaların ortalama 2 yıllık takip süreleri sonucunda her iki grupta 

da operasyon öncesine göre anlamlı klinik düzelme görülmüştür. Ancak uzun dönemde; PEEK rod 

grubunda sadece perkütan diskektomi yapılan gruba kıyasla daha iyi klinik sonuçlarla karşılaşılmıştır. 

Ayrıca PEEK rod ile stabilizasyon yapılan grupta, disk hernisi rekürrens oranının daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Gao, Tang, Xia, Zhang, Wang, Yan, ve diğerleri, 2020). 

Kliniğimizde de uzun yıllardır spinal füzyon ve enstrümentasyon operasyonları yapılmakta ve genellikle 

bu vakaların büyük çoğunluğunu lomber dejeneratif omurga olguları oluşturmaktadır. Bu olgularda 

uygulanan enstrümentasyonda her ne kadar çoğunlukla rijit rodlar kullanılıyor olsa da, PEEK rod 

kullanılan vaka sayısında da son yıllarda belirgin bir artış göze çarpmaktadır. 

Hangi rod sistemi kullanılmış olursa olsun; enstrümanlı füzyon operasyonları sonrasında hastalar erken 

dönemde mobilize edilebilmekte ve günlük yaşam aktivitelerine dönüşleri hızlı olmaktadır. Ayrıca 

PEEK rod kullanılan hastalar; rijit rod kullanılanlara göre hareket kısıtlılığı, postoperatif aksiyal bel 

ağrısı ve radiküler ağrıdan daha az yakınmaktadır. PEEK rod kullanılan hastalarda postoperatif 

psödoartroz ve komşu segment hastalığı da daha az görülmektedir. 

 

Bizim yaptığımız çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

- Hastaların kullanılan enstrüman tipine göre cinsiyet dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmemiştir (p=0,750). Benzer şekilde, PEEK rod kullanılan hastalarda yaş ortalaması daha 

yüksek gözlense de bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,169). 

- Rijit rod kullanılan hastaların %12,5’inde, PEEK rod kullanılan hastaların ise %3,3’ünde 

reoperasyon öyküsü mevcuttur, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,312). 

- Rijit rod kullanılan hastalarda postoperatif 2. yıldaki psödoartroz ve komşu segment hastalığı gelişim 

oranlarının PEEK rod kullanılan hastalara göre daha yüksek olduğu saptanmış, fakat istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıştır (sırasıyla: p=0,267 ve p=0,215). 

- Tüm hastaların postoperatif 2. yıl ODI ve VAS skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma 

gözlenmiştir (p<0,001). 

- Hem PEEK rod, hem de rijit rod kullanılan hastaların postoperatif 2. yıl ODI skorlarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür (sırasıyla: p<0,001 ve p=0,002). 
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- Hem PEEK rod, hem de rijit rod kullanılan hastaların postoperatif 2. yıl VAS skorlarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir azalma olduğu tespit edilmiştir (p<0,001). 

- Hastaların enstrüman tipine göre preoperatif ve postoperatif 2. yıl ODI ve VAS skor farkları 

karşılaştırıldığında; PEEK rod kullanılan hastaların postoperatif 2. yıl ODI skorlarındaki azalmanın, rijit 

rod kullanılan hastalara göre daha fazla olduğu görülse de bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p=0,076).  

- Aynı şekilde, PEEK rod kullanılan hastaların postoperatif 2. yıl VAS skorlarındaki azalmanın, rijit 

rod kullanılan hastalara göre daha fazla olduğu gözlenmiş, fakat bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı görülmüştür (p=0,141). 

Bu verilerin hepsi göz önüne alınarak bir değerlendirme yapıldığında; tüm hastaların postoperatif 2. yıl 

ODI ve VAS skorlarında preoperatif değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı düşüş olduğu 

görülmüştür. Her ne kadar PEEK rod grubundaki hastaların ODI ve VAS skorları rijit rod grubundaki 

hastalara göre daha fazla düşüş gösterse de iki grup arasında ODI ve VAS skoru değişimi açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. 

Reoperasyon oranları da; rijit rod grubunda, PEEK rod grubuna kıyasla daha yüksektir ancak bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Radyolojik sonuçlar incelendiğinde, psödoartroz ve komşu 

segment hastalığı gelişim oranları; rijit rod grubunda, PEEK rod grubuna göre daha yüksektir ancak iki 

grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamamıştır. 

PEEK rod ve rijit rodlarla yapılan lomber transpediküler stabilizasyon olguları ile ilgili geçmiş 

dönemdeki literatür ve çalışmamızın sonuçları karşılaştırıldığında; preoperatif ve postoperatif ODI ve 

VAS skorlarının değişimi, reoperasyon oranları, komşu segment hastalığı ve psödoartroz gelişim 

oranları bakımından bizim çalışmamızın sonuçlarının geçmiş çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu olduğu 

göze çarpmaktadır. 

