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Önəmli, Xahiş edirik diqqətlə oxuyasınız
❖ Konfransımızda Yazı Qaydalarına uyğun göndərilmiş və elmi komissiyadan keçən məruzələr üçün online (video konfran
şəklində) çıxış imkanı veriləcəkdir.
❖ Online məruzə üçün https://zoom.us/join linki üzərindən daxil olaraq “Meeting ID or Personal Link Name” yerinə ID
nömrəsinə daxil olaraq konfransa qoşula bilərsiniz.
❖ ZOOM tədbiqi pulsuzdur və yeni hesab açmağa ehtiyac yoxdur
❖ ZOOM tədbiqi qeydiyyatdan keçmədən istifadə edilə bilir
❖ Tədbiq planşet, telefon və komputerlərdə mümkündür
❖ Hər iclasda məruzəçilər məruzə saatından 5 dəqiqə əvvəl konfransa bağlanmış olmaları lazımdır
❖ Bütün konfrans iştirakçıları canlı qoşularaq bütün məruzələri izləyə bilərlər.
❖ Moderator – iclasdakı çıxış və elmi diskussiyalar (sual-cavab) hissəsindən məsuldurlar







Nəzər Yetirilmasi Vaxib Olanlar – TEXNİKİ BİLGİLƏR
Komputerlərinizdə mikrafon olduğunə və saz vəziyyətdə olmasına əmin olmalısınız.
ZOOM-da ekran paylaşma xüsusiyyətini bacarmalısınız
Qəbul edilən məqalə sahiblərinin mail adresinə ZOOM tədbiqindəki linkə aid İD nömrəsi göndəriləcəkdir.
Sertifikatlar konfransdan sonra sizlərə PDF olaraq göndəriləcəkdir.
Konfrans proqramında yer və saat dəyişikliyi kimi tələblər nəzərə alınmayacaqdır.

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

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
❖ To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name”
and solidify the session.
❖ The Zoom application is free and no need to create an account.
❖ The Zoom application can be used without registration.
❖ The application works on tablets, phones and PCs.
❖ The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
❖ All congress participants can connect live and listen to all sessions.
❖ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H-1, Ayşe CAN

FACE-TO-FACE PRESENTATIONS
04.01.2022
Ankara Time
1100 : 1200

Adana Sürmeli Otel
HEAD OF SESSION:

AUTHORS

AFFILIATION
Recep Tayyip Erdogan
University (Türkiye)r

TOPIC TITLE
HOW BUSINESS MERGERS CAN BE USED AS A
TAX PLANNING TOOL

Lect. Ebru ŞİRİN
Assist. Prof. Dr. Bahadır
ALTUN
Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA

Kirsehir Ahi Evran
University (Türkiye)

INVESTIGATION OF THE USAGE OF WALNUT
GREEN SHELLS AS A STERILIZER IN THE IN
VITRO REGENERATION OF ROSEHIP PLANT
(Rosa canina L.)

Gökay DİŞKEN
Mert Selahattin DÜNVER

Adana Alparslan
Türkeş Science and
Technology University
(Türkiye)

AN INVESTIGATION OF WEIGHTED
FEATURES FOR SYNTHETIC SPEECH
DETECTION

Bursa Uludag
University (Türkiye)

EXPERIMENTALLY DETERMINATION OF
THERMAL NEUTRON
IRRADIATION POSITION IN THE
IRRADIATION UNIT WİTH A 11 GBq 226Ra-Be
NEUTRON SOURCE

Arzu YAROĞLU

Dr. Gizem AKKAYA
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Hall-1, Session-1
04.01.2022, Tuesday

Ankara Time
1000 : 1200

ID: 822 0738 8966
Passcode: 050505

HEAD OF SESSION: Dr. Ahmet İLHAN
AUTHORS

AFFILIATION

Lect. Ali BİLGİÇ

Karamanoglu
Mehmetbey University
(Türkiye)

Dr. Ahmet İLHAN
Assist. Prof. Dr. Umut KÖKBAŞ
Prof. Dr. Levent KAYRIN

Dr. Ahmet İLHAN
Assist. Prof. Dr. Umut KÖKBAŞ
Prof. Dr. Levent KAYRIN

Cukurova University
(Türkiye)
Haci Bektas Veli
University (Türkiye)
University of Kyrenia
(TRNC)
Cukurova University
(Türkiye)
Haci Bektas Veli
University (Türkiye)
University of Kyrenia
(TRNC)

Güler ARSLAN
Prof. Dr. Nazife YİĞİT
KAYHAN

Kırıkkale University
(Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. NAMAZOV
NİZAMİRZA oğlu
SULTANOVA NATELLA
HƏSƏNXAN kızı

Sumgait State
University
(Azerbaijan)

Serdar MARAŞLI
Prof. Dr. Abuzer CELEKLİ

Gaziantep University
(Türkiye)

Ameni BRAHMIA
Amira Marzouki
Riadh MArzouki
Sherif M.A.S. Keshk
Rached BEN HASSEN

Ameni Brahmia
Riadh MArzouki
Jan Rohlicek
Ahmad Irfan
Rached BEN HASSEN

Khalid University
(Saudi Arabia)
University of Tunis El
Manar (Tunisia)
Engineering National
Higher School of Tunis
(Tunisia)
University of Tunis El
Manar (Tunisia)
University of Sfax
(Tunisia)
Research and
Technology Center of
Energy (Tunisia)
Khalid University
(Saudi Arabia)
Engineering National
Higher School of Tunis
(Tunisia)

TOPIC TITLE
SYNTHESIS OF A NOVEL PILLAR[5]ARENEIMMOBILIZED MAGNETIC
NANOADSORBENT FOR EFFECTIVELY
REMOVAL OF CR(VI) IONS FROM
AQUEOUS SOLUTION AND WASTEWATER
THE EFFECT OF DIFFERENT ACETATE
BUFFER CONCENTRATIONS
ON ENZYME ACTIVITY IN
ELECTROCHEMICAL STUDIES

HYDROGEN PEROXIDASE ENZYME ACTIVITY
AT DIFFERENT CONCENTRATIONS OF BSA

CYTOTOXIC, APOPTOTIC, AND NECROTIC
EFFECTS OF THE CRUDE VENOM OF
SCORPION ANDROCTONUS CRASSICAUDA
(OLIVER 1807) IN HUMAN PANCREAS CANCER
CELL LINE
POSSIBILITIES OF USING SOME ESSENTIAL
OIL PLANTS TO ENSURE
MYCOLOGICAL SAFETY OF HAZEL NUT
PRODUCTION
TO USE SPIRULINA PLATENSIS INSTEAD OF
BOVINE GELATINE AS AERATION
AND STABILIZING AGENT IN LOW DENSITY
OF MARSHMALLOW

STRUCTURAL AND ELECTRICAL STUDY OF
SODIUM CELLULOSE-BASED MATERIALS

STRUCTURAL AND HIRSHFIELD ANALYSIS OF
THE “3-[1-(4-YDROXYANILINO)ETHYLIDENE]3H-CHROMENE-2,4-DIONE”
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Sevde OMEROGLU
Res. Assist. Nusret CELİK
Assist. Prof. Dr. M.Serdar
ONSES
Prof. Dr. Muhammed Enes
ORUC

University of Tunis El
Manar (Tunisia)
Institute of Physics
(Czech Republic)
Research and
Technology Center of
Energy (Tunisia)
Gebze Technical
University (Türkiye)
Erciyes
University(Türkiye)
Gebze Technical
University(Türkiye)
Erciyes University
(Türkiye)

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF
MICROPOROUS PDMS STRUCTURES FOR
SUPERHYDROPHOBIC COATINGS
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Hall-2, Session-1
04.01.2022, Tuesday

Ankara Time
1000 : 1200

ID: 822 0738 8966
Passcode: 050505

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Latif Onur UĞUR
AUTHORS
Assoc. Prof. Dr. Latif Onur
UĞUR
Nihal BENLİ
Assoc. Prof. Dr. Latif Onur
UĞUR
Muhammed Enes AKSOY
Geological Eng. Ulaş Eren
KAYA

Dr. Onur ŞAHİN
Asst. Trucking Supply
Specialist Gülsüm HACIOĞLU

Lect. Nilüfer SUNGUR

Ahmad Shayan SHARIFI

Hanifi CANAKCİ
Elnaz DADVAND ÇELİK
Mossab TALJO

AFFILIATION
Duzce University
(Türkiye)
Duzce University
(Türkiye)
Akdeniz Sahil Yolu
Tünel Viyadük D400
Karayolu İnşaatı
(Türkiye)
Yildiz Technical
University (Türkiye)
Mars Lojistik
Uluslararası
Taşımacılık Dep. Dağ.
ve Tic. A.Ş, (Türkiye)
Sakarya University of
Applied Sciences
(Türkiye)
Zonguldak Bulent
Ecevit University
(Türkiye)
Hasan Kalyoncu
University (Türkiye)
Gaziantep University
(Türkiye)
Gaziantep University
(Türkiye)

TOPIC TITLE
A TIME AND COST BASED LITERATURE
RESEARCH IN THE FIELD OF BUILDING
INFORMATION MODELING (BIM)
COMPARISON OF COSTS OF HOUSING
BUILDINGS WITH HEAVY AND LIGHTWEIGHT
STEEL STRUCTURES: EXAMPLE OF TWOSTOREY HOUSING STRUCTURE
CRITERIA AND SOLUTION SUGGESTIONS
AFFECTING SELF-DRILLING FOREPOLE AND
SELF- DRILLING BOLT (IBO) APPLICATION
PERFORMANCE IN TUNNELS

EFFECTS OF YAVUZ SULTAN SELIM BRIDGE
ON LOGISTICS

A STUDY OF THE DEPARTMENT OF
ARCHITECTURAL RESTORATION IN APPLIED
SCIENCES
DETERMINATION OF PARAMETERS
AFFECTING THE PERFORMANCE OF HYBRID
BEAMS UNDER BENDING

PREDICTING ROCK TOPPLING BEHAVIOUR
USING ANIMATION SOFTWARE
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Hall-3, Session-1
04.01.2022, Tuesday

Ankara Time
1000 : 1200

ID: 822 0738 8966
Passcode: 050505

HEAD OF SESSION: Op. Dr. Ali ÖZDEMİR
AUTHORS

AFFILIATION

Op. Dr. Ali ÖZDEMİR

Recep Tayyip Erdogan
University (Türkiye)

Res. Assist. Dr. Ferdane
DANIŞMANKALINDEMİRTAŞ
Res. Assist. Yunus SÜR
Assist. Prof. Dr. Arif ATAY
Prof. Dr. Osman Nuri DİLEK

Istanbul University
(Türkiye)

TOPIC TITLE
A RARE CAUSE OF ILEUS IN ADULTS:
ILEOCECAL REGION LYMPHOMA
CAUSES OF INTESTINAL OBSTRUCTION BY
INVAGINATION
CD44 AND CD24 STEM CELL MARKERS IN AGS
GASTRIC CANCER CELLS AFTER 5FU
TREATMENT

Izmir Katip Celebi
University (Türkiye)

INTERVAL APPENDECTOMIES: SINGLE
CENTER EXPERIENCE

Hacettepe University
(Türkiye)

MAGNETIC AND MAGNETO-THERMAL
PROPERTIES OF Co/CoO
NANOCRYSTALLINE POWDERS

Assist. Prof. NAJIM ABDULLA
YASSIN
Specialist in Obstetric &
Gyneacology EKRAM
LUGMAN ISMAEL
Psychosocial Support
Supervisor MAN HAMEED
MIKHA

Duhok University
(Iraq)

PREVALENCE AND ANTIBIOC SUSCEPTIBILTY
PATTERNS OF
BACERIAL AETIOLOGY Of URINARY TRACT
INFECTIONS AND GENITAL TRACT AMONG
WOMEN IN SHEKHAN DISTRICT, IRAQ

P.H. Najafgulieva

Azerbaijan Medical
University
(Azerbaijan)

MODERN ASPECTS OF THE TREATMENT OF
NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITS

Ezgi YAĞIMLI
Assist. Prof. Dr. Derya
DURSUN

University of Health
Sciences (Türkiye)

Assist. Prof. Telem ŞİMŞEK

Dr. Kave KOOREHPAZ
Uzm. Dr. Muhammet Zeki
GÜLTEKİN
Assoc. Prof. Dr. Yaşar Mahsut
DİNÇEL
Specialist Doctor Minor Res.
Assist. Derya Başak
TANBUROĞLU
Prof. Dr. Fırat BAYRAKTAR

Urmia University
(Iran)
SBU Konya City
Hospital (Türkiye)
Tekirdag Namık
Kemal University
(Türkiye)
Dokuz Eylul
University (Türkiye)

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE LIFESTYLE
AND EMERGENCIES OF PATIENTS
UNDERGOING
ORTHODONTIC TREATMENT
FELINE LEUKEMIA VIRUS INFECTION AND
RELATED DISEASES IN CATS
IATROGENIC ACCESSORY NERVE DAMAGE
(CASE REPORT)
ASSOCIATION BETWEEN RETIKULOSIT
DISTRIBUTION WİDTH(RDW) AND HbA1C
WITH NON-ANEMİC TYPE 2 DIABETES
MELLITUS PATIENTS
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Hall-4, Session-1
04.01.2022, Tuesday

Ankara Time
1000 : 1200

ID: 822 0738 8966
Passcode: 050505

HEAD OF SESSION: Dr. Muhammet ERDÖL
AUTHORS

AFFILIATION

Prof. Dr. Osman YAZICIOĞLU
Anıl CANER

Istanbul Commerce
University (Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Emine Elif
NEBATİ
Furkan KANARYA
Assist. Prof. Dr. Emine Elif
NEBATİ
Mehmet GÜDELEK
Melike GÜNEY
Erva Nur ÇELİK
Sema GÜNEY
Dr. Durmuş Ali BİRCAN
Mustafa Eray EL
Özenç ÖZGER

Istanbul Sabahattin
Zaim University
(Türkiye)

FIELD STUDY TO INCREASING CUSTOMERORIENTED SERVICES FOR A BUS BUSINESS

Istanbul Sabahattin
Zaim University
(Türkiye)

TRANSPORTATION SYSTEM DESIGN:
EXAMPLE OF BUS BUSINESS

Cukurova University
(Türkiye)

Dr. Durmuş Ali BİRCAN
Can DOĞAN

Cukurova University
(Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Mehmet İlteriş
SARIGEÇİLİ
Res. Assist. Mustafa
DAĞDELEN
Prof. Dr. İbrahim Deniz
AKÇALI

Cukurova University
(Türkiye)

Refik BAYRAM
İzel KÖKTEN

Bomak Makina Ltd.
Şti. Adana (Türkiye)

Dr. Muhammet ERDÖL

TÜBİTAK (Türkiye)

TOPIC TITLE
SUPPLIER SELECTION WITH MULTICRITERIA DECISION-MAKING
METHODS: APPLICATION IN A WORKSHOP
THAT PROVIDES AIRCRAFT
ENGINE MAINTENANCE IN THE AVIATION
INDUSTRY