Bizim çalışmamızda klinik sonuçlar; reoperasyon oranları, ODI ve VAS skorlarıyla değerlendirilirken, 

radyolojik olarak komşu segment hastalığı ve psödoartroz değerlendirilmiştir. Bu sonuçların 24-36 ay 

arası takip sonuçları olduğu göz önünde bulundurulmalı, uzun dönem takiplerde daha değişik sonuçlar 

çıkabileceği akılda tutulmalıdır. 

Bu nedenle; şikayeti olmasa bile belirli aralıklarla hastaların radyolojik ve klinik olarak kontrol edilmesi, 

kullanılan enstrüman sistemlerinin uzun dönemdeki biyomekanik yararlılıklarının objektif 

değerlendirmesi açısından son derece önemlidir. Hastaların postoperatif dönemde daha sedatif veya 

hareketli bir hayat tarzını benimsemesi de psödoartroz ve/veya komşu segment hastalığı gelişimini 

tetikleyebilir veya önüne geçebilir. Ayrıca; hastaların postoperatif dönemdeki ODI ve VAS skorlarının 

da hastaların bu dönemdeki hayat tarzı üzerinde ciddi şekilde etkili olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

5. SONUÇLAR 

Bu sonuçlar incelendiğinde; lomber dejeneratif omurga hastalarında uygulanan kısa segment lomber 

transpediküler stabilizasyon cerrahisinin hastalar üzerindeki olumlu klinik sonuçları göze çarpmakta, 

hastaların aksiyal bel ağrıları ve radiküler ağrılarının operasyon öncesine kıyasla önemli oranda azaldığı 

görülmekte ve bu durumun hastanın sosyal yaşamını olumlu yönde etkilediği fark edilmektedir. 

Bu çalışmanın sonucunda; lomber dejeneratif omurga hastalarında uygulanan kısa segment lomber 

transpediküler stabilizasyon cerrahisinde PEEK rodların, rijit rodlara iyi bir alternatif oluşturduğu ancak, 

klinik ve radyolojik olarak rijit rodlara karşı belirgin bir üstünlüğünün olmadığı görülmektedir. 

Her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da; PEEK rodların, rijit rodlara kıyasla daha olumlu 

klinik ve radyolojik sonuçlara sahip olması dikkatlerden kaçmaması gereken bir noktadır. Üstelik bu 

sonuçların; kısa takip süreli bir çalışmanın klinik ve radyolojik sonuçları olduğu unutulmamalı, vaka 
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sayısı arttıkça ve takip süresi uzadıkça daha anlamlı klinik ve radyolojik sonuçların elde edilebileceği 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

KAYNAKLAR 

1. An, H. S., Lynch, K., Toth, J. (1995), “Prospective comparison of autograft vs allograft for adult 

posterolateral lumbar spine fusion: Differences among freeze-dried, frozen and mixed grafts”, J 

Spinal Disorders 8(2): 131-5. PMID: 7606120 

2. Athanasakopoulos, M., Mavrogenis, A. F., Triantafyllopoulos, G., Koufos, S., Pneumaticos, S. G. 

(2013), “Posterior spinal fusion using pedicle screws”, Orthopedics 36(7): 951-7. doi: 

10.3928/01477447-20130624-28 

3. Benzel, E. C. (1995), “Biomechanics of Spine Stabilization: Principles and Clinical Practice”, New 

York, McGraw Hill. 

4. Biswas, J. K., Rana, M., Majumder, S., Karmakar, S. K., Roychowdhury, A. (2018), “Effect of two-

level pedicle-screw fixation with different rod materials on lumbar spine: A finite element study” J 

Orthop Sci 23(2): 258-65. 10.1016/j. jos.2017. 10.009. Epub 2017 Nov 4 

5. Bruner, H. J., Guan, Y., Yoganandan, N., Pintar, F. A., Maiman, D. J., Slivka, M. A. (2010), 

“Biomechanics of polyaryletherketone rod composites and titanium rods for posterior lumbosacral 

instrumentation”, J Neurosurg Spine 13(6): 766- 72. doi: 10.3171/2010.5.SPINE09948 

6. Chang, T. K., Huang, C. H., Liu, Y. C., Chen, W. C., McClean, C. J., Lai, Y. S., Cheng, C. K. (2013), 

“Biomechanical evaluation and comparison of polyetheretherketone rod system to traditional 

titaniumrod fixation on adjacent levels”, Formosan Journal of Musculoskeletal Disorders 4(2): 42-7. 

7. Chao, K. H., Lai, Y. S., Chen, W. C., Chang, C. M., McClean, C. J., Fan, C. Y., et al. (2013), 

“Biomechanical analysis of different types of pedicle screw augmentation: a cadaveric and synthetic 

bone sample study of instrumented vertebral specimens”, Med Eng Phys 35(10): 1506-12. doi: 

10.1016/j.medengphy.2013.04.007 

8. De Iure, F., Bosco, G., Cappuccio, M., Paderni, S., Amendola, L. (2012), “Posterior lumbar fusion 

by peek rods in degenerative spine: preliminary report on 30 cases”, Eur Spine J 21(1): 50-4. 

doi: 10.1007/s00586-012-2219-x 

9. Devlin, V. J., Asher, M. A. (2003), “Surgical Techniques for the Spine”, TR Hatcher, AA. Merola 

(edts) Thieme, New York. 

10. Galler, R. M. (2011), “The use of PEEK rods in the stabilization of the lumbar spine”, In Proceedings 

of the 79th AANS Annual Scientific Meeting, Eposter, Denver, Colo, USA. 

11. Gao, X., Tang, K., Xia, Y., Zhang, X., Wang, K., Yan, Z., et al. (2020), “Efficacy Analysis of 

Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy Combined with PEEK Rods for Giant Lumbar Disc 

Herniation: A Randomized Controlled Study”, Random Contr Trial, Pain Res Manag 3401605. doi: 

10.1155/2020/3401605 

12. Gödde, S., Fritsch, E., Dienst, M., Kohn, D. (2003), “Influence of cage geometry on sagittal 

alignment in instrumented posterior lumbar interbody fusion”, Spine 28(15): 1693-99. doi: 

10.1097/01.BRS.0000083167.78853.D5 

13. Gornet, M. F., Chan, F. W., Coleman, J. C., Murrell, B., Nockels, R. P., Taylor, B. A., et al. (2011), 

“Biomechanical assessment of a PEEK rod system for semi-rigid fixation of lumbar fusion 

constructs”, J Biomech Eng 133(8): 081009. doi: 10.1115/1.4004862 

14. Highsmith, J. M., Tumialan, L. M., Rodts Jr, G. E. (2007), “Flexible rods and the case for dynamic 

stabilization”, Neurosurg Focus 22(1): E11. doi: 10.3171/foc.2007.22.1.11 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biswas%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rana%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majumder%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karmakar%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roychowdhury%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29113764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29113764
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00586-012-2219-x


ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

319 

15. Huang, W., Chang, Z., Song, R., Zhou, K., Yu, X. (2016), “Non-fusion procedure using PEEK rod 

systems for lumbar degenerative diseases: clinical experience with a 2-year follow-up”, BMC 

Musculoskeletal Disorders 17: 53 doi: 10.1186/s12891-016-0913-2 

16. Jacobs, E., Roth, A. K., Arts, J. J., van Rhijn, L. W., Willems, P. C. (2017), “Reduction of intradiscal 

pressure by the use of polycarbonate-urethane rods as compared to titanium rods in posterior 

thoracolumbar spinal fixation”, J Mater Sci Mater Med 28: 148 doi: 10.1007/s10856-017-5953-0 

17. Kaner, T., Sasani, M., Oktenoglu, T., Ozer, A. F. (2010), “Dynamic stabilization of the spine: A new 

classification system”, Turk Neurosurg 20(2): 205-15. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.2358-09.2 

18. Lee, C. K., Langrana, N. A. (1984), “Lumbosacral spinal fusion. A biomechanical study”, Spine 9(6): 

574-81. doi: 10.1097/00007632-198409000-00007 

19. Lee, S. H., Choi, W. G., Lim, S. R., Kang, H. Y., Shin, S. W. (2004), “Minimally invasive anterior 

lumbar interbody fusion followed by percutaneous pedicle screw fixation for isthmic 

spondylolisthesis”, Spine J 4(6): 644-9. doi: 10.1016/j.spinee.2004.04.012 

20. Li, C., Liu, L., Shi, J. Y., Yan, K. Z., Shen, W. Z., Yang, Z. R. (2018), “Clinical and biomechanical 

researches of polyetheretherketone (PEEK) rods for semi-rigid lumbar fusion: a systematic review”, 

Neurosurg Rev 41(2): 375–89. doi: 10.1007/s10143-016-0763-2 

21. Martin, B. I., Mirza, S. K., Comstock, B. A., Gray, D. T., Kreuter, W., Deyo, R. A. (2007), “Are 

lumbar spine reoperation rates falling with greater use of fusion surgery and new surgical 

technology?”, Spine 32(19): 2119-26. doi: 10.1097/brs.0b013e318145a56a 

22. Mullholand, R. C., Sengupta, D. K. (2002), “Rationale, principles and experimental evaluation of the 

concept of soft stabilization”, Eur Spine J 11(2): 198-205. 

23. Ogrenci, A., Koban, O., Yaman, O., Yilmaz, M., Dalbayrak, S. (2019), “Polyetheretherketone Rods 

in Lumbar Spine Degenerative Disease: Mid-term Results in a Patient Series Involving Radiological 

and Clinical Assessment”, Turk Neurosurg 29(3): 392-9. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.24320-18.2 

24. Oikonomidis, S., Ashqar, G., Kaulhausen, T., Herren, C., Siewe, J., Sobottke, R. (2018), “Clinical 

experiences with a PEEK-based dynamic instrumentation device in lumbar spinal surgery: 2 years 

and no more”, J Orthop Surg Res 13: 196. 