TOPOLOGICAL DESIGN AND ADDITIVE
MANUFACTURING OF ORTHOPEDIC
METALLIC BONE PLATES
TOPOLOGY OPTIMIZATION AND ADDITIVE
MANUFACTURING OF
AIRCRAFT COMPONENTS

CONCEPTUAL DESIGN OF AN AXIAL FATIGUE
LOADING MACHINE

DIGITALIZING OF THE SUBMERGED
MACHINE AND ROTATOR TO WORK IN
SYNCH AND AUTONOMOUS
INVESTIGATION OF LIFT AND DRAG
COEFFICIENTS FOR AIRFOIL WITH
VARIABLE CAMBER LINE
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Hall-1, Session-2
04.01.2022, Tuesday

Ankara Time
1230 : 1430

ID: 822 0738 8966
Passcode: 050505

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Meriç ŞİMŞEK
AUTHORS
Aslı Gül EREN
Assoc. Prof. Dr. Ayşe GÜNEŞ
BAYIR

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Bezmialem Vakif
University (Türkiye)

NUTRITIONAL APPROACHES IN FOOD
INTOLERANCES

Lect. Dr. Besim KARABULUT
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK

Gumushane
University (Türkiye)
Ondokuz Mayıs
University (Türkiye)

Muhammed Said YOLCİ
Rüveyde TUNÇTÜRK
Murat TUNÇTÜRK

Van Yüzüncü Yıl
University (Türkiye)

Muhammed Said YOLCİ
Rüveyde TUNÇTÜRK
Gülistan GENLİ
İlhan KAYA TEKBUDAK
Muzaffer MÜKKEMRE
Selva Selen RUŞAN
Prof. Dr. Fatma Jale GÜLEN
Assist. Prof. Dr. Meriç ŞİMŞEK
Gülendam DENİZ
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

Van Yüzüncü Yıl
University (Türkiye)
Van Yüzüncü Yıl
University (Türkiye)
Hakkari University
(Türkiye)
Yıldız Technical
University (Türkiye)
Osmaniye Korkut Ata
University (Türkiye)
Harran University
(Türkiye)

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF COLD
STRATIFICATION AND
GIBBERELLIN APPLICATIONS ON
GERMINATION OF BLUEBERRY (Vaccinium
corymbosum L. TORO) SEEDS
THE EFFECTS OF BORON TOXICITY AND
RHIZOBACTERIA (PGPR) APPLICATIONS ON
GROWTH DEVELOPMENT AND
PHYSIOLOGICAL PROPERTIES IN MEDICINAL
SAGE (Salvia officinalis L.)
MOLECULAR MARKERS AND THEIR USE IN
PLANTS
SOME TAXONOMIC CHARACTERISTICS AND
THE DISTRIBUTION OF
ENDEMIC SPECIES OF ASTRAGALUS L. IN VAN
LAKE BASIN
REMOVAL OF THE PARACETAMOL
APPLICATION OF BIOACTIVE EDIBLE FILMS
TO FOOD
THE EFFECTS OF PHOSPHORUSAND
MAGNESIUM FERTILIZATION IN DIFFERENT
DOSES ON YIELDAND YIELD COMPONENTSAS
THE SECOND CROP COTTON CULTIVATION
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Hall-2, Session-2
04.01.2022, Tuesday

Ankara Time
1230 : 1430

ID: 822 0738 8966
Passcode: 050505

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ersin YÜCEL
AUTHORS

Dr. Esra ÖZTÜRK
Pınar ATA ESENER
Prof. Dr. Sezen AKSÖZ
Prof. Dr. Necmettin MARAŞLI

Elif DAŞ

Assoc. Prof. Dr. Ersin YÜCEL
Assist. Prof. Dr. Hasan AZAZİ

Sefa YILDIRIM
Prof. Dr. Fatih MENGELOĞLU

AFFILIATION
Kocaeli University
(Türkiye)
Erciyes University
(Türkiye)
Nevşehir Hacı Bektaş
Veli University
(Türkiye)
İstanbul Aydın
University (Türkiye)
Atatürk University
(Türkiye)
Hatay Mustafa Kemal
University (Türkiye)
Çanakkale Onsekiz
Mart University
(Türkiye)
Kahramanmaras
Sutcu Imam
University (Türkiye)

TOPIC TITLE

SN-ZN-CU LEAD-FREE SOLDER ALLOY
SYSTEMS’ THERMAL, ELECTRICAL
AND MICROSTRUCTURE PROPERTIES

PHOTORESPONSE PROPERTIES OF THE
CONDUCTING POLYMER-GRAPHENE
COMPOSITE MATERIAL IN A SCHOTTKY
DIODE STRUCTURE
SURFACTANT COCAMIDE DEA-MEDIATED
GROWTH OF PbS THIN FILMS
TESTING HYSTERIA IN YOUTH
UNEMPLOYMENT: A APPLICATION FOR
TURKEY
INVESTIGATION OF THE MECHANICAL AND
PHYSICAL PROPERTIES OF
PARTICLEBOARD PRODUCED FROM PVC
WASTE
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Hall-3, Session-2
04.01.2022, Tuesday

Ankara Time
1230 : 1430

ID: 822 0738 8966
Passcode: 050505

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Ezgi AVŞAR ABDİK
AUTHORS
Nurse Gülten TARHAN
Prof. Dr. GÜLER BALCI
ALPARSLAN
Assoc. Prof. Dr. Gülseren
KESKİN
Cengiz DURMUŞ
Gizem SAKALLI
Assoc. Prof. Dr. Nazlı Gülriz
ÇERİ
Assist. Prof. Dr. Eda Duygu
İPEK
Assoc. Prof. Dr. Gülseren
KESKİN
Tolga AYLA
Res. Assist. Halenur KÜTÜK
Assist. Prof. Dr. Filiz YAĞCI
Res. Assist. Duygu ARICI
DOĞAN
Melis Rahime YILDIRIM
Hüseyin ABDİK
Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN
Assist. Prof. Dr. Ezgi AVŞAR
ABDİK
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ÖZET
Sterilizasyon, doku kültürü çalışmalarının en önemli aşamalarından biridir. Klasik
sterlizasyon protoköllerinden biri olan sodyum hipoklorid (NaClO) çoğunlukla tercih edilen
bir kimyasal sterlizatördür. Bu çalışmada ceviz yeşil dış kabuğunun antibakteriyal ve
antifungal etkisinin in vitro şartlarda kontamisayonu önlemedeki etkisi belirlenerek doku
kültürü

çalışmalarında

sterilizasyon

aşamasında

kullanılma

imkanının

belirlenmesi

amaçlanmıştır. Çalışmamızda Kuşburnu (Rosa canina L.) bitkisinin koltuk altı tomurcukları
kullanılmıştır. Hasat sonrasında toplanılan ceviz yeşil dış kabuğu etüvde 45 °C’de kurutulmuş,
solvent olarak etanol ve metanol kullanılarak özüt hazırlanmıştır. Eksplantlar musluk suyu
altında yıkandıktan sonra %70 etanol ile ön sterilizasyon uygulaması yapılmıştır. Kontrol
grubunda %10‘luk sodyum hipoklorid kullanılarak sterilizasyon gerçekleştirilmiştir. Muamele
gruplarının birinde etanol ile hazırlanan özüt diğer muamele grubunda ise metanol ile
hazırlanan özüt kullanılmıştır. Her bir muamele grubunda kullanılan özüt ise sterilizasyon
amaçlı olarak iki farklı şekilde uygulanmıştır. İlk uygulamada ekstraktlarla doğrudan yüzey
sterilizasyonu yapılırken, diğer uygulamada ise hazırlanan ekstraktlarla yüzey sterilizasyonu
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yapıldıktan sonra ekstraktlar besin ortamına belirli bir oranda eklenmiştir. Bu uygulamalar
sonucunda elde edilen sürgün sayıları da tespit edilmiştir. Sterlizasyon bakımından en iyi
sonuçlar, kontrol ve kültür ortamına etanol ve metanol kullanılarak elde edilen özütün ilave
edildiği gruplarda elde edilmiştir (P<0.01). Elde edilen sürgünler açısından en iyi sonuç,
metanol kullanılarak elde edilen ekstraktın doğrudan kültür ortamına eklendiği grupta
belirlenmiştir (P<0.01). Bu sonuçlara göre, doku kültürü çalışmalarda yüzey sterilizasyonunda
kullanılan NaClO yerine etanol ve metanol kullanılarak elde edilen ceviz yeşili dış kabuk
özütünün benzer etkiler gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kuşburnu, Doku Kültürü, Yüzey Sterlizasyonu, Ceviz Yeşil Dış Kabuğu
ABSTRACT
Sterilization is one of the most important stages of tissue culture studies. Sodium
hypochlorite (NaClO), one of the classical sterilization protocols, is a mostly preferred
chemical sterilizer. In this study, it was aimed to determine the antibacterial and antifungal
effect of walnut green outer shell on preventing contamination under in vitro conditions and
to determine the possibility of using it in the sterilization stage in tissue culture studies. In our
study, axillary buds of Rosehip (Rosa canina L.) plant were used. The walnut green outer
shell collected after the harvest was dried in an oven at 45 °C, and the extract was prepared
using ethanol and methanol as solvents. After explants were washed under tap water, presterilization was applied with 70% ethanol. Sterilization was performed using 10% sodium
hypochlorite in the control group. The extract prepared with ethanol was used in one of the
treatment groups and the extract prepared with methanol was used in the other treatment
group. In the first application, direct surface sterilization was performed with extracts, while
in the other application, after surface sterilization with the prepared extracts, the extracts were
added to the nutrient medium at a certain rate. The number of shoots obtained as a result of
these applications was also determined. The best results in terms of sterilization were obtained
in the groups in which the extract obtained using ethanol and methanol was added to the
control and culture medium (P<0.01). In terms of shoots obtained, the best result was
determined in the group in which the extract obtained by using methanol was added directly
to the culture medium (P<0.01). According to these results, it was revealed that walnut green
outer shell extract obtained by using ethanol and methanol instead of NaClO used in surface
sterilization of explants in tissue culture studies gave similar effects.
Keywords: Rosehip, Tissue Culture, Surface Sterilization, Walnut Green Shell
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1. GİRİŞ
Kuşburnu, Rosaceae familyasından Rosa cinsine ait bir bitki türüdür. Anavatanı Batı Asya,
Anadolu, Kuzey ve Orta Avrupa olan kuşburnu 1,5-3,5 m uzunluğunda çalı formunda kışın
yaprağını döken bir bitkidir. (Kutbay ve Kılınç, 1996). Kuşburnu meyvesi (Rosa canina L.)
Türkiye'de olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde de yaygın bir şekilde doğal olarak
yetişmektedir (Erentürk ve ark., 2005). Türkiye’de Kuşburnu (Rosa canina L.) geniş bir
yayılış alanına sahiptir. Aynı zamanda zorunlu ve ekstrem iklim şartlarına karşı oldukça
dayanıklıdır. Bu bitkinin çok geniş yayılış alanına sahip olmasının en önemli nedeni MayısHaziran aylarında çiçek açması ve geç çiçek açtığı için donlardan zarar görmemesidir.
Yükseklere çıkıldıkça çiçeklenme zamanının geç olması nedeniyle meyve kalitesi artmaktadır
(Ercişli, 2004). Kuşburnu meyveleri ve çiçeklerinin görsel ve estetik özellikleri nedeniyle
peyzaj planlama çalışmalarında, bitkisel tasarımlarda yer almaktadır (Koçan, 2010).
Geleneksel olarak, güllerin çoğu heterozigot olup ve türüne uygun üremez. Bu nedenle
vejetatif yöntemlerle çoğaltılırlar. Çoğu gül türünün köklenmesi zor olduğundan, geleneksel
çoğaltma yöntemleri çok yavaş, zaman alıcı ve yorucudur. Doku kültürü ise geleneksel bitki
çoğaltma yöntemlerine alternatif olarak giderek daha popüler hale gelmektedir (Roberts ve
Schum, 2003). Yüzey sterilizasyonu, doku kültürü tekniklerinin steril koşullarda
gerçekleştirilebilmesi için bir ön koşul olduğundan, bitki doku kültüründe en önemli adımdır.
Mikrobiyal büyüme oranları, kültürde bitki hücre bölünmesinden fazladır. Bu nedenle, yüzey
sterilizasyonu, eksplant canlılığını korurken in vitro koşullar altında gelişecek tüm
mikroorganizmaları ortadan kaldırmaya çalışır (Yıldız, 2012). Doku kültüründe yüzey
sterilizasyonu için en çok kullanılan maddeler sodyum hipoklorit, etanol, kalsiyum hipoklorit,
cıva klorür ve antibiyotiklerdir. Çevre dostu değildirler ve canlı organizmalar için toksiktirler.
Ayrıca bitki hücreleri ve kültürlenen dokular üzerinde çok toksik etkileri vardır. Etkileri,
dokuların esmerleşmesi ve bitki dokularında büyümenin tamamen engellenmesine kadar
uzanır (Mbah ve Wakil,2012).
Bitki doku kültürlerinde kontaminasyonun önlenmesi başarılı mikro çoğaltım için büyük
öneme sahiptir. Epifitik ve endofitik organizmalar, büyümenin her aşamasında mikro
çoğaltımda bitkilerde ciddi kayıplara neden olabilir (Cassells. 1991; Debergh ve
Vanderschaeghe. 1988; Leifen, 1991). Bitkiler veya onların bakteriyel kontaminantları
üzerinde henüz değerlendirilmemiş birçok antibiyotik mevcuttur ((Falkiner, 1990; Seckinger,
1995). Ceviz kabuğunda başta juglon olmak üzere klorojenik asit, kafeik asit ve gallik asit
gibi 13 farklı fenolik bileşen bulunmuştur. Fenolik bileşik juglon, cevizin tüm kısımlarında
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bulunur ve antimikrobiyal etkisi ile bilinmektedir (Stampar ve ark.,2006). Ayrıca yapılmış
olan çalışmalarda ceviz kabuğunun, farklı patojenik bakterilerin büyümesini engellediği ve
antifungal aktivite gösterdiği bildirilmiştir (Zhang ve ark.,2014).
Çalışmamızda antibakteriyel ve antifungal etkiye sahip yeşil ceviz dış kabuğunun doku
kültürü çalışmalarında in vitro şartlarda etkinlik oranını belirlenerek kullanılan sterilizasyon
materyallerine alternatif olup olmayacağının araştırılması amaçlanmıştır.
2.MATERYAL ve METOT
Bu çalışmada kuşburnu bitkisinin in vitro çoğaltılmasında yüzey sterilizasyonunu sağlamak
amacı ile ceviz yeşil kabuğundan elde edilen farklı solventlerin kimyasal sterilizasyon
maddelerine alternatif kullanım olanağının tespiti amaçlanmıştır. Çalışmamızda Kuşburnu
(Rosa canina L.) bitkisinin 6-7 cm uzunluğunda ve 2 -3 göz içeren koltuk altı tomurcukları
kullanılmıştır. Ceviz yeşil dış kabuğunun antibakteriyal ve antifungal etkisinin in vitro
şartlarda kontamisayonu önlemedeki etkisi belirlenerek doku kültürü çalışmalarında
sterilizasyon aşamasında kullanılma imkanının belirlenmesi amaçlanmıştır. Hasat sonrasında
toplanılan ceviz yeşil dış kabuğu etüvde 45 °C’de 3 gün süre ile her gün karıştırılarak
kurutulmuş, daha sonra öğütme makinası ile toz haline getirilmiştir. Solvent olarak etanol ve
metanol kullanılarak özüt hazırlanmıştır. Her bir solventen 10 gr kuru maddeye 50 ml olacak
şekilde ilave edilmiştir. 60 °C’ de sıcak su banyosunda 3 saat bekletilmiş Watman 4 filtre
kâğıdı ile süzülmüş daha sonra 5000 devirde 5 dakika süre ile santüfürüj edilmiştir. Etanol ve
metanol içeren solventler buzdolabında + 4 ° C de bir gün süre ile muhafaza edilmiştir. Bir
sonraki gün Rotary evaporatörde vakum altında kullanılan solventler uçurulmuş ve ham özüt
elde edilmiştir ve bir sonraki gün filtre sterilizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Solventler
sadece yüzey sterilizasyonunda ve yüzey sterilizasyonundan sonra MS ortamına eklenilmek
suretiyle 2 farklı şekilde uygulanmıştır. Kuşburnu (Rosa canina L.) eksplantları ağustos
ayında doğadan temin edilmiştir.Tüm eksplantlar musluk suyu altında yıkandıktan sonra %70
etanol ile ön sterlizasyon uygulaması yapılmıştır. Kontrol grubu olarak %10 NaClO 3 dk
süreyle uygulanmış sonrasında eksplantlar 3 defa bi distile su ile durulanmıştır. Diğer
uygulamalarda etanol ve metanol hazırlanmış olan çözücülerden 140 ml suya 100 μl olacak
şekilde hazırlanılmış olan bitkisel etkstraklar ile sterlizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Her
iki strelizasyon işlemimin ardından steril filtre kağıtları ile eksplantlar üzerindeki fazla su
alınmıştır.

İlk uygulamada ekstraktlarla doğrudan yüzey sterilizasyonu yapılırken, diğer

uygulamada ise hazırlanan ekstraktlarla yüzey sterilizasyonu yapıldıktan sonra ekstraktlar
besin ortamına belirli bir oranda eklenmiştir. Eksplant ekimi için MS besin ortamı hiçbir bitki
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büyüme düzenleyici içermediğinden dolayı sadece sterlizasyon için kullanılan gruplarda
(Etanol+MS0, Metanol+MS0) MS0 olarak değerlendirmiştir. Kontrol gurubunda ve sadece
özütlerle sterilizasyon uygulaması yapılan gruplarda MS0 besin ortamı kullanılmıştır. Etanol
ve metanol ile sterlizasyon yapılan diğer gruplarda ise 140 ml MS ortamına 50 μl etanol
(Etanol+EMS0) ve metanol (Metanol+MMS0) içeren özütler eklenmiştir. Steril filtre kağıtları
ile eksplantlar üzerindeki fazla su alınarak her bir muamele grubunda 5 eksplant ve 3
tekerrürlü olacak şekilde toplam 15 adet eksplant özüt içeren MS ortamına aktarılmıştır.
Kullanılan özütlerin ve konsantrasyonlarının sterilizasyondaki başarı oranlarının tespiti
amaçlanmıştır. Tüm eksplantlar 16 saat aydınlık 8 saat karanlık fotoperiyonda 23±2 °C’de
iklim kabininde muhafaza edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Minitab 13.0 programında varyans
analizine (Anova) tabi tutulmuştur. Ortalamaların karşılaştırılmasında ise TUKEY çoklu
karşılaştırma testi kullanılmıştır.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Eksplantların yüzey sterlizasyonunda etanol, metanol ve kontrol grubunun (NaClO)
kontaminasyonu önleme yüzdeleri ile eksplantlarından elde edilen sürgün sayıları Tablo 1.’de
verilmiştir.
Tablo 1. Doklu kültüründe kullanılan farklı solventlerin kontaminasyon ve sürgün sayısı
üzerine etkisi*
Uygulama

Kontaminasyon (%)

Sürgün Sayısı (Adet)

Kontrol

0a

3a

Metanol+MMS0

0a

11b

Metanol+ MS0

60b

0a

Etanol+MS0

20a

4c

Etanol+EMS0

60b

0a

*Aynı sütünde farklı harlerle verilen ortalamalar arasındaki farklılıklar çok önemli
bulunmuştur (P<0.01)
Sterlizasyon bakımından en iyi sonuçlar, kontrol ve kültür ortamına etanol ve metanol
kullanılarak elde edilen özütün ilave edildiği gruplarda elde edilmiştir (P<0.01).
Günümüzde bitki özleri ve mikroorganizmalar, metal iyonlarından nanoparçacıkların
sentezlenmesi için nanobiyoteknolojik çalışmalarda biyo-indirgeyici olarak kullanılmaktadır.
Bu teknik, nanoparçacıkların “biyo-sentez” veya “yeşil sentezi” olarak adlandırılır (Kaviya ve
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ark.,2011). Enerji gerektiren, pahalı ve genellikle toksik kimyasallar ve buharlar üreten
geleneksel fiziksel ve kimyasal sentez yöntemlerine kıyasla çevre dostu olduğu için ortaya
çıkan alternatif bir teknolojidir (Krishna ve ark.,2016). Gümüş nanoparçacıklar, diğer metal
nanoparçacıklar arasında en çok kullanılanıdır. Mikroorganizmalarda hücre zarı yapısının
bozulmasına ve plazma zarı potansiyelinin bozulmasına neden olan çok çeşitli organik
süreçlere saldırma kapasitelerine dayanan antiseptik, antibakteriyel, antifungal ve antiviral
özelliklere sahiptirler (Rudramurthy ve ark., 2016). Ceviz yeşil dış kabuğunun gümüş
nanoparçacıkların üretimindeki potansiyelini araştıran birçok çalışma mevcuttur.
Gündoğdu ve Vural (2014), yapmış oldukları çalışmada Gümüşhane’de yetiştirilen cevizlerin
yapraklarında, dış yeşil kabuklarında, iç odun kabuklarında ve meyvesinde bulunan ya da
bulunma ihtimali olan gümüşün (Ag) İndüktif Eşleşmiş Plazma – Kütle Spektrometri (ICP–
MS) tekniği ile tayini gerçekleştirmişlerdir. Ceviz yapraklarında 13,0–1084,5 ng/g aralığında
oldukça yüksek miktarlarda gümüş varlığı tespit edilmiştir. Cevizin dış yeşil kabuklarında
5,0–58,8 ng/g, ceviz iç kabuklarında 4,4–37,9 ng/g aralığında gözlenirken ceviz içi
numunelerinin yarısında gümüş gözlemlenmemiştir. Diğer yarısında ise 14,6–180,5 ng/g
aralığında gümüş gözlemlendiğini bildirmişlerdir.
Adebomojo ve AbdulRahaman (2020), yapmış oldukları çalışmada Ocimum tohumlarının ve
dokularının yüzey sterilizasyonu için biyosentezlenmiş nanogümüş kullanmış ve kallus
oluşumuna etkilerini değerlendirmiştir. Eksplant canlılığı ve kallus oluşumu üzerinde
herhangi bir olumsuz etki olmadığını yüzey dezenfeksiyonunda antimikrobiyal bir ajan olarak
kullanılabileceği ve bu nedenle biyosentezlenmiş nanogümüşün doku kültüründe potansiyel
uygulamasının sınırlarını genişlettiği sonucuna varmışlardır.
Khorrami ve ark., (2018) yapmış oldukları çalışmada ceviz yeşili kabuğunun gümüş
nanoparçacıkların üretimindeki potansiyeli araştırmışlardır. Ceviz yeşil kabuğundan ekstrakte
edilen sulu bir çözelti, bir indirgeyici ajan ve ayrıca bir stabilize edici ajan olarak
kullanılmıştır. AgNP'lerin sentezi için ceviz yeşili kabuğundan ekstrakte edilen sulu bir çözelti
kullanmanın fizibilitesini araştırılmıştır. AgNP'ler, hem Gram pozitif hem de Gram negatif
bakterilerin hastane kaynaklı ve standart suşlarına karşı antibakteriyel aktivite göstermiştir.
Ceviz yeşili kabuğu özütünün, uygun fizikokimyasal ve biyolojik özelliklere sahip AgNP'ler
üretme kabiliyetine sahip olduğunu ve antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu bildirmişlerdir.
Oliveria ve ark. (2008)’nın yapmış oldukları çalışmada beş farklı çeşidin (Franquette,
Mayette,Marbot, Mellanaise ve Parisienne) ceviz (Juglans regia L.) yeşil kabuğunun su ile
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hazırlanan özütlerinde toplam fenol içeriği ile antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri
incelenmiştir. Gram pozitif bakterilerden olan Staphylococcus aureus bakterisinin büyümesini
engellediği gözlemişlerdir. Ceviz yeşil kabuğunun, sağlık koruyucu potansiyeli ve
antimikrobiyal aktiviteye sahip belirgin bir bileşik kaynağının elde edilmesinde önemli
olabileceğini bildirilmiştir.
Pereira ve ark. (2008), Portekiz’de yetişen 6 ceviz çeşidinin (Franquette, Lara, Marbot,
Mayette, Mellanaise ve Parisienne) cevizlerin sulu ekstrelerinin gram pozitif (Bacillus cereus,
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus) ve gram negatif bakterilere (Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) ve mantarlara (Candida albicans,
Cryptococcus neoformans) mikroorganizmalara karşı test etmişlerdir. Test edilen tüm
ekstraktlar antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Bununla birlikte, her ceviz çeşidinin öz
etkisinin, test edilen her mikroorganizmaya göre farklı olduğunu bildirmişlerdir.
Kadiroğlu ve Ekici (2018)’nin yapmış olduğu çalışmada kurutulmuş yeşil ceviz kabuğunun
çözgen olarak su, metanol, etanol, aseton, metanol-su %50 (v/v), etanol-su %50 (v/v), ve
aseton-su %50 (v/v) kullanılarak ekstraktlar elde etmiş ve antimikrobiyal aktivitelerini
belirlemişlerdir. Antimikrobiyel aktivite analizleri sonucunda su ekstraktlarının diğer
esktraktlara göre daha yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları belirlemişlerdir.
Ajaiyeoba ve Fadare (2006)’nin yaptıkları çalışmada, Afrikan cevizinin kabuk, yaprak, iç
kısmı gibi farklı kısımlarının metanol, hekzan, kloroform ekstraktlarının antibakteriyel ve
antifungal etkilerini incelemişler ve gram pozitif bakteriler üzerine antimikrobiyal etkinin
daha fazla olduğunu ve konsantrasyona bağlı olarak antimikrobiyal etkinin değiştiğini
bildirmişlerdir.
Yapılmış olan çalışmalarda her bitki türü ve bitkinin yaprak, kabuk gibi farklı eksplantları
antibakteriyal ve antifungal etkinlik oranı bakımından farklılık göstermiştir. Ayrıca bu her
solvent içinde farklı etkinlik oranı gösterdiği bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda AgNP sentezi
olmadan sadece etanol ve metanol ile edilen özütlerle etkinlik oranı incelenmiştir. Yapılmış
olan çalışmalarda da belirtildiği üzere antimikrobiyal ve antifungal etkinin olduğu
gözlenmiştir. Buna bağlı olarak, kültür ortamında antimikbiyal veya antifungal kaynaklı bir
kontaminasyonun gelişmediği söylenebilir.
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4. SONUÇ
Elde edilen sürgünler açısından en iyi sonuç, metanol kullanılarak elde edilen ekstraktın
doğrudan kültür ortamına eklendiği grupta belirlenmiştir. En yüksek sürgün sayısı metanol
içeren MS0 ortamında gözlenirken bunu etanol içeren MS0 ortamı takip etmiştir. Kontrol
grubunda ise 3 adet göz tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, doku kültürü çalışmalarda yüzey
sterilizasyonunda kullanılan kimyasal içerikli NaClO yerine, etanol ve metanol kullanılarak
elde edilen organik içerikli ceviz yeşil dış kabuk özütünün kullanılabileceğini göstermiştir.
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ABSTRACT
Recent developments on speech synthesis and voice conversion methods introduced a security threat
for automatic speaker recognition systems. High quality synthetic speech can be used to access
individual’s personal and private information. To prevent spoofing attacks and increase the security of
speaker recognition systems have become vital as voice biometrics are widely used in many real-world
applications. Although conventional approaches used in speech/speaker recognition systems have been
found to be suitable for the given task, deep learning based systems outperformed them. Therefore, in
this work, convolutional neural network is used as back-end to synthetic speech detection systems. For
the front-end, several different features are considered, including conventional ones such as Melfrequency cepstral coefficients (MFCC) and linear frequency cepstral coefficients (LFCC). Other than
these, spectral centroid magnitude coefficients (SCMC), inverse Mel-frequency cepstral coefficients
(iMFCC), and all-pole group delay function (APGDF, which includes information from phase
spectrum) are used. An effective way to increase the discriminative power of the features is frame-wise
weighting method. It has been proven to boost the detection performance against replay attacks, using
magnitude spectrum based features and multilayer perceptron network. In this work, we investigate its
performance with different feature types, including phase-based APGDF as mentioned above.
Although many different feature configurations can be found in the related previous studies, it is not
feasible to try all possibilities for all different features. Hence, we used static, delta, and acceleration
features for all feature types and their weighted versions. Then, we ignored the static ones, and only
used delta and acceleration features for iMFCCs and APGDFs, as iMFCC produced the best scores,
and APGDF was the only phase-based feature type. Further, we applied feature-fusion and score-fusion
to observe if further improvements are possible. The results indicated that frame-wise weighting and
feature-fusion is not effective for synthetic speech detection, on the other hand, score-fusion achieved
superior results than the individual features.
Keywords: automatic speaker verification, convolutional neural networks, synthetic speech detection.
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ÖZET
Konuşma sentezleme ve ses dönüştürme yöntemlerindeki güncel gelişmeler otomatik konuşmacı
tanıma sistemleri için güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Yüksek kaliteli sentetik konuşma, bireyin
kişisel ve gizli bilgilerine erişim için kullanılabilir. Yanıltma saldırılarının önlenmesi ve konuşmacı
tanıma sistemlerinin güvenliğinin artırılması, ses biyometrisinin birçok pratik uygulamada yaygın
olarak kullanılması nedenyle hayati önem kazanmıştır. Konuşma/konuşmacı tanıma sistemlerinde
kullanılan geleneksel yöntemlerin bu görev için uygun olduğu anlaşılsa da, derin öğrenme tabanlı
sistemler daha iyi performans göstermiştir. Bu nedenle, bu çalışmada evrişimsel sinir ağı sentetik
konuşma tespiti sisteminin arkayüzü olarak kullanılmıştır. Önyüz içinse Mel-frekans kepstral
katsayıları (MFCC) ve lineer frekans kepstral katsayıları (LFCC) gibi geleneksel yöntemler de dahil
olmak üzere birkaç farklı öznitelik kullanılmıştır. Bunların dışında, spectral merkez genlik katsayıları
(SCMC), ters MFCC (iMFCC), kosinüs normalleştirilmiş faz özniteliği (CNPF) ve tüm-kutup grup
gecikme fonksiyonu (APGDF) kullanılmıştır. Özniteliklerin ayrıştırıcı gücünü artırmanın efektif bir
yolu çerçeve-bazlı ağırlıklandırma yöntemidir. Genlik spektrumu tabanlı öznitelikler ve çok katmanlı
algılayıcı ağı ile tekrar-çal saldırılarının tespit edilme performansının artırıldığı kanıtlanmıştır. Bu
çalışmada, ağırlıklandırma yönteminin performansı faz tabanlı APGDF ve CNPF dahil olmak üzere
farklı öznitelikler ile incelenmiştir. İlgili geçmiş çalışmalarda birçok farklı öznitelik konfigürasyonu
bulunabilmesine ragmen, tüm öznitelikler için tüm olasılıkları denemek mümkün değildir. Bu nedenle,
belirtilen öznitelik türleri ve bunların ağırlıklandırılmış versiyonlarında statik, delta ve hızlandırma
öznitelikleri kullanılmıştır. iMFCC’nin ve APGDF’nin sırasıyla genlik ve faz bazlı özniteliklerde en iyi
performansı sergilemeleri nedeniyle, sonraki testlerde statikler göz ardı edilerek iMFCC ve APGDF
için delta ve hızlandırma öznitelikleri kullanılmıştır. Dahası, ek iyileştirmelerin mümkün olup
olmadığını gözlemlemek için öznitelik birleştirme ve puan birleştirme uygulanmıştır. Sonuçlar,
çerçeve-bazlı ağırlıklandırma ve öznitelik birleştirmenin sentetik konuşma için etkili olmadığını, fakat
puan birleştirmenin özniteliklerin yalnız kullanımından daha üstün sonuçlar elde ettiğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: otomatik konuşmacı doğrulama, evrişimsel sinir ağları, sentetik konuşma tespiti.
1. INTRODUCTION
Recent developments on speech synthesis gave us the opportunity to produce realistic speech signals.
Even some of the most advanced methods are open sourced, which means anyone with a little expertise
can use them to synthesize speech. This situation possesses serious threat to automatic speaker
verification (ASV) systems, where an individual is verified or rejected based on their voice
characteristics. Several studies proved that synthetic speech signals improved false acceptance rates of
ASV systems, despite the complexity of the system (Wu, Chng and Li, 2012; Wu et al., 2013, 2015). In
general, these types of biometric attacks are named as spoofing attacks, and for the security of the ASV
systems, a countermeasure must be developed to detect audio spoofing attacks. As the ASV technology
has achieved a considerable success and has been used in practice (call centers, mobile banking, spoken
dialogue systems, etc.), preventing spoofing attacks has become a critical research topic recently.
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Automatic Speaker Verification and Countermeasures Challenge (Wu et al., 2017) (ASVspoof)
provided a common database to the researchers, which includes genuine speech and synthetic speech
files (ASVspoof 2015 database). Over the years, many different methods have been used to detect
synthetic speech signals, including the conventional ones found in speaker recognition systems. One of
the most preferred feature types, Mel frequency cepstral coefficients (MFCCs) (Davis and
Mermelstein, 1980), is found to be ineffective for synthetic speech detection, where phase-based
features outperformed MFCCs (Wu, Chng and Li, 2012). Comparison of several short-term power
spectral features, short-term phase features, and long-term spectral features can be found in
(Sahidullah, Kinnunen and Hanilçi, 2015). Another comparison based on different features and
different classifiers is presented in (Hanilçi, 2018). An interesting outcome of these works is that
phase-based features are as effective as magnitude-based features, even outperform them in many
cases. This situation indicates that although the phase information is usually neglected in
speech/speaker recognition, it can be useful for spoofed speech detection. However, another magnitude
spectrum based feature, constant-Q cepstral coefficients (CQCCs) (Todisco, Delgado and Evans,
2017), achieved the best single feature performance for ASVspoof 2015 database, and became a de
facto for audio spoofing attack detection systems.
Besides the features, classifiers also play an important role for spoofing detection. As one can expect,
the earlier systems include conventional approaches such as Gaussian mixture models (GMMs),
support vector machines, i-vector (Hanilçi et al., 2015). However, with the enormous success of deep
learning architectures in many different pattern recognition problems, most of the focus has been
shifted to deep learning based systems. In (Xiao et al., 2015), multilayer perceptron network is used to
handle high dimensional features obtained from eight different feature types. In (Qian, Chen and Yu,
2016), deep neural networks (DNN) are used to extract deep features. In (Alam et al., 2016), DNN is
used for both classification and bottleneck feature extraction purposes. DNNs also used for robust
spoofing detection (Qian et al., 2017). Convolutional neural networks (CNNs) are used in (Dinkel,
Qian and Yu, 2017), and combination of CNNs and recurrent neural networks (RNNs) is investigated
in (Zhang, Yu and Hansen, 2017). Several different models are used to detect replayed speech attacks
of ASVspoof 2017 database (Lavrentyeva et al., 2017; Delgado et al., 2018; Yang and Das, 2019;
Yang, Liu and He, 2019) and ASVspoof 2019 database (Gomez-Alanis et al., 2019; Todisco et al.,
2019; Dua, Jain and Kumar, 2021).
In this work, due to success of the deep learning methods, a CNN is used as the back-end of synthetic
speech detection system. CNNs also have the ability of feature extraction from local regions (Dinkel,
Qian and Yu, 2018), hence more complicated features can be extracted in the deeper layers of the
networks. For the front-end, we considered several different features including conventional ones such
as MFCCs and linear frequency cepstral coefficients (LFCCs). Other than these, spectral centroid
magnitude coefficients (SCMCs), inverse MFCCs (iMFCCs), and all-pole group delay function
(APGDF) and cosine phase features are used. A simple frame-based weighting, following (Yang, Liu
3
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and He, 2019), is also applied to the features to obtained more discriminative versions of them. The
frame-based weighting approach is found to be effective for replayed speech detection with CQCC
features. However, to the best of the authors’ knowledge, it was not applied to synthetic speech
detection before. Further, feature fusion and score fusion approaches are implemented to achieve a
higher performance than the single systems. All of the experiments are conducted solely on ASVspoof
2015 database, without any data augmentation or adding any data from different databases.
This paper is organized as follows. Section 2 describes the proposed system for both front-end and
back-end. Experimental results are given in Section 3. Discussion of the results are in Section 4, and
Section 5 concludes the paper.
2. SYNTHETIC SPEECH DETECTION SYSTEM
2.1. Front-end
Features used in this work are summarized in this subsection. Frame-wise weighting is also explained
in this section for completeness.
MFCC: Widely used feature type, where triangular filters placed linearly on the Mel-scale are used to
extract filterbank energies. Then, log-compression and discrete cosine transform (DCT) are applied.
Only a few of the lower-order coefficients are retained, as the higher order coefficients do not include
much information.
Inverse MFCC: In this case, triangular filters are placed linearly on inverted Mel-scale. Hence, it
provides a higher resolution on the high frequency region, which is considered to be effective for
spoofed speech detection (Jung et al., 2019).
LFCC: In this case, triangular filters are place equidistant on linear scale, providing the same resolution
for all frequencies.
SCMC: The spectral centroid magnitude is defined as
ெ