25. Ormond, D. R., Albert Jr, L., Das, K. (2016), “Polyetheretherketone (PEEK) rods in lumbar spine 

degenerative disease: a case series”, Clin Spine Surg 299(7): 371-5. doi: 

10.1097/BSD.0b013e318277cb9b 

26. Ozer, A. F., Oktenoglu, T., Egemen, E., Sasani, M., Yilmaz, A., Erbulut, D. U., et al. (2017), 

“Lumbar Single-Level Dynamic Stabilization with Semi-Rigid and Full Dynamic Systems: A 

Retrospective Clinical and Radiological Analysis of 71 Patients”, Clinics in Orthopedic Surgery 9: 

310-6. 

27. Panjabi, M. M., Oxland, T. R., Yamamoto, I., Crisco, J. J. (1994), “Mechanical behavior of the 

human lumbar and lumbosacral spine as shown by three-dimensional load-displacement curves”, J 

Bone Jt Surg Am 76(3): 413-24. doi: 10.2106/00004623-199403000-00012 

28. Qi, L., Li, M., Zhang, S., Xue, J., Si, H. (2013), “Comparative effectiveness of PEEK rods versus 

titanium alloy rods in lumbar fusion: a preliminary report”, Acta Neurochir (Wien) 155(7): 1187-93. 

doi: 10.1007/s00701-013-1772-3 

29. Selim, A., Mercer, S., Tang, F. (2018), “Polyetheretherketone (PEEK) Rods for Lumbar Fusion: A 

Systematic Review and Meta-Analysis”, Int J Spine Surg 12(2): 190-200. doi: 10.14444/5027 

30. Suk, S. I., Lee, C. K., Kim, W. J., Lee, J. H., Cho, K. J., Kim, H. G. (1997), “Adding posterior lumbar 

interbody fusion to pedicle screw fixation and posterolateral fusion after decompression in 

spondylolytic spondylolisthesis”, Spine 22(2): 210-9. doi: 10.1097/00007632-199701150-00016 

https://doi.org/10.1097/brs.0b013e318145a56a


ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

320 

31. Vaccaro, A. R., Garfin, S. R. (1997), “Degenerative lumbar spondylolisthesis with spinal stenosis: 

A prospective study comparing decompression and decompression with intertransverse processes 

arthrodesis: A critical analysis spine”, Spine (Phila Pa 1976) 22(4): 368-9. doi: 10.1097/00007632-

199702150-00002 

32. Wang, N., Xie, H., Xi, C., Zhang, H., Yan, J. (2017), “A study to compare the efficacy of 

polyetheretherketone rod device with titanium devices in posterior spinal fusion in a canine model”, 

J Orthop Surg Res 12(1): 40.doi: 10.1186/s13018-017-0543-x 

 

 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1186%2Fs13018-017-0543-x


ADIYAMAN 
ULUSLARARASI FEN VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

 

321 

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ İLE TİROİD CERRAHİSİNDE KULLANILAN 

HİDRODİSEKSİYON YÖNTEMİNİN FAYDALARININ KANITLANMASI  

PROVING THE BENEFITS OF THE HYDRODISSECTION METHOD USED IN THYROID 

SURGERY BY IMAGE PROCESSING TECHNIQUES 

 

İrem BİGAT 

Yüksek Lisans Öğrencisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Biyomedikal Mühendisliği, (Sorumlu Yazar) 

Salih CELEPLİ 

Doktora Öğrencisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal 

Mühendisliği 

Uzman Doktor, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi,  

Galip ÖZDEMİR 

Araştırma Görevlisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal 

Mühendisliği  

 

ÖZET 

Tiroid bezinin Rekürren Laringial Sinirle (RLS) yakın anatomik komşuluğu, yapılan cerrahilerde sinirin 

hasarına (%0-28) yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı RLS’nin visualize edilmesini ve diseksiyonunu 

kolaylaştırarak sinir hasarından kaçınmak için uygulanan hidrodiseksiyon yönteminin avantajlarının 

görüntü işleme teknikleriyle gösterilmesidir. 

Teknikte; trakeoözofageal olukta seyreden RLS’nin gözlenebilmesi için bağ dokudan oluşan bu 

anatomik saha serum fizyolojik yardımı ile disseke edilmektedir. Serum fizyolojik sayesinde buradaki 

doku daha şeffaf hale gelmekte ve RLS’nin diseksiyonuna daha güvenli olarak devam edilebilmektedir. 

Çalışmada 2020-2021 yılları arasında tiroid cerrahisi sırasında hidrodiseksiyon tekniği ile RLS’nin 

disseke edildiği 39 hastanın verilerine yer verilmektedir. Daha önce belirlenmiş sabit-standartlaştırılmış 

ışık, uzaklık ve kamera kullanılarak tekniği uygulamadan önce-esnasında ve sonrasındaki kontrol amaçlı 

elde edilen görüntülerin görüntü işleme teknikleri ile bilgisayar ortamında işlenmesi planlamaktadır. İlk 

aşamada, görüntüler standart hale getirilecektir. Daha sonra hekimin referans vereceği bir nokta yardımı 

ile hedeflenen bölge bölütlenecektir. Son aşamada ilgi bölgesi bir ikili görüntü maskesi olarak 

kullanılacaktır. Bu sayede orijinal renkli görüntüde sadece ilgi bölgesine ait alandaki piksel değerleri 

kullanılarak hekimin belirleyeceği parametreler hesaplanabilecektir. Bölgenin yoğunluğu, kalınlığı, 

uzunluğu, şekli gibi birçok değer operasyon öncesi ve sonrası karşılaştırma için kullanılacaktır. 