ܵܯܥ௧

ൌ

ାଵ

ଶ
σୀଵ
݂ሺ݇ሻܵ௧ ሺ݇ሻݓ ሺ݇ሻ
ெ
ଶ ାଵ
σୀଵ
݂ሺ݇ሻݓ ሺ݇ሻ

(1)

where St(k) and f(k) represent the power spectrum magnitude of tth frame and normalized frequency
corresponding to kth bin, and wi(k) is the frequency sampled frequency response of the filter. SCMCs
are then extracted following (Sahidullah, Kinnunen and Hanilçi, 2015). Finer details that are not
presented in the cepstral features can be captured with the SCMCs. Furthermore, they achieved the
second-best score for the unknown part of the ASVspoof 2015 evaluation data with a GMM classifier
(Sahidullah, Kinnunen and Hanilçi, 2015).
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APGDF: In most of the speech recognition systems, phase features are ignored. However, they can be
effective to detect spoofed speech. Modified group delay (MGD) is one of the features that represents
the phase information of the signal. The group delay can be expressed as the negative derivative of the
phase spectrum,
ఈ

ሾܺோ ሺ݇ሻܻோ ሺ݇ሻ  ܺூ ሺ݇ሻܻூ ሺ݇ሻሿ
߬௧ ሺ݇ሻ ൌ  ݊݃ݏൈ ቤ
ቤ 
ܪሺ݇ሻଶఊ

(2)

where sgn is the sign of the numerator, XR(k) and XI(k) are the real and imaginary parts of the discrete
Fourier transform (DFT) of a speech frame x(n) of L samples (n=1,2,…,L-1). YR(k) and YI(k) are the
real and imaginary parts of the DFT for nx(n). H(k) is the cepstral smoothed speech spectrum, ߙ and ߛ
are control parameters. In APGDF, spectral envelope of the speech signal is extracted via all-pole
modeling, reducing the parameters compared to the MGD.
Cosine phase: These features are obtained via cosine function applied to the unwrapped phase
spectrum.
All of the above mentioned features are also weighted following the frame-wise magnitude weighting
approach proposed in (Yang, Liu and He, 2019). Consider the magnitude spectrums of two speech
frames X and Y, one of them is genuine, and the other is its synthesized version.
ܺ ൌ ሼݔଵ ǡ ݔଶ ǡ ǥ ǡ ݔ ሽǡ ܻ ൌ ሼݕଵ ǡ ݕଶ ǡ ǥ ǡ ݕ ሽ

(3)

where each element represents frequency bins. Suppose SX and SY are the sum of the magnitudes of the
frame,




ܵ ൌ  ݔ ǡ ܵ ൌ  ݕ 
ୀଵ

(4)

ୀଵ

Using ܺԢ and YԢ features given below, instead of X and Y, increases the discriminative power of the
features in terms of Fisher’s ratio (Yang, Liu and He, 2019).
ܺԢ ൌ ሼܵ ݔଵ ǡ ܵ ݔଶ ǡ ǥ ǡ ܵ ݔ ሽǡ ܻԢ ൌ ሼܵ ݕଵ ǡ ܵ ݕଶ ǡ ǥ ǡ ܵ ݕ ሽ

(5)

The phase features are weighted in the same fashion but using the phase spectrum information. This
simple approach provides more discriminative features in theory. Therefore, we will compare both the
original versions and the weighted versions of the features to confirm if the CNN can exploit those
additional discriminative ability.

5
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2.2. Back-end
The extracted features are fed into a CNN, which includes three convolutional blocks. In each of these
blocks, a convolutional layer is followed by max-pooling layer, ReLU activation function, and a batch
normalization layer. Number of channels for the first convolutional layer is 16. The other convolution
layers include 32 channels. Kernel size is 7 for the first convolution, 5 for the second convolution, and
3 for the third convolution. At the end of the last convolutional block, the outputs are flattened and fed
to a fully connected layer with 64 nodes. ReLU activation is also applied to the fully connected layer.
To prevent overfit, dropout with a probability of 0.5 is added to the fully connected layer. The output
layer consists of two nodes, one for the genuine class, and one for the synthetic speech class. SoftMax
function is applied to these nodes to obtained likelihood probabilities for each class. All of the
utterances in the database are fixed to three seconds by padding or truncating. Padding is applied by
repeating the utterance’s own frames to match the necessary length.
3. EXPERIMENTS
The experiments were conducted on the ASVspoof 2015 database. Table 1 shows the partitions and
number of utterances in each partition. S1 to S10 shows the different spoofing attacks. Note that S6 –
S10 were included only in the evaluation partition. They are named as unknown attacks as the trained
networks will not have information about those attacks, but try to detect them in the test stage.
Therefore, the generalization capacity of the proposed system must be high enough to detect unknown
attacks.
For the feature extraction, 512 points DFT were taken, and 19 static coefficients were chosen after
DCT, including the zeroth coefficient. Delta and acceleration coefficients were appended to the static
coefficients. Hence, a total of 57 dimensional features were extracted per frame. Features were
normalized to have a zero mean and unit variance.
Table 1: Partitions of ASVspoof 2015 database
Class

Proceedings Books

Number of Utterances
Train

Development

Genuine

3750

3497

9404

S1

2525

9975

18400

S2

2525

9975

18400

S3

2525

9975

18400

S4

2525

9975

18400

S5

2525

9975

18400

S6

0

0

18400

S7

0

0

18400

S8

0

0

18400

S9

0

0

18400

S10

0

0

18400
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Table 2 shows the results for both development and evaluation data, in terms of Equal error rate (EER).
It turns out weighted features did not bring any advantage over their ordinary versions. This may
indicate that either they are not effective for capturing synthetic voices, or CNN can extract
discriminative feature itself via the convolutional kernels. Best performance was achieved with iMFCC
features for both development and evaluation sets.
Further experiments were conducted using only the delta and the acceleration coefficients (a total of 38
dimensional vector), as it is found to be more effective for synthetic speech detection (Todisco,
Delgado and Evans, 2017). In this set of experiments, we only focused on iMFCC and APGDF
features, since they were the best performing magnitude and phase-based features, respectively. For the
development set, weighted APGDF features performed better than the normal APGDFs.
We also applied feature fusion and score fusion strategies. In this case, we used iMFCC_DA and
APGDF_DA_w. For the feature fusion, we simply concatenated the features obtained from the same
frame, hence 78-dimensional features per frame. For the score fusion, we combined the final scores of
each feature, and also tried different weights using the following approach,
(6)

 ݁ݎ̴ܿܵ݀݁ݏݑܨൌ ܥܥܨܯ݅ כ ܭ௦  ሺͳ െ ܭሻ ݓ̴ܣܦ̴ܨܦܩܲܣ כ௦

where, K is a constant between 0 and 1. The results are given in Table 3. It can be seen that score
fusion achieved better performance than the single-feature systems, and feature fusion approach.
Table 2: EER (%) results for all features, weighted features are indicated with (_w).
CNN
Feature Type

Development

Evaluation

Inverse MFCC

0.87

3.05

Inverse MFCC_w

2.06

4.03

MFCC

3.50

8.70

MFCC_w

4.90

9.75

LFCC

1.42

4.89

LFCC_w

4.64

7.57

SCMC

1.63

3.80

SCMC_w

4.28

9.29

APGDF

2.28

8.00

APGDF_w

3.01

9.65

Cos_phase

13.41

16.06

Cos_phase_w

19.85

22.22

4. DISCUSSION
The first set of experiments showed that frame-wise weighting is not effective for synthetic speech
detection with CNN back-end. iMFCC features achieved the best performance. One of the phase-based
7
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features, APGDF had a comparable performance with the other magnitude-based features. On the other
hand, cosine phase features yielded the worst results.