Belirlenen parametrelerin işlem öncesi ve sonrası değişkenlikleri karşılaştırılacaktır. Ortaya çıkacak 

objektif fark ile, hidrodiseksiyonun cerraha sağladığı görüş avantajının matematiksel olarak 

ispatlanması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: RLS, Hidrodiseksiyon Tekniği, Görüntü İşleme 

 

ABSTRACT 

The close anatomical proximity of the thyroid gland to the Recurrent Laryngeal Nerve (RLS) causes 

damage to the nerve (0-28%) in surgeries. The aim of this study is to show the advantages of the 

hydrodissection method, which is applied to avoid nerve damage by facilitating the visualization and 

dissection of the RLS, with image processing techniques. 
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In this technique; In order to observe the RLN in the tracheoesophageal groove, this anatomical area 

consisting of connective tissue is dissected with the help of saline. Thanks to physiological saline, the 

tissue here becomes more transparent and the dissection of the RLS can be continued more safely. 

The study includes the data of 39 patients whose RLN was dissected by hydrodissection technique 

during thyroid surgery between 2020-2021. It is planned to process the images obtained for control 

purposes before, during and after applying the technique by using the previously determined fixed-

standardized light, distance and camera in computer environment with image processing techniques. In 

the first stage, images will be standardized. Then, the targeted area will be segmented with the help of a 

point that the physician will refer to. In the final step, the region of interest will be used as a binary 

image mask. In this way, the parameters to be determined by the physician can be calculated by using 

only the pixel values in the area of interest in the original colour image. Many values such as the density, 

thickness, length, shape of the region will be used for comparison before and after the operation. The 

pre- and post-process variability of the determined parameters will be compared. With the objective 

difference that will emerge, it is planned to mathematically prove the visual advantage that 

hydrodissection provides to the surgeon. 

Keywords: RLS, Hydrodissection Technique, Image Processing 
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MEME KANSERİ HASTALARININ SPECT-BT GÖRÜNTÜLERİNE UYGULANAN FOTON 

ATENÜASYONUNUN VE SAÇILIM DÜZELTMESİNİN GÖRÜNTÜ KALİTESİNE 

ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF THE EFFECT OF PHOTON ATENUATION AND SCATTER CORRECTION 

APPLIED TO SPECT-CT IMAGES OF BREAST CANCER PATIENTS ON IMAGE QUALITY 

 

Nazenin İPEK IŞIKCI 

Dr. Öğr. Üyesi, Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü, ORCID No: 0000-0003-2337-2598 

 

ÖZET 

Bu çalışmada meme kanseri hastalarının SPECT görüntülerine AC (Atenüasyon Düzeltmesi) ve SC 

(saçılım düzeltmesi) nin etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Rasgele seçilmiş toplam 15 hastaya 1 mCi (37 MBq) Tc-99m nanokolloid dört ayrı noktadan peritümoral 

enjekte edildikten yaklaşık 4 saat sonra SPECT’te (NoAC-SC) ve SPECT/BT’de (AC-SC) tümör 

görüntüleri elde edildi. Her bir tümör ve background alanlarından VOI’lerdeki ortalama sayım ve piksel 

değerleri belirlenerek kontrast/gürültü (CNR) oranı hesaplandı.  NoAC-SC çekimlerinin ortalama CNR 

değeri 14351 ± 11668 ve AC-SC çekimlerinin ortalama CNR değeri 34469 ± 22454 olarak bulundu. Bu 

sonuçlara göre AC-SC ye ait CNR değerleri 2,4 kat daha yüksek bulundu. 

SPECT görüntülerine saçılma ve atenüasyon düzeltmesi yapılması durumunda görüntü kalitesinde 

anlamlı derecede iyileşme görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Kontrast Gürültü Oranı, Atenüasyon, Saçılma, Görüntü Düzeltme, 

SPECT/BT 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to evaluate the effect of atenuation correction (AC) and scatter correction 

(SC) on SPECT images of breast cancer patients. 

Tumor images were obtained in SPECT (NoAC-SC) and SPECT/CT (AC-SC) approximately 4 hours 

after the peritumoral injection of 1 mCi (37 MBq) Tc-99m nanocolloid at four different sides in a total 

of 15 randomly selected patients. The contrast/noise (CNR) ratio was calculated by determining the 

mean count and pixel values in VOIs (volume of interest) from each tumor and background areas. The 

mean CNR value of NoAC-SC was 14351 ± 11668 and the mean CNR value of AC-SC was 34469 ± 

22454. According to these results, the CNR values of AC-SC were found to be 2.4 times higher.  

If scattering and attenuation correction is applied to SPECT images, a significant improvement in image 

quality is observed. 