Table 3: EER (%) results for delta and acceleration coefficients (DA) of iMFCC and APGDFG, and the
fused systems.
CNN
Feature Type

Development

Evaluation

iMFCC_DA

1.81

5.64

iMFCC_DA_w

4.32

7.99

APGDF_DA

4.35

10.69

APGDF_DA_w

2.87

11.94

Feature Fusion

1.83

9.97

K=0.5

0.68

5.11

K=0.6

0.65

5.11

K=0.7

0.72

4.10

K=0.8

0.84

4.24

K=0.9

1.27

4.84

Score Fusion

For the second set of experiments we chose iMFCC and APGDF features, and used only delta and
acceleration coefficients. Although our expectation was to obtain better scores, their performance
decreased compared to the features including the static ones. These results may indicate that CNN do
not benefit from the temporal information as GMM and MLP classifiers do.
Fusion strategies were also examined. Feature fusion resulted in a poor performance compared to the
iMFCCs only. Score fusion, however, achieved a better performance. Although we combined only two
features, one may achieve higher improvements by adding more features and more appropriate score
fusion methods, such as regression.
5. CONCLUSION
In this work, a CNN with different feature types was used to detect synthetic speech files of ASVspoof
2015 database. Frame-wise weighting was used to obtain more discriminative features, however, it did
not bring any advantage over the ordinary features. Feature fusion and score fusion methods were also
applied to the best performing magnitude and phase-based features, namely iMFCC and APGDF.
Although feature fusion performed worse than the iMFCC only system, score fusion yielded improved
detection accuracies for both development and evaluation sets.
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11 GBq 226Ra-Be NÖTRON KAYNAĞINA SAHİP IŞINLAMA ÜNİTESİNDE
TERMAL NÖTRON IŞINLAMA KONUMUNUN DENEYSEL OLARAK
BELİRLENMESİ
EXPERIMENTALLY DETERMINATION OF THERMAL NEUTRON IRRADIATION
POSITION IN THE IRRADIATION UNIT WİTH A 11 GBq 226Ra-Be NEUTRON SOURCE
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ÖZET
Nötron aktivasyon analizi (NAA), kararlı çekirdeğin nükleer reaksiyonlar ile radyoaktif bir
çekirdeğe dönüştürülmesine ve reaksiyon ürünlerinin ölçülmesine dayanan tahribatsız bir
nükleer analitik tekniktir. Herhangi bir fiziksel forma sahip olan bir numunedeki çok sayıda
elementin aynı anda kantitatif olarak tanımlanması için, araştırma reaktörleri, nötron
jeneratörleri veya izotopik nötron kaynaklarından üretilen nötron ışınlamasıyla uygulanabilen
ve kesinliği yüksek sonuçlar vermesi nedeniyle dünyada tercih edilen bir analiz tekniğidir.
NAA ve nötronların madde ile etkileşme mekanizmalarına ait nükleer parametrelerin
araştırılması gibi çalışmalar, çoğunlukla yüksek nötron akılı reaktörler kullanılarak
yapılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde izotopik nötron kaynaklı ışınlama ünitesi bulunan
çok az sayıda kurum mevcuttur. Bu analiz tekniğinin uygulanabilmesi amacıyla, Bursa
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde, optimum ışınlamanın
gerçekleştirilebileceği bir zırhlama geometrisi tasarımlanarak 11 GBq 226Ra-Be izotopik
nötron kaynağına sahip ışınlama ünitesi kurulmuştur. Biri pnömatik ikisi manuel olmak üzere
3 adet ışınlama kanalına sahiptir. Kaynaktan yayınlanan hızlı nötronları termal hale getirilmek
için saf su kullanılmıştır. Zırhlama malzemesi olarak, hem sızan hızlı nötronları termal hale
getirmek hem de bu nötronların soğurulması amacıyla parafin+boroksit karışımı
kullanılmıştır. En dışta ise, yüksek enerjili gamma ışınlarının soğurulması amacıyla, 15 cm
kalınlıkta Chevron tipi kurşun tuğlalar kullanılarak zırhlanmıştır. Işınlama ünitesinde kaynak
olarak kullanılan 226Ra-Be izotopik nötron kaynağı, nispeten büyük bir geometrik yapıya (18
mm çapında 70 mm yüksekliğinde çelik kılıf içinde) sahip olduğundan ışınlama kanalında
hangi yükseklikte maksimum nötron akısının olduğu bilinmemektedir. Bu amaçla, sertifikalı
malzemeler kullanılarak hazırlanan monitörler, nötron ışınlama ünitesinin manuel ışınlama
kanalında ölçeklendirilmiş bir konumlayıcı yardımıyla, düşey doğrultuda tabandan itibaren
farklı yüksekliklere ayarlanarak ışınlanmıştır. Kaynağın termal nötron akısında ışınlanarak,
nötron aktivasyon yöntemiyle radyoaktif hale getirilen monitörlerin net fotopik alanları,
sintilasyon detektörlü gamma spektroskopi sisteminde elde edilmiştir. Farklı yüksekliklerde
ışınlanan monitörlerin net fotopik alanlarından yararlanarak özgül (spesifik) aktiviteleri
hesaplanmıştır. Böylece ışınlama konumuna bağlı olarak ışınlama kanalındaki termal nötron
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akı dağılımı elde edilmiş ve termal nötron akısının maksimum olduğu yükseklik tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nötron Aktivasyon Analizi,
Akı Dağılımı

226

Ra-Be İzotopik Nötron Kaynağı, Nötron

ABSTRACT
Neutron activation analysis (NAA) is a non-destructive nuclear analytical technique based on
the conversion of a stable nucleus into a radioactive nucleus by nuclear reactions and the
measurement of reaction products. For the simultaneous quantitative identification of multiple
elements in a sample of any physical form, it is a technique that can be applied by irradiating
with neutrons produced from research reactors, neutron generators, or isotopic neutron
sources and is preferred in the world due to its high precision results. NAA and investigation
of nuclear parameters belonging to the interaction mechanisms of neutrons with matter are
mostly done using reactors with high neutron flux. However, there are very few institutions in
our country that have irradiation unit with isotopic neutron source. In order to apply this
analysis technique, by designing a shielding geometry in which optimum irradiation can be
achieved, irradiation unit with 11 GBq 226Ra-Be isotopic neutron source installed at Bursa
Uludağ University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics. It has 3 irradiation
channels, one pneumatic and two manual. Pure water was used to thermalize the fast neutrons
emitted from the source. As shielding material, paraffin+boronoxide mixture was used both to
thermalize the leaking fast neutrons and to absorb these neutrons. The outermost part of unit
was shielded using 15 cm thick Chevron type lead bricks to absorb high energy gamma rays.
It is not known at what height the maximum neutron flux is in the irradiation channel since
the 226Ra-Be isotopic neutron source used as a source in the irradiation unit has a relatively
large geometric structure (in a steel sheath with a diameter of 18 mm and a height of 70 mm).
For this purpose, monitors prepared using certified materials were irradiated in the manual
irradiation channel of the neutron irradiation unit with the help of a scaled positioner, adjusted
to different heights from the base in the vertical direction. Net full-energy peak areas of the
monitors, which were made radioactive by neutron activation method by irradiating in the
thermal neutron flux of the source, were acquired by using gamma spectroscopy system with
scintillation detector. The specific activities were calculated using full-energy peak areas of
the monitors irradiated at different heights. Thus, depending on the irradiation position, the
thermal neutron flux distribution in the irradiation channel was obtained and the height at
which the thermal neutron flux was maximum was determined.
Keywords: Neutron Activation Analysis,
Distribution
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SULU ÇÖZELTİ VE ATIK SUDAN CR(VI) İYONLARININ ETKİN BİR ŞEKİLDE
UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN YENİ PİLLAR[5]AREN-İMMOBİLİZE EDİLMİŞ
MANYETİK NANOADSORBENTİN SENTEZİ
SYNTHESIS OF A NOVEL PILLAR[5]ARENE-IMMOBILIZED MAGNETIC
NANOADSORBENT FOR EFFECTIVELY REMOVAL OF CR(VI) IONS FROM
AQUEOUS SOLUTION AND WASTEWATER
Öğr. Gör. Dr. Ali BİLGİÇ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Orcid No: 0000-0002-7055-0847
ÖZET
Teknolojideki ilerlemeler birçok alanda kayda değer ilerlemeler sağlamıştır, ancak bu
ilerlemeler aynı zamanda birçok toksik kimyasal salarak çevrenin, özellikle de suyun
bozulmasına katkıda bulunmuştur. Bu toksik kimyasallar arasında ağır metaller, besin
zincirini ve jeokimyasal döngüyü etkileyen biyolojik olarak parçalanmamaları nedeniyle
önemli çevresel tehlikeler oluşturan su sistemlerindeki ana kirleticilerdir. Ağır metallerden
biri olan krom, düşük konsantrasyonlarda bile insanlar ve hayvanlar için potansiyel olarak
kanserojen olduğu bilinen en önemli toksik kirleticilerden biridir. Doğal sularda, krom
genellikle Cr(III) ve Cr(VI) olmak üzere iki ana oksidasyon durumunda bulunur. Özellikle
Cr(VI), ekosistem ve insanlar için güçlü ve kalıcı toksisitesi nedeniyle en tehlikeli ağır
metallerden biri olarak kabul edilmektedir. Cr(VI) iyonlarının sulu ortamdan ve atık sudan
uzaklaştırılması için çevre dostu, yüksek verimli ve düşük maliyetli bir adsorban geliştirmek
oldukça arzu edilir ve zordur.
Bu çalışmada, Cr(VI) iyonlarının atık su ve sulu çözeltiden etkin bir şekilde uzaklaştırılması
için yeni bir manyetik Fe3O4@SiO2-APTES-pillar[5]aren nanoadsorban hazırlanmıştır. Her
basamakta hazırlanan numunelerin ve nanoadsorbanın (Fe3O4@SiO2-APTES-pillar[5]aren)
karakterizasyonu SEM, TEM, EDX, FTIR ve XRD teknikleri kullanılarak iyi karakterize
edildi. Hazırlanan manyetik nanoadsorban, sulu ortamda iyi bir dağılım gösterdi ve
mükemmel manyetizması nedeniyle manyetik ayırma ile yeniden kullanım için uygun şekilde
toplanabilir ve kolayca geri kazanılabilmektedir. Sıcaklık, başlangıç krom konsantrasyonu,
doz, pH ve temas süresi gibi parametrelerin hazırlanan manyetik Fe3O4@SiO2-APTESpillar[5]aren nanoadsorbent ile sulu çözeltilerden toksik Cr(VI) adsorpsiyonu üzerindeki
etkileri araştırıldı. Temkin, Freundlich, Langmuir ve Dubinin-Radushkevich adsorpsiyon
izotermleri hesaplanmış ve Langmuir modeli diğer adsorpsiyon izoterm modeline göre daha
iyi uyum sağlamıştır. Farklı sıcaklıklarda (298 – 328 K) Cr(VI) iyonları için maksimum
adsorpsiyon kapasiteleri 147.63 - 164.36 mg/g olarak hesaplanmıştır. Adsorpsiyon kinetiği
sonuçları, yalancı ikinci dereceden modele daha yakındı. Termodinamik parametreler,
adsorpsiyon işleminin kendiliğinden mümkün ve endotermik olduğunu doğruladı. Beş döngü
Fe3O4@SiO2-APTES-pillar[5]aren nanoadsorban yeniden kullanımından sonra Cr(VI)
uzaklaştırma yüzdesi stabilize olma eğilimindedir. Bu sonuçlar, sulu çözelti ve atık sudan
Cr(VI) iyonlarının uzaklaştırılması için etkili ve geri dönüştürülebilir bir adsorban olarak
nanoadsorbanın
kullanılmasının
potansiyelini
Fe3O4@SiO2-APTES-pillar[5]arene
vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nanoparçacık, Cr(VI), sütun[5]aren, adsorpsiyon, izoterm
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ABSTRACT
Advances in technology have made remarkable progress in many areas, but these advances
have also contributed to the degradation of the environment, especially water, by releasing
many toxic chemicals. Among these toxic chemicals, heavy metals are the main pollutants in
water systems that pose important environmental hazards due to their non-biodegradability
affecting the food chain and geochemical cycle. One of the heavy metals, chromium, is one of
the top toxic pollutants known to be potentially carcinogenic to humans and animals even at
low concentrations. In natural waters, chromium usually exists in two main oxidation states,
Cr(III) and Cr(VI). Especially Cr(VI) is considered as one of the most dangerous heavy
metals due to its strong and persistent toxicity for the ecosystem and humans. It is highly
desirable and difficult to develop an environmentally friendly, highly efficient, and low-cost
adsorbent for the removal of Cr(VI) ions from aqueous media and wastewater.
In this study, a new magnetic Fe3O4@SiO2-APTES-pillar[5]arene nanoadsorbent was
prepared for the efficient removal of Cr(VI) ions from wastewater and aqueous solution.
(Fe3O4@SiO2-APTES-pillar[5]arene) prepared at each step was well-characterized using
SEM, TEM, EDX, FTIR, and XRD techniques. The prepared magnetic nanoadsorbent
showed good dispersion in the aqueous medium and can be conveniently collected and easily
recovered for reuse by magnetic separation due to its perfect magnetism. The influences of
parameters such as temperature, initial chromium concentration, dose, pH and contact time on
toxic Cr(VI) adsorption from aqueous solutions with the prepared magnetic Fe3O4@SiO2APTES-pillar[5]arene nanoadsorbent were investigated. Temkin, Freundlich, Langmuir, and
Dubinin-Radushkevich adsorption isotherms were calculated and the Langmuir model was
better fitted compared to the other adsorption isotherm model. The maximum adsorption
capacities for Cr(VI) ions at different temperatures (298 – 328 K) were calculated 147.63 164.36 mg/g. The adsorption kinetics results were closer to pseudo-second-order model.
Thermodynamic parameters were confirmed that the adsorption process was spontaneous
possible, and endothermic. The percentage of Cr(VI) removal tended to stabilize after five
cycles of Fe3O4@SiO2-APTES-pillar[5]arene nanoadsorbent reuse. These results highlight
the potential of using Fe3O4@SiO2-APTES-pillar[5]arene nanoadsorbent as an influential
and recyclable adsorbent for removal of Cr(VI) ions from aqueous solution and wastewater.
Keywords: Nanoparticle, Cr(VI), pillar[5]arene, adsorption, isotherm
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ELEKTROKİMYASAL ÇALIŞMALARDA FARKLI ASETAT TAMPON
DERİŞİMLERİNİN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF DIFFERENT ACETATE BUFFER CONCENTRATIONS ON ENZYME
ACTIVITY IN ELECTROCHEMICAL STUDIES
Dr. Ahmet İlhan
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD
ORCID NO: 0000-0003-2896-6280
Dr. Öğr. Üyesi Umut KÖKBAŞ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD
ORCID NO: 0000-0003-4028-3458
Prof. Dr. Levent KAYRIN
Girne Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD
ORCID NO: 0000-0002-8751-3129

ÖZET
Genel olarak enzimler çözünürdür; substrat, pH, tampon derişimi ve sıcaklık gibi çeşitli etkenler
tarafından inhibe edilebilirler. Optimum tampon konsantrasyonu enzim aktivitesi için önemli
bir faktördür. Tampon çözeltileri, yalnızca küçük bir belirsizliğe sahip olan bir sistemin pH'ını
sabit tutmak için kullanılan belirli bir tamponlama kapasitesine sahiptir. Tampon kapasitesi
hem konsantrasyona hem de pH'a bağlıdır.
Elektrokimyasal çalışmalarda tampon derişimi önemli bir etken iken çoğu çalışmada bu etken
göz ardı edilebilmektedir. Bu çalışmada tampon derişiminin enzim aktivitesi üzerine etkisini
belirlemek için, çapraz bağlı hidrojen peroksidaz enzimi kullanılmış, enzim aktivitesinin farklı
tampon derişimlerindeki iyonik kuvvet etkisinden yararlanılmıştır. Altın elektrot üzerine HRP
enzimi, BSA, jelatin ve glutaraldehit’in UV ışık yardımıyla immobilize edilmesi ile hazırlandı.
Aynı koşullarda hazırlanan elektrotlar ile 25, 50, 100 ve 200 mM asetik asit tamponunda
ölçümler gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada sadece doğru pH değerinde çalışmanın yeterli olmadığı aynı zamanda doğru
derişimde çalışmanın önemi vurgulanmak istenmiştir. Kullanılacak tamponun derişiminin,
enzim performansında önemli olduğunu destekleyen daha farklı çalışmalarla da ortaya
koyulması gerektiğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Asetat tamponu, Hidrojen peroksidaz, Elektrokimya
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ABSTRACT
In general, enzymes are soluble; They can be inhibited by various factors such as substrate, pH,
buffer concentration and temperature. Optimum buffer concentration is an important factor for
enzyme activity. Buffer solutions have a certain buffering capacity that is used to keep the pH
of a system constant, which has only a small uncertainty. Buffer capacity is dependent on both
concentration and pH.

While buffer concentration is an important factor in electrochemical studies, this factor can be
ignored in most studies. In this study, cross-linked hydrogen peroxidase enzyme was used to
determine the effect of buffer concentration on enzyme activity, and the ionic strength effect of
enzyme activity at different buffer concentrations was used. It was prepared by immobilizing
HRP enzyme, BSA, gelatin and glutaraldehyde on the gold electrode with the help of UV light.
Measurements were made in 25, 50, 100 and 200 mM acetic acid buffer with electrodes
prepared under the same conditions.

In this study, it was aimed to emphasize that working at the right pH value is not sufficient, but
also the importance of working at the right concentration. We can say that the concentration of
the buffer to be used should be revealed by different studies that support the importance of
enzyme performance.
Keywords: Acetate buffer, Hydrogen peroxidase, Electrochemistry
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FARKLI BSA DERİŞİMLERİNDE HİDROJEN PEROKSİDAZ ENZİM AKTİVİTESİ
HYDROGEN PEROXIDASE ENZYME ACTIVITY AT DIFFERENT
CONCENTRATIONS OF BSA

Dr. Ahmet İlhan
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD
ORCID NO: 0000-0003-2896-6280
Dr. Öğr. Üyesi Umut KÖKBAŞ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD
ORCID NO: 0000-0003-4028-3458
Prof. Dr. Levent KAYRIN
Girne Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD
ORCID NO: 0000-0002-8751-3129

ÖZET
Çapraz bağlı enzimler, serbest enzimlere göre belirli bir sıcaklıkta daha kararlı halde olurlar.
Çok sayıda amin grubuna sahip olan sığır serum albumini (BSA), enzim kümeleri arasında
güçlü bir bağlanma sağlar, böylece biyoaktif tabakanın aktivitesi ve stabilitesinin artmasına
yola açar. Enzim-BSA karışımı, glutaraldehit gibi çapraz bağlayıcı bir madde ile kovalent
bağlandıktan sonra daha kararlı hale gelir.
Altın elektrot üzerine HRP enzimi, BSA, jelatin ve glutaraldehit’in UV ışık yardımıyla
immobilize edilmesi ile hazırlandı. Her elektrot için 7,5 mg, 15 mg, 30mg ve 60 mg
derişimlerde farklı BSA miktarları kullanılarak dört farklı elektrot hazırlanmıştır. Hazırlanan
dört farklı elektrot ile elektrokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir.
Glutaraldehit enzime göre daha yüksek affinite gösterdiği BSA polimerine bağlanarak, HRP
üzerindeki BSA’dan kaynaklanan sıkı kovalent çapraz bağları azaltmış ve enzim aktivitesinin
devam etmesi sağlamıştır. Kullanılacak BSA derişiminin elektrokimyada enzimlerin performansında
önemli olduğu görülmüştür. Farklı BSA derişimlerinin elektrokimyasal çalışmalarda önemli bir
etken olduğu göz ardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: BSA, Hidrojen peroksidaz, Elektrokimya
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ABSTRACT
Cross-linked enzymes are more stable at a certain temperature than free enzymes. Bovine serum
albumin (BSA), which has a large number of amine groups, provides a strong binding between
enzyme aggregates, thus leading to increased activity and stability of the bioactive layer. The
enzyme-BSA mixture becomes more stable after covalent bonding with a crosslinking agent
such as glutaraldehyde.
It was prepared by immobilizing HRP enzyme, BSA, gelatin and glutaraldehyde on the gold
electrode with the help of UV light. Four different electrodes were prepared using different
amounts of BSA at 7.5 mg, 15 mg, 30 mg and 60 mg concentrations for each electrode.
Electrochemical measurements were carried out with four different electrodes prepared.
Glutaraldehyde binds to the BSA polymer, which has a higher affinity than the enzyme,
reducing the tight covalent cross-links caused by BSA on the HRP and ensuring the
continuation of the enzyme activity. It has been observed that the BSA concentration to be used
is important in the performance of enzymes in electrochemistry. It should not be overlooked
that different BSA concentrations are an important factor in electrochemical studies.
Keywords: BSA, Hydrogen peroxidase, Electrochemistry
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ANDROCTONUS CRASSİCAUDA (OLİVER 1807) AKREP TÜRÜNÜN HAM
ZEHRİNİN İNSAN PANKREAS KANSERİ HÜCRE HATTI (CAPAN-1) ÜZERİNE
SİTOTOKSİK, APOPTOTİK VE NEKROTİK ETKİLERİ*
CYTOTOXIC, APOPTOTIC, ANDNECROTICEFFECTS OF THECRUDEVENOM OF
SCORPION ANDROCTONUS CRASSICAUDA (OLIVER 1807) IN HUMAN PANCREAS
CANCER CELL LINE (CAPAN-1)
Güler ARSLAN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim
Dalı, (Sorumlu Yazar), ORCID No: 0000-0001-8296-7650
Prof. Dr. Nazife YİĞİT KAYHAN
Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
ORCID No: 0000-0002-8731-3362
ÖZET
Akrep zehirlerinin uzun yıllardan beri Çin geleneksel tıbbında çeşitli hastalıkların tedavisinde
kullanıldığı bilinmektedir. Zehirler, türe özgü olup heterojen karışımladır. Çalışmamızda
kullanılan akrep Androctonus crassicauda (Oliver 1807) Orta Doğu coğrafyasında yaygın
bulunmaktadır. Ülkemizde, A.crassicauda Güney Doğu Anadolu, özellikle Şanlıurfa ve
Mardin'de akrep sokmalarında diğer diğer akrep türlerinden çok daha önemlidir.
Bu çalışmada, A. crassicauda akreplerinde elektrositimülasyon elde edilen ham zehir
kullanılmıştır. Zehrin, kanser hücrelerine etkisini araştırmak için insan pankreas
adenokarsinomu (Capan-1) hücrelerine ve normal fibroblast (L929) hücrelerine kültür
ortamında uygulanmıştır. Sitotoksik aktivite MTT testi kullanılarak, apoptotik ve nekrotik
hücre ölümü Hoechst 33342 ve PI ikili boyama yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Aynı
zamanda, zehir uygulanmış hücrelerdeki morfolojik değişiklikler farklı mikroskop teknikleri
kullanılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
Sitoksitite testi sonuçlarına göre akrep ham zehri pankreas kanser hücrelerine karşı normal
fibroblasttan daha fazla sitotoksiktir. İkili boyama yöntemi ile akrep ham zehrinin pankreas
hücre hattında yoğun apoptotik etkiye ve fibroblast hücre hattında ise nekrotik etkiye yol açtığı
gözlenmiştir. Hemotoksilen eosin boyaması sonucunda; pankreas kanser hücrelerinde küçülme
veya sitoplazmik küçülme, kromatinin yoğunlaşması, nükleusun küçülmesi veya parçalara
bölünmesi şeklinde değişikler ve bozunmalar gözlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler;
A. crassicauda zehrinin pankreas kanser hücrelerini öldürdüğünü ancak sağlıklı fibroblast
hücrelerine daha az etki gösterdiği görülmüştür. Ancak, A. crassicauda ham zehrinin pankreas
kanseri üzerine etkili olduğu söylemek için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Androctonus crassicauda (Oliver 1807), Akrep Zehri, İnsan Pankreas
Kanseri, Sitotoksisite, Apoptoz, Nekroz
ABSTRACT
The venoms are species-specific and heterogeneous mixtures. It is known that scorpion venoms
have been used in Chinese traditional medicine for many years in the treatment of various
diseases. Recently studies show that the toxins found in scorpion venom can be used in the
treatment of various diseases, especially cancer. The scorpion Androctonus crassicauda (Oliver
1807) used in our study is common in the Middle East geography. In our country, A.
*Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
Programı’ndan Güler Arslan tarafından, Prof.Dr. Nazife Yiğit Kayhan danışmanlığında tamamlanan aynı başlıklı
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crassicauda is much more important than other species in scorpion stings in Southeastern
Anatolia, especially in Şanlıurfa and Mardin.
In this study, the crude venom obtained by electrostimulation technique from A. crassicauda
scorpions was used. To investigate the effect of A. crassicauda venom on cancer cells, it was
applied to human pancreatic adenocarcinoma (Capan-1) cells and normal fibroblast (L929) cells
in culture. Cytotoxic activity was evaluated using the MTT test, and apoptotic and necrotic cell
death was evaluated using Hoechst 33342 and PI double staining method. At the same time,
morphological changes in venom treated cells were tried to be demonstrated using different
microscope techniques.
According to the results of the cytotoxicity test, scorpion crude venom is more cytotoxic to
pancreatic cancer cells than normal fibroblasts. With the double staining method, it was
observed that scorpion crude venom caused intense apoptotic effect on pancreatic cell line and
necrotic effect on fibroblast cell line. As a result of hematoxylin-eosin staining; In pancreatic
cancer cells, changes and degradation were observed in the form of shrinkage or cytoplasmic
shrinkage, condensation of chromatin, shrinkage of the nucleus or fragmentation. The data
obtained from this study; It has been observed that the venom of A. crassicauda death pancreatic
cancer cells, but has less effect on normal fibroblast cells. However, more detailed studies are
needed to say that the crude venom of A. crassicauda is effective on pancreatic cancer.
Keywords: Androctonus crassicauda (Oliver 1807), Scorpion Venom, Human Pancreas
Adenocarcinoma (Capan-1), Cytotoxicity, Apoptosis, Necrosis
1. GİRİŞ
Hastalıkların tarihi incelendiğinde, kanserin insanlar ve hayvanlarda görülen önemli ve en
ölümcül sağlık problemlerinden biri olduğu görülmektedir. Günümüzde kansere, yaygın olarak
rastlanılmakta ve hala önemli bir halk sağlığı problemi olmayı sürdürmektedir[1]. Tıp tarihi
incelendiğinde, geçmişten günümüze kadar geçen sürede bazı grup hastalıklar için tatmin edici
bir tedaviye sahip olamadığımız görülmektedir ve tatmin edici tedavi bulunamayan
hastalıklardan biri de kanserdir[2]. Kanser hücreleri mutasyonla oluşmakta ve doğal öldürücü
mekanizmalar ile aynı oranda öldürülmektedir. Her ne sebeple olursa olsun kanser hücresi
öldürücü mekanizmadan kurtulursa vücutta çoğalmaya başlar ve aşırı hızlı bölünme
özelikleriyle de organda tümörleşirler[3].
Kanser hastalığı ile mücadele eden hastalar geçmişte de günümüzde de yaşam yılları açısından
klinik, sosyal ve ekonomik olarak büyük bir yüktür. Kanser dünya da bilinen önemli ölüm
nedenleri arasında 8,97 milyon ile ikinci sırada yer almaktadır. Yemek borusu, karaciğer ve
pankreas kanserleri ölüm oranları en yüksek kanser türleridir ve bu kanser türleri için durum
hiç iç açıcı değildir[4]. Pankreas kanserinin tüm evreleri için 5 yıllık sağ kalım %10’ un altında
olup ilerleyen yıllarda kansere bağlı ölümlerde en fazla ölüm nedenin pankreas kanseri olacağı
tahmin edilmektedir. Hastaların %20 erken evre %30 ileri evre %50 metastatik hastalık
evresinde tanı almaktadır[5].
Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemler, çeşitli tümör tiplerini tedavi etmek için yaygın
olarak kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde başvurulan ilaçların (antineoplastitler) kanser
tedavisinde önemli yeri vardır. İlaçların amacı tümör hücrelerini küçültmek ve yok etmektir.
Sağlıklı hücrelerin korunmasını sağlamakta ilaçlardan beklenilmektedir [6]. Kemoterapi
ilaçlarının (antineoplastitlerin)birçoğunun kanserleşmiş hücreye karşı ayırt ediciliği yoktur ve
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sağlıklı hücreleri özelliklede hızlı bir biçimde çoğalması devam eden hücreleri hedef alırlar ve
bu hücreler üzerinde de önemli hasarlara sebep olabilmektedirler[7].Kemoterapi ilaçlarının yan
etkisi fazladır vebu ilaçlar bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Kısacası;
kemoterapi(1) normal hücreler üzerinde zararlı yan etkileri (spesifite eksikliği); (2) düşük başarı
oranı ve (3) yüksek tekrarlama riskine sahiptir. Sonuç olarak, kanser teşhisi ve tedavisi için yeni
güvenli ve etkili stratejilerin geliştirilmesine son derece ihtiyaç duyulmaktadır[6].
Kanser tedavisi kemoterapi ile tedaviden biyoterapi ile tedaviye dönüştürülmelidir. Biyoterapi
ile tedavide; kanserleşmemiş hücreler üzerinde yan etkisi olmayan biyolojik moleküller tercih
edilmelidir. Biyoterapi uygulamalarında kullanılabilecek biyolojik aktif bileşikler; kanser
hücresini doğrudan tanıyarak sağlıklı hücre popülasyonuna az ya da hiç zarar vermeyen ve
seçici olarak kanserli hücreyi tanıyan biyoterapi uygulamaları kanseri tedavi edeceği biyo terapi
uygulamaları tanıtıldığında kanser tedavisinin değişeceği açıktır [5].
Kanser tedavisi ve tanısı için yeni etkili stratejiler geliştirmek elzemdir. Kanser tedavisinde
kullanılabileceği düşünülen alternatiflerden biri de akrep gibi zehirli hayvanların zehrinde
bulunan peptitlerdenkanser tedavisinde kullanılabilecekleri bulmak ve bu peptitleri sentetik
olarak üretmektir [8]. Akrep zehri, savunma ve av yakalama için zehir bezi tarafından üretilen
protein (enzimler ve peptitler) ve protein olmayan (inorganik tuzlar, lipidler, nükleotitler,
serbest amino asitler ve su) maddelerin bir karmaşık bir kokteylidir[9]. Tek bir akrep türünün
zehri bile doğal seleksiyonla evrimleşmiş yüzlerce ile birkaç bin aktif peptiti içerebilir. Zehir
içeriğinde bulunan peptitlerin moleküler çeşitliliği kanserin teşhisten tedavisine birçok
çalışmaya yol açmaktadır. Kısacası, kanserle savaşta mızrağın başının akrep zehirlerinin
olabileceği düşünülmektedir[10]. Bununla birlikte, çok sayıdaki zehir bazlı peptitlerin etki
mekanizmasının tam olarak anlaşılamaması nedeniyle, zehir bazlı peptidlerin tedavide
kullanımını çok sınırlıdır. Zehir peptitlerinin etki mekanizması hakkında daha fazla bilgiye
ihtiyaç vardır.
Akrep zehirlerinde bulunan toksinlerin bazıları kanserli hücreyi tanıyıp sitotoksik olarak
etkilediği gibi bazı toksinler hücrelerin yüzeyinde bulunan iyon kanalları ile etkileşime girerek
antikanser etki gösterebilir. Akrep zehir toksinlerinin bir diğer etki mekanizması da canlının
bağışıklığını aktifleştirerek kansere karşı bağışıklık yanıtının oluşmasını sağlamaktır[11].
2.MATERYAL VE METOT
2.1. Akreplerden Elekrositimülasyon Tekniği İle Zehir Eldesi
Akreplerden zehir sağımı için elekrositimülasyon tekniği kullanılarak zehir elde edilmiştir. Bu
teknikte akrebe 15V’luk elektrik akımı % 0,9’luk tuz çözeltisi ile ıslatılmış elektrotlar
kullanılarakuygulandı. Elektrik ile uyarılan akrep zehir vermeye başladı ve verilen zehir mikro
pipet yardımı ile toplandı. Toplanan zehir tüpler içinde -20°C dondurucuda deneylerde
kullanılana kadar bekletildi.
2.2. Hücre Kültürü
Çalışmamızda, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Uygulamalar ve
Araştırmalar Merkezi (KÜBTUAM) Hücre Kültür Koleksiyonuna ait pankreas hücre kültürü
(Capan-1) ve normal fibroblast L929 hücre serisi kullanıldı. Hücrelerin üretildiği besiyeri
DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) içeren şişelere, L-glutamin, % 10, FCS ve %
1, antibiyotik (penisilin-streptomisin) ilave edilerek hazırlandı ve hücrelerin yerleştirildiği
şişeler 37°C'de % 5 CO2 ile ortamında CO2inkübatöründe 48 saat süreyle inkübe edildi.
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2.3. MTT Testi
L929 fibroblastst ve pankreas kanser hücreleri 48 kuyucukluplatelere her bir kuyucuğa 5.000
hücre olacak şekilde ekildi. Hücreler 24 saat süreyle inkübasyona bırakıldı. A. crassicauda ham
zehir örnekleri uygulanıp, 24 saat inkübe edildi. Örnekler 2 tekrarlı olarak çalışıldı. Kontrol
grubuna sadece besiyeri kullanıldı. 24 saat sonunda kuyucuklardaki vasatlar atılarak her
kuyucuğa 50 μl MTT çözeltisi ilave edildi. MTT çözeltisinin ışıktan etkilenmemesi adına
ışıksız ortamda çalışıldı. Plate inkübatöre alınmadan öncede aliminyum folya ile sarıldı.
37ºC’de 2 saat inkübasyondan sonra kuyucuklara 100 μl MTT solventi (izopropanol) eklenerek
çalkalanarak ELISA plate okuyucuda 570 nm’de okutuldu. Kontrol grupları baz alınarak %
canlılık hesaplandı.
2.4.İkili Boyama Yöntemi
Pankreas hücre hattı ve L929 hücreleri L-glutamin, % 10 FCS ve % 1 antibiyotikli DMEM
içeren 96 adet kuyucukluplatelere her bir kuyucuğa 5.000 hücre olacak şekilde ekildi. Hücreler
37 °C'de % 5 CO2 ile ortamında CO2inkübatöründe 24 saat süreyle inkübasyona bırakıldı.
Hücreler platelerin tabanına tutunduktan sonra önceden farklı dozlarını hazırladığımız akrep
ham zehir örnekleri uygulanıp, tekrar aynı şartlarda 24 saat inkübe edildi. Kontrol grubu
hücreleri sadece hücre kültürü medyumu ile muamele edildi. İnkübasyon sonunda
kuyucuklardaki medyum boşaltıldı ve her kuyucuğa 50 μl ikili çalışma solüsyonu (Hoechst
boyası 33342 (2 mg/ml), PI (2 μg/ml) ve DNAz içermeyen RNAse (100 μg/ml)) solüsyonu
eklendi, 96 kuyucuklu plate ışık almayacak bir şekilde iyice kapatılıp 15 dakika inkübasyona
bırakıldı. Daha sonra, 10-50 μl hücre süspansiyonu floresan mikroskobu ile (Leica, Almanya)
inceleme yapmak için kullanıldı.
2.5.HemotoksilenEozin Boyama
Pankreas ve L929 hücreleri L-glutamin, % 10 FCS ve % 1 antibiyotikli DMEM içeren platelere
her bir kuyucuğa 5.000 hücre olacak şekilde ekildi. Hücreler 37 °C'de % 5 CO2 ile ortamında
CO2inkübatöründe 24 saat süreyle inkübasyona bırakıldı. Hücreler platelerin tabanına
tutunduktan sonra önceden farklı dozlarını hazırladığımız akrep ham zehir örnekleri uygulanıp,
tekrar aynı şartlarda 24 saat inkübe edildi. Hücre kültürü % 96, %80, %70, %60 azalan alkol
oranında ayrı ayrı olacak şekilde 5 dakika bekletilip PBS (fosfat tamponlu tuz çözeltisi) ile
yıkandı. Yıkandıktan hemen sonra hemotokilen boya (300 μl )hücrelerin yüzeyini kaplayacak
kadar eklendi. 3’er kez 5 dk beklenip PBS ile yıkandı. Yıkanan hücrelere eozin boya eklenip
30 saniye bekletildi. PBS ile 3’er kez 5 dk beklenip yıkandı. % 96, %80, %70, %60 azalan
alkol oranında ayrı ayrı olacak şekilde 3 dakika bekletilip pbs ile yıkandı. En son üzerine PBS
eklenip mikroskop altında apoptotik nekrotik hücrelerin değerlendirilmesi yapıldı.
2.6. Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) İçin Hücrelerin Hazırlanması
Pankreas kanser hücrelerinden 1.000 adet hücre lam üzerine aktarıldı. Lama yapışan hücrelere
10 μl zehir uygulandı ve 24 saat CO2inkübatöründe 24 saat süreyle inkübasyona bırakıldı. Sonra
hücreler %60, %70, %80, % 96 alkol oranında ayrı ayrı olacak şekilde 3 dakika bekletilip pbs
ile yıkandı. Lamlar 24 saat etüvde kurutmaya bırakıldı. Kuruyan lamlar Polaron SC 500 model
kaplama cihazı kullanılarak ince bir altın tabakasıyla kaplandı. Altın ile kaplanan lamlar
alimünyum stublar üzerine çift taraflı bant ile yapıştırıldı ve Kırıkkale Üniversitesi Elektron
Mikroskop Laboratuvarında JEOL JSM 5600 model taramalı elektron mikroskop kullanılarak
incelendi.
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%canlılık