Keywords: Breast Cancer, Contrast Noise Ratio, Attenuation, Scattering, Image Correction, SPECT/CT 
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A Case Report of Air Embolism After CT Angiography 
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Abstract 

Venous air embolism is a rare entity. Venous air embolism is known to occur mostly due to iatrogenic 

causes. It may occur depending on the presence of air in the set and subsequent rapid bolus-type fluid 

administration because of the lack of sufficient fluid in the fluid set implanted in the large peripheral 

vascular access being established for especially central venous catheterization procedures or diagnostic 

imaging tests. In this study, we aimed to report a male patient who occurred air embolism in the right 

intracardiac cavities and main venous system during his contrast-enhanced computed tomography 

angiography, and our approach to treatment. 

Keywords: Air embolism, peripheral intravenous access, vascular access, 

 

Introduction 

Although venous air embolism (VAE) is a rare entity and generally asymptomatic, massive air 

embolisms are mostly associated with the circulatory system. It may be life-threatening, however, if it 

coexists with pulmonary and neurological effects, as well as the cardiovascular system. VAE may 

develop when a non-collapsed vessel/vein becomes open to the atmosphere and the pressure gradient 

enables air to enter the vascular system. Although VAE can  rarely occur when a vessel is possible to 

be accidentally cut and be exposed to the atmosphere, further more it   can iatrogenically during surgical 

procedures such as central venous catheterization (Abramson TM, 2019. Chung JH, 2014. Emby DJ, et 

al. 2006). It is known that VAE occurs when a thick branule is used in venous catheterization procedures 

for contrast-enhanced computed tomography (CT) imaging and the procedures try to perform 

immediately (Fibel KH, et al. 2015). 

CT and especially contrast-enhanced CT are the gold standard for diagnosis in many diseases and in 

trauma patients with possible multiple organ damage (Chung JH, 2014). In contrast-enhanced CT scans, 

the contrast agent should be administered in a bolus fashion at a rate of 3-5 ml/sec to avoid mixing the 

venous and arterial phases. A thick branule (18-22 G) is generally preferred for the rapid delivery of the 

contrast agent during the procedure. The rapid preparation of an agitated and noncompatible patient 

especially in the emergency department could lead to mistakes in the preparation of prime fluid 

(Abramson TM, 2019). Prime errors in the treatment and diagnostic interventions performing through 

peripheral catheters are the most frequently accused factors in the etiology. At least 20 cc of fluid is 

required to fully fill the serum prime line after establishing vascular access. If these procedures are not 

performed correctly, this accumulated air may cause an   air embolism in venous system. (Sowell MW, 

2007, Cook  LS, 2013). 

We aimed to report a patient who developed air embolism in the right heart cavities and main veins 

during his contrast-enhanced CT angiography after a crush injury on the chest and abdomen. We also 

discussed our approach to treatment with literature. 

 

Case 

After obtaining the necessary permissions from the patient, the study was started. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abramson%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31557065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24603073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24603073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abramson%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31557065
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A 33-year-old male patient, injured from the chest and abdomen as a result of crush injury, was evaluated 

in the emergency department. In this non-serious injury, he had complained of dyspnea, as well as mild 

abrasions and pain on his back. In this non-serious injury, he had complained of dyspnea, as well as 

mild abrasions and pain on his back. Therefore, he underwent a contrast-enhanced CT scan in case of 

multiple organ damage. Since CT revealed air embolism in the right atrium, right ventricle, superior 

vena cava, main pulmonary artery and innominate vein (Figure 1), he was referred to our hospital from 

an external center. He had no traumatic pathological finding that could cause VAE. He was hospitalized 

and followed in the intensive care unit. There was an improvement in blood gases and other vital signs 

in his follow-up. After 12 hours, contrast-enhanced CT showed resorption of air (Figure 2). He was 

discharged with recommendations on the second day as no additional complication was detected. 

 

 

 

Picture 1: A;air embolısm in the left subclavian vein, B; air embolısm in the innominate vein, C; air 

embolısm in the main pulmonary artery, D air embolısm in the right ventrıcle 
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Picture 2: After 12 hours, contrast-enhanced CT showed resorption of air 

 

Discussion 

Although venous air embolism occurs frequently in traumatic events, major surgical procedures, 

invasive vascular interventions, and central venous catheterization procedures, it is also reported that it 

may develop after peripheral vascular interventions (Sowell MW, 2007, Cook  LS. 2013). 

The risk of VAE increases when a surgically accessed vein is higher than the level of the heart 

(Abramson TM, 2019). 

Reinhard  Groel et al. reported that   asymptomatic or subclinical 10 patients with VHE after a CT scan 

of 208 patients with peripheral vascular access in 1997. Air embolism was detected in pulmonary vessels 

of 6 patients, in the right atrium of 1 patient, in the right ventricle of 2 patients, and in the brachiocephalic 

vein of 1 patient (Emby DJ, et al. 2006). 

In this case, although there was no major organ or vascular injury after the crush injury, air embolism 

was detected in intracardiac and major veins due to any leak through the peripheral vascular access. This 

intervene was done for a CT scan with contrast using 18 G branule in antecubital vein. 

 In addition, subsequent examinations and control of our patient confirmed that there were no major 

organ and vascular injury that could lead to VAE in CT.  The occurrence of air in the left subclavian 

vein on the first CT scan (Figure 1A) was interpreted as an indication that the VHE was due to the 

peripheral vein. 

Since VAE is mainly asymptomatic, it may generally be neglected. However, clinical symptoms may 

result in a dramatic clinical picture that progress from mild respiratory distress to chest pain or 

cardiovascular collapse depending on the amount of air escaping into the venous system (Fibel KH, et 

al. 2015). 

Clinical symptoms may be more severe if there is a congenital pathology such as a right-to-left shunt. 

In cases that lead to such paradoxical embolism, a small amount of air embolism may be potentially 

more catastrophic and the rate of mortality may be higher (Sowell MW, 2007). 

It is not clear exactly how much venous air embolism may be symptomatic and how much it may be 

fatal. However, the literature reports that 100 cc is a critical threshold value and 200-300 cc or 2-3cc / 

kg may cause mortality (Sowell MW. 2007, Cook  LS. 2013, Brull SJ. 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abramson%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31557065
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Physical examination,  a detailed history, electrocardiography (ECG) and other laboratory tests can 

ensure clues as to venous air embolism. The diagnosis of VAE has been made with the help of imaging 

methods by suspecting the nonspecific symptoms and findings. Transesophageal echocardiography 

performed by an experienced specialist can diagnose intracardiac air embolism as low as 0.02 cc/kg and 

is considered the gold standard (Fibel KH, et al. 2015). 

In our case, ECG and laboratory tests were normal due to the elapsed time. Arterial blood gas and 

echocardiography exhibited no pathology. The diagnosis was made after contrast-enhanced CT 

angiographic imaging performed at the external center and no traumatic pathology able to cause VAE 

was detected. The diagnosis was confirmed by control contrast CT, and free air was resorbed. 

Treatment of venous embolisms is usually symptomatic. Supportive treatment should be given to the 

patient for symptoms such as oxygen delivery, left lateral decubitis and/or Trendelenburg position in 

order to prevent air from entering the left system, appropriate fluid replacement, inotropic support, and 

Positive End Expiratory Pressure application. Hyperbaric oxygen therapy and extracorporeal membrane 

oxygenation therapy may also be attempted in selected cases of massive venous embolism.  In the case 

of respiratory or cardiac collapse, a standard cardiopulmonary resuscitation protocol should be applied 

(Abramson TM, 2019. Chung JH, 2014. Emby DJ, et al. 2006). 

 

Conclusion 

In conclusion, it should be borne in mind that although venous air embolism seems innocent, it may 

cause serious complications. When the most common cause is considered to be iatrogenic vascular 

access procedures other than accidents and major surgical procedures that lead to multi-organ damage, 

it should be more careful in this respect. It is important to educate and be careful about the allied health 

personnel who administers especially parenteral treatment, uses or establishes vascular access in 

diagnostic procedures.  
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ÖZET 

Raman spektroskopisi hastalıkların teşhisinde biyopsi gibi invaziv tekniklere alternatif olarak 

kullanılabilecek noninvaziv optik bir yöntemdir. Raman spektroskopisi temel olarak sağlıklı dokuların 

moleküller yapılarının patolojik olanlardan farklı olması esasına dayanır. Bu özellikleri sayesinde optik 

biyopsi olarak da isimlendirilebilmektedir.  Ayrıca hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan 

biyobelirteçler de Raman spektroskopisi ile tanımlanabilirler. Raman spektroskopisi 1928 yılında 

inelastik foton saçılması esasına dayandırılarak C.V. Raman tarafından keşfedilmiştir. Spektroskopik 

teknikler, ışık ile incelenen örneğin etkileşimine dayanır. Moleküller, sürekli hareket halinde olan iki 

veya daha fazla atomdan oluşur. Bu hareketler elektronik, titreşimsel, rotasyonel veya translasyonel 

olabilir. Organik bileşikler, hareket türleri ve moleküller arası etkileşimleri nedeni ile farklı enerji 

seviyelerine sahiptirler. Herhangi bir bileşiğe gelen fotonlar ya absorbe edilir ya da saçılır.  Bir fotonun 

enerjisi bir moleküldeki iki enerji seviyesi arasındaki bir farkla eşleşirse, düşük enerji seviyesinden daha 

yüksek enerji durumuna geçişe neden olabilir.  Bu sayede moleküler yapı ve bileşimi hakkında bilgi 

elde edilebilir. Çünkü moleküllerin titreşim frekansları kendilerine özeldir yani parmak izi niteliğindedir. 