3. BULGULAR
3.1. A. crassicauda Ham Zehir Örneklerinin MTT Testi Sonuçları
Pankreas hücre hattı ve sağlıklı L929 fibroblast hücre hattı üzerine A. crassicauda ham zehrinin
sitotoksik etkisinin belirlenmesi için MMT testi kullanıldı. ELISA plate okuyucuda çıkan
absorbans değerleri hesaplandı. Çalışmada iki farklı konsantrasyon denendi. Birinci
konstrasyonda (5,6 mg ham zehir örneği) ikinci konstrasyonda (2,53 mg zehir) uygulanmış ve
fibroblast hücrelerinin canlılığı birinci konstrasyon için % 114,44 ikinci konstrasyon için
121,83 bulunmuştur (Şekil 1). Aynı şekilde pankreas kanser hücre hattında birinci
konstrasyonda canlılık % 85 ikinci konstrasyonda 128,17 bulunmuştur (Şekil 2). Bu
sonuçlarına göre, A. crassicauda ham zehri, pankreas kanser hücrelerine karşı sağlıklı
fibroblasttan daha fazla sitotoksiktir.
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Şekil 1. Fibroblast(L929) için ELISA plate okuyucuda çıkan absorbans değerlerine Excelde
hesaplanmış % canlılık birinci konstrasyonda 5,6 mg zehir; ikinci konstrasyonda 2,53 mg
zehir uygulanmıştır.
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Şekil 2. Pankreas kanser hücre hattı içinELISA plate okuyucuda çıkan absorbans değerlerine
Excelde hesaplanmış % canlılık birinci konstrasyonda 5,6 mg/ml zehir; ikinci konstrasyonda
2,53 mg/ml zehir uygulanmıştır.
3.2. İkili Boyama Testi Sonuçları
Hoechst PI boyası ile gerçekleştirilen ikili boyama metodu, hücrelerin çekirdeklerini
işaretleyerek boyamakta ve bu sayede kültür ortamında apoptotik ve nekrotik hücreleri
belirlemede kullanıldı. Zehirle muameleden sonra ikili boyama ile pankreas kanser hücre
hattında apoptoz ve nekrozun gösterilmesi için apototik hücreleri göstermek için mikroskopta
Hoechst 33342 DAPI filtresinde görüntülenmektedir. Nekrotik hücreler için Propodiumiodide
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FITC filtresinde görülmektedir. Pankreas kanser hücre hattında apoptotik etki gözlenmiş,
fibroblast L929 ise nekrotik etki gözlenmiştir.

Şekil 3. Zehirle muameleden sonra İkili boyama ile pankreas hücre hattında ve fibroblast
L929 apoptoz ve nekrozun gösterilmesi. a. Hoechst 33342 DAPI filtresinde
görüntülenmektedir. Apoptotik hücreler okla gösterilmiştir. b. Propodiumiodide FITC
filtresinde görülmektedir. Nekrotik hücreler okla gösterilmiştir.
3.3. HemotoksilenEozin Boyama Sonuçları
Akrepham zehir örnekleri (5,6 mg/ml; 2,53 mg/ml) ile muameleden sonra hemotoksileneozin
boyama yapılmıştır. HE boyamada, hematoksilen boyası kromatini boyadığından apoptotik
hücreler nükleus morfolojisine göre değerlendi. Gözlenebilen değişiklikler şunlardır; Hücre
küçülmesi veya sitoplazmik küçülme, kromatinin kondanse olması ve nukleus zarının
periferinde toplanması, nukleusun küçülmesi veya parçalara bölünmesinin şeklindedir. Bu
veriler zehirle muamele edilmiş hücrelerin yoğun apoptoza yöneldiğinin işaretidir.

Sekil 4. Akrep zehri ile muamelenin ardından hematoksilen eozin boyama ile pankras kanseri
hücre hattının morfolojik görüntüsü.
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Şekil 5. Akrep zehri ile muamele edilen fibroblast hücre hattınındahemotoksineozin boyama
sonucunda morfolojik görüntüsü.
3.4.Taramalı Elektron Mikroskobu(SEM) Sonuçları
Zehirle muamele edilmiş hücrelerdeki morfolojik değişiklikleri ve hücre zarındaki bozulmaları
görmek için SEM kullanıldı. Zehirle muamele edilmiş pankreas kanser hücrelerinin hücre şekli
bozulmuş, hücre membranında porlar ve parçalanmalar görülmüştür (Şekil 6). Normal
fibroblast hücrelerini morfolojik değişikleri daha az görülmüş ve membranda görülen porlarda
daha küçüktür (Şekil 7).

Şekil 6. Akrep zehri ile muamele edilmiş pankreas hücre hattının SEM mikroskobundaki
görüntüsü, oklar membrandaki porları işaret etmektedir.
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Şekil 7.Akrep zehri ile muamele edilmiş L929 fibroblast hücre hattının SEM mikroskobu
görüntüsü, oklar membrandakiporları işaret etmektedir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, A. crassicaudaham zehrinipankareas kanser hücre hattı ve sağlıklı fibroblast
hücre hattına kültürüne in vitroolarak denedik ve sitotoksik etkileri ve hücre morfolojilerindeki
değişikleri mikroskoplarda kullanarak gözlemledik. Kanser hücre hattı olarak pankreas hücre
hattı seçtik. Pankreas kanseri, kanserler arasında mortalitesi ilk sıralarda yer almaktadır. Bu
kanser türünün tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları yaşam kalitesini ve sağkalım süresini
iyileştirmede yetersiz kalmaktadır. Sağkalım süresi teşhisten sonra oldukça kısadır. Çeşitli
kemoterapiklerin hastaya verilmesi hastalarda ciddi yan etkilere sebep olmaktadır. Diğer kanser
türleri gibi pankreas kanseri içinde selektif olarak kanser hücreleri üzerine etki gösteren sağlıklı
hücreler üzerinde çok az ya da hiç yan etkisi olmayan terapötiklere ihtiyaç vardır[12]. Elde
edilen verilere bakıldığında, A. crassicaudaham zehri pankreas kanser hücreleri sağlıklı
fibroblast hücrelerinden daha fazla etkilenmiştir. Hücrelerde küçükme ve membranlarındapor
oluşumu gözlenmiştir. Daha önce yapılan çalışmada, A. crassicauda'dan elde edilen zehir
peptidi Acra3 (66 amino asit), fare beyin tümörü hücreleri (BC3H1) üzerine uygulanmış ve hem
nekrotik hem de apoptotik yollarla belirgin sitotoksik etkiye (IC50 değeri 5 μg/ml) sahip olduğu
belirtilmiştir[13]. Bu sonuçlarda bizim bulgularımızla benzerlik göstermektedir.
Farklı akrep türlerinden elde edilen zehir ve zehir toksinleri farklı kanser türlerine etkilerine
aaçalışmıştır. Wang ve Ji (2005) Buthidae familyasında yer alan bir akrep türünün zehrinden
elde edilen bir peptit olan Bmk‘nin malign glimoa hücrelerini iyon kanallarını bloke ederek in
vitro ortamda hücre proliferasyonunu önemli ölçüde inhibe ettiği ayrıca maling glioma
hücrelerinin ölümünü indüklediği belirtildi [14]. Başka bir çalışmada, akrep zehrinde bulunan
klrotoksin seçici ve özgül olarak glioma hücrelerine bağlandığı, sağlıklı hücrelerde çok az ya
da hiç etki göstermediği belirtilmiştir. Bu toksinin glioma tedavisinde kullanılabileceği
belirtilmektedir[15].
Mısır akrebi Androctonus amoreuxi zehri, hem in vitro hem de in vivo olarak fare meme kanser
hücrelerine uygulanmıştır. Çalışma sonunda, bu akrep zehrinin kanser hücrelerine sitotoksik,
anti-proliferatif, apoptotik ve anti-anjiyojenik aktiviteler yoluyla tümör hücreleri üzerindeki
*Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
Programı’ndan Güler Arslan tarafından, Prof.Dr. Nazife Yiğit Kayhan danışmanlığında tamamlanan aynı başlıklı
yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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toksik potansiyelini göstermişlerdir [8]. Bu çalışmanın in vitro sonuçları da bizim
bulgularımızla benzerlik göstermektedir.
Kanserin önümüzdeki yıllarda da dünya çapında önemli bir sağlık problemi olmaya devam
edeceğini göstermektedir. Mevcut tedavi yöntemleri birçok kanser türlerinde etkili olmuş ve
hayatta kalma oranını artırmıştır. Ancak bu yöntemlerin bazı kanser türlerinde etkisiz olmaları
ve etkili olanlarının da ciddi yan etkilerinin bulunması ise hala çözülmesi gereken önemli
sorunlardır. Yeni, seçici etkili ve yan etkileri az ya da hiç olmayan tedavi edici moleküllere
ihtiyaç vardır. Bu maksatla, zengin moleküler içeriği nedeniyle hayvan zehirleri
araştırılmaktadır. Zehir içeriklerinde bulunan moleküllerin kanserle ilgili sinyal yolakları
üzerindeki aktivitesi, onları kanser tedavisi için umut verici ajanlar olarak ön plana
çıkartmaktadır. Ancak zehirlerde bulunan toksinlerin etki mekanizmaları hala tam olarak
bilinmemektedir. Bunların aydınlatılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Zehir ve
zehir bileşenlerinin veya ajanlarının moleküller yapılarının tanımlanması ve etki
mekanizmalarının belirlenmesi kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni moleküllerin keşfine
yardımcı olacaktır. Bu sayede daha yüksek seçicilik ve daha az yan etki gösterebilen
moleküllerin kanser tedavisi için kullanılacak yeni ilaçlar üretilebileceğini düşünmekteyiz.
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ÖZET
Bitkisel ürünlerin kalitesindeki düşüşte mantarların veya daha doğrusu onların doğal kirleticilerinin
rolü büyüktür. Bunun nedeni mantarların sadece yaşadıkları bitkileri besin ihtiyaçlarını karşılamak
için kullanmaları değil, aynı zamanda yaşam aktiviteleri sonucunda oluşan bir takım toksik
metabolitlerle zenginleştirmeleridir. Bu nedenle bir takım ürünlerde izin verilen mikotoksin
konsantrasyonu normatif belgelerle belirlenmekte ve bu normun kabul edilen değerden yüksek
olması fındık ürünlerinin ihracatını olumsuz etkilemektedir. Azerbaycan'da da durum böyledir ve
son zamanlarda fındık üretiminde olumsuz etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu durum hem fındık
ürünlerinin ihracat potansiyelini hem de bu sektörün gelişmesini engellemektedir.
Fındık agrocenosis araştırmamız sonucunda, Azerbaycan florasında bulunan Adi pelin, Boymaderan
ve Pishiknanasi gibi bitkisel ilaçların diğer fındık üretimi ile birlikte fındık üretiminin mikolojik
güvenliğini sağlamada kullanıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır. önemli özellikler. Böylece
kullanımları, mantar sayısını ve toplam mikotoksin miktarını azaltmaya izin verir. Örneğin kontrol
olarak seçilen fındık ağaçlarında mantar sayısının ortalama değeri 5950 CFU/g, mikotoksin miktarı
ise 1.88 mcg/g'dir. Benzer bir gösterge, tüm bitkilerden sulu ekstrakt (SE) kullanıldığında 1,16-1,27
ve 1,18-1,45 kat azalır. Uçucu yağ (EY) kullanıldığında, bu göstergelere sırasıyla 1,24-1,38 ve 1,281,69 kat azalma eşlik eder.
Anahtar Kelimeler: uçucu yağlar, agrofitozozlar, mikobiyota, fitopatoloji, ekstraksiyon, patojen,
mikotoksin
Abstract
The role of fungi, or more precisely their natural contaminants, in the decline in the quality of plant
products is great. This is due to the fact that fungi not only use the plants they inhabit to meet their
food needs, but also enrich it with a number of toxic metabolites formed as a result of life activities.
For this reason, the permissible concentration of mycotoxins in a number of products is determined
by normative documents, and the fact that this norm is higher than the accepted value has a negative
impact on the export of hazelnut products. This is also the case in Azerbaijan, and its negative
effects have recently become apparent in hazelnut production. This prevents the export potential of
hazelnut products, as well as the development of this sector.
As a result of our research on hazelnut agrocenosis, it became clear that herbal remedies such as Adi
wormwood, Boymaderan and Pishiknanasi, which are included in the flora of Azerbaijan, are
suitable for use in ensuring the mycological safety of hazelnut production, along with other
important properties. Thus, their use allows to reduce the number of fungi and the total amount of
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mycotoxins. For example, in hazelnut trees selected as a control, the average value of the number of
fungi is 5950 CFU / g, and the amount of mycotoxins is 1.88 mcg / g. A similar indicator is reduced
by 1.16-1.27 and 1.18-1.45 times when using aqueous extract (SE) from all plants. When using
essential oil (EY), these indicators are accompanied by a decrease of 1.24-1.38 and 1.28-1.69 times.
Keywords: essential oils, agrophytesenoses, mycobiota, phytopathology, extraction, pathogen,
mycotoxin
Giriş: Providing people with plant products is one of the main issues in biological point of view of
this type of food. Unfortunately, in agro-phytocenoses where cultivated crops are grown,
productivity often does not give the expected results, which is due to a number of reasons. One of
these reasons is related to the pathologies caused by microorganisms, primarily microscopic fungi.
Thus, it is estimated that every year, as a result of fungal diseases, the productivity of agricultural
crops decreases and at least 10% of the total output is lost. At present, the world's population is
constantly growing within the stable area of the Earth's landmass, the area of fertile lands is
declining and its quality is declining, it is a great loss in the context of global climate change, it is
undesirable to allow more precisely. Therefore, prevention is one of the urgent tasks of our time.
However, even today, this problem remains relevant, and for this reason, crop losses continue.
It should be noted that microorganisms, primarily fungi, enrich the plants in which they live and
cause pathology, as well as metabolites formed as a result of life activities [1].
Among these metabolites, there are many that pose a threat to both the plants themselves and the
organisms that use them. Among these toxic metabolites, mycotoxins synthesized by fungi are of
particular interest [2]. Thus, mycotoxins synthesized as a secondary metabolite in toxigenic fungi,
which are characterized as one of the manifestations of the ecotrophic adaptation of fungi, are
carcinogenic in nature and have the potential to cause dangerous complications for human health. At
present, the number of fungal species known to science and the synthesis of mycotoxins has been
experimentally confirmed, and the number of mycotoxins identified so far is about 500. Interestingly,
the ecotrophic links of fungi that synthesize mycotoxins and their manifestations are characterized by
a wide variety. Thus, among them are both true and facultative saprotrophs and biotrophs, as well as
allergens, opportunists and phytopathogens. Despite being characterized by such diversity, the main
disadvantage of these fungi is that their quality deteriorates by enriching them with mycotoxins,
regardless of the purpose of their plant products (food, feed, medicine, etc.). Currently, this problem
is one of the factors limiting the export potential of many countries, including Azerbaijan, and its
prevention is one of the most important issues today.
The fact that the amount of mycotoxins in the products, including dried fruits (walnuts, hazelnuts,
almonds, pistachios, etc.) is within acceptable limits, is one of the most important issues today for
environmental and economic reasons. It is already well known to both scientists and practitioners
that this has a negative impact on the export of hazelnuts produced in Azerbaijan. Because of this,
most of the hazelnuts produced in Azerbaijan cannot be exported. Thus, the amount of mycotoxins in
it is sometimes much higher than specified in the regulations. To prevent this, it is necessary to limit
the number and activity of toxigenic fungi in the environment in which this or that product is grown.
Taking account in all the above mentioned issues, it is important to improve the phytosanitary
condition of the areas where plants are used for food, fodder and medical purposes, and to limit the
general activity of toxigenic fungi.
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In general, it should be noted that the enrichment of plant products with mycotoxins takes place in
several stages, the first of which occurs during the cultivation of the seed in the field, and the second
during storage and processing. More precisely, in the enrichment of plant products with
mycotoxins, there are fungi that are traditionally called "field" and also called "storage". Preventive
measures to limit the activity of fungi belonging to these conditioned groups are different, and the
applied methodological approach may vary depending on the type of product and storage
conditions. With this in mind, the study clarified the effectiveness of the use of essential oils in
limiting the activity of toxic fungi. During the research, we used essential oils such as Pishiknanasi,
Boymaderan and Adi pelin for this purpose. The choice of these plants stems from the fact that
these plants currently have sufficient reserves in the lands of the Republic of Azerbaijan, grow wild
and are not yet effectively used for this or that purpose.
This study was carried out in partnership with the Institute of Fruit and Tea Growing of the Ministry
of Agriculture of the Republic of Azerbaijan. When it comes to the subject, experiments were made
on nuts. Aqueous extracts (SE) and essential oil (EY) obtained from plants such as ordinary pelin,
Boymaderan and Pishiknanasi were used among the experiments.
Methodical part: The development of samples from hazelnut agrocenosis under natural conditions
was carried out in the microbiological biotechnology laboratory of the Institute of Microbiology of
the Azerbaijan National Academy of Sciences.
In the analysis of the collected samples, modern mycological and phytopathological, biochemical
and ecological methods and approaches [5, 6] and methods developed based on our literature and
personal research [44] were used in accordance with the purpose of the study.
The standard nutrient medium (SQM) was mainly used to isolate fungi from research objects and to
obtain pure cultures. Capek and Chapek-Dox medium, bleached with bleached malt juice (DA), rice
agar (NA), starch agar (NA) and potato agar (KA), were used in our study to restore this feature.
The preparation, sterilization and filtration of the medium into petri dishes was carried out
according to the traditional methods accepted in microbiology [5, 6].
We obtained aqueous extract (SE) and essential oil (EY) from plants such as Sade pelin,
Boymaderan and Pishiknanasi, which we use in our experiments:
I- Extraction of I-SE by infusion of these essential oils. For this purpose, a 10% extract of the dried
plant mass is prepared and incubated for 2 hours (40 degrees Celsius), and at the end of the period,
the insoluble (or rather not extracted) part of the plant is filtered off and used as a solution to heal
plant health conditions.
II- We obtained volatile oil (EY) from air-dried surface parts of volatile oil plants by washing them
with colon chromatography and extracting them with 96% ethanol. For this purpose, we boiled the
air-dried biomass of the essential oil plant in water. As a result of this evaporation, the essential oils
of the essential oils are thrown out because they are volatile and collected in suitable bags.
Experimental part: The use of means was carried out by spraying, the dose of which was 1l / 10
m2 and was twice a year (in the 3rd decade of April and July). Here we are talking about the area of
the plant, which was calculated as follows: the area was found according to the length of all 200
hazelnut plants (100 experiments and 100 controls) selected for the experimental work and the size
of the spread of the branches. The width was measured at the widest and shortest points where the
plant branches spread, and the average value was used. The assessment of the process was based on
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the number of fungi living in the leaves and fruits of the plant and the total amount of mycotoxins.
The results of the study showed that both drugs derived from these plants reduce both the number of
toxigenic fungi and the total amount of mycotoxins (Table 1).
As can be seen, EY is more effective than SE, which is reflected in both the number of fungi and the
reduction in the total amount of mycotoxins. For example, in hazelnut trees selected as a control, the
average value of the number of fungi is 5950 CFU / g, and the amount of mycotoxins is 1.88 mcg / g.
A similar figure is reduced by 1.16-1.27 and 1.18-1.45 times when using SE obtained from all plants.
When using EY, these indicators are accompanied by a decrease of 1.24-1.38 and 1.28-1.69 times,
respectively. As for which of the remaining plants is more effective, it seems that the use of ordinary
wormwood for this purpose allows to obtain more favorable indicators. This manifests itself in the use
of both SE and EY derived from this plant.
Result: It was found that aqueous extracts (SE) and essential oils (EE) from some essential oil plants
included in the flora of Azerbaijan contain components that adversely affect the growth of both
bacteria and fungi, and their effect depends on the biological properties of both plants and test
cultures. can have bacteriostatic and fungiostatic, bactericidal and fungicidal properties, depending on.
This allows them to be used both to improve the phytosanitary condition of agrocenoses planted with
vegetables, as well as to ensure the mycological safety of hazelnut production.
Practical (Application) significance: So, we came to the conclusion that a number of essential oils
belonging to the flora of Azerbaijan contain components with fungicidal and bactericidal activity,
which are also effective in improving the phytosanitary condition of agrocenoses planted with various
plants, as well as ensuring mycological safety of hazelnut production.
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ÖZET
Şekerleme ürünleri, tüm yaş grupları arasında ve farklı sosyo-ekonomik statüden bireyler
tarafından dünyada yaygın olarak tüketilmektedir. Ancak bu tüketicilerin gıda seçimlerinde
farklı motivasyon unsurları etkili olmaktadır. Bu motivasyon unsurları arasında öne çıkanlar
olarak ürün duyusal özellikleri, sağlığı destekleyici bileşenlere sahip olmaları, aralarında
fiziksel özelliklerde dahil olmak üzere ürün karakteristik özellikleri açısından yüksek raf ömrü
stabilitelerine sahip olmaları bulunmaktadır. Marshmallow için ise bu özellikler üzerinde
belirleyici etkiye sahip olan ve karakteristik özelliklerini kazanmasını sağlayan bileşenler ise
stabilizatörlerdir. Marshmallow, düşük yoğunluğu ve özgün tekstürel özellikleri yanı sıra poroz
yapısı ile karakterize, nem içeriği, bileşenleri ve proses çeşitliliğine göre depozit ve ekstrüde
olarak sınıflandırılan bir yumuşak şekerleme ürünüdür. Karakteristik tekstürel özelliklerinin
düzenlenmesi ve daha stabil bir yapıya ulaşılması için başta jelatin olmak üzere hidrokolloid
veya hidrokolloid stabilizatörlerinin kombinasyonları kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan
jelatin dışındaki hidrokolloid stabilizatörlerin bazıları ise yumurta akı tozu, süt proteinleridir.
Bu stabilizatörler arasında ise en yaygın kullanılan sığır jelatinidir. Ancak aynı tüketicilerin
önemli bir