Foton enerjisinde böyle küçük değişmeler olmasına (yaklaşık birkaç milyar fotonda bir) ise elastik 

olmayan saçılma ya da Raman etkisi denir. Raman spektroskopisi ise bu enerji değişimini ölçme esasına 

dayanır. Hızlı, noninvaziv, örneklerdeki suyla interfere olmaması ve moleküler düzeyde bilgi vermesi 

Raman spektroskopisinin tıpta kullanımı için avantajlarıdır. Ancak çok zayıf sinyal vermesi ve biyolojik 

materyaller içinde oluşabilecek manasız sinyal gürültüleri ana dezavantajlarıdır. Raman spektroskopinin 

biyomedikal uygulamaları son yıllarda önem kazanmaktadır. Özellikle kanser ve cilt hastalıkları 

tanısında gündemdedir. İçi boş organları Raman probu ile incelemenin (bronkoskopi, endoskopi vs.) 

faydalı olabileceği düşünülmektedir. Sinyal işleme ve kemometrik metodlarla kullanıldığında daha 

otomatize ve güvenilir bir moleküler tanı yöntemi olacağı ortadadır. Bu alandaki gelişmeler ilerledikçe 

Raman spektroskopisinin daha ucuz, taşınabilir ve hatta son dönemde gündemde olan giyilebilir sağlık 

aletlerine entegre edilebileceğini ve çok daha yaygın kullanılabileceğini göstermektedir. Optimize 

edilmiş donanım ve standardize edilmiş ölçüm ve data analiz yöntemleriyle birlikte Raman 

spektroskopisinin yakın gelecekte klinik pratikte daha geniş kullanım alanı bulabileceğini 

düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Raman Spektroskopisi, Tanı Metodu, Spektroskopi. 

 

ABSTRACT 

Raman spectroscopy is a noninvasive optical method that can be used as an alternative to invasive 

techniques such as biopsy in the diagnosis of diseases. Raman spectroscopy is basically based on the 

fact that the molecular structures of healthy tissues are different from pathological ones. Thanks to these 

features, it can also be called optical biopsy. In addition, biomarkers used in the diagnosis and follow-

up of diseases can also be identified by Raman spectroscopy. Raman spectroscopy was discovered by 

Indian scientist C.V. Raman in 1928 based on inelastic photon scattering. Spectroscopic techniques are 

based on the interaction of light with the relevant samples. Molecules consist of two or more atoms that 

are in constant momentums. These can be electronic, vibrational, rotational or translational. Organic 

compounds have different energy levels due to their types of these momentums and intermolecular 

interactions. Photons arriving at any compound are either absorbed or scattered. If the energy of a photon 
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matches a difference between two energy levels in a molecule, it can cause a transition from a lower 

energy level to a higher one. In this way, information about its molecular structure and composition can 

be obtained. Because the vibrational frequencies of the molecules are unique to themselves, so they are 

like fingerprints. Such small changes in photon energy (about one in a few billion photons) are called 

inelastic scattering or the Raman Effect. Raman spectroscopy is used to measure this energy change. 

The advantages of Raman spectroscopy for medical use; it is fast, noninvasive, does not interfere with 

the water in the samples and provides information at the molecular levels. However, its main 

disadvantages are very weak signals and meaningless signal noise that may occur in biological materials. 

Biomedical applications of Raman spectroscopy have gained more importance in recent years. It is on 

the agenda especially in the diagnosis of cancer and skin diseases. It is thought that examining hollow 

organs with a Raman probe (bronchoscopy, endoscopy, etc.) may be beneficial. It is obvious that it will 

be a more automated and reliable alternative molecular diagnostic method when used with accurate 

signal processing and chemometric methods. As developments in this new era, it shows that Raman 

spectroscopy can be integrated into cheaper, portable and even wearable health devices and can be used 

much more widely. We think that Raman spectroscopy, with its optimized hardware and standardized 

measurement and data analysis methods, will find wider use in clinical practice in the near future. 

Keywords: Raman Spectroscopy, Diagnostic Method, Spectroscopy. 
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ABSTRACT 

Sesame (sesamum indicum) seeds most commonly grow in subtropical areas of east of Europe, Western 

Hemisphere, and Eastern Africa. The chemical composition of sesame seeds indicates that they are a 

rich source of unsaturated fatty acids, vitamins, minerals, and bioactive compounds. The sesame seeds 

contain approximately 43% to 65% oil contents depending upon variety, environmental conditions and 

maturity stage. Sesame seeds and bioactive compounds have anti-bacterial, anti-microbial, anti-

inflammatory, and anti-oxidant properties. The phenolic acid, beta-carotene, linoleic acid, flavonoids, 

flavones, vitamin E, selenium, palmitic acid, flavonols, zinc, lignin (sesamin, pinoresinol, and 

sesamolin), stearic acid, tocopherol, vitamin B6, phytosterols, oleic acid, iron, copper, and vitamin C are 

naturally present in sesame seeds. Sesame seeds and bioactive compounds possess immense 

pharmaceutical, cosmetic, and nutraceutical applications. Sesame seeds and extracted contents are used 

to dressing the salad, sauces, and marinades, saute meat and vegetables, stir-fried dishes, and as cooking 

oil.  Sesame Seed and derived bioactive compounds have potential to reduce the risk of degenerative 

diseases and certain types of cancer. Sesame seeds and derived compounds have capacity to capture the 

free radicals in biological system and helps prevent diseases such as, heart and cancer, aid blood sugar 

control, good for hair, including healing chronic skin diseases. Therefore, the utilization of sesame seeds 

and derived bioactive compounds should be recommended for beneficial health. 

Keywords: Sesame Seeds, Bioactive Compounds, Phenolic Compounds, Food Applications, Health 

Benefits 
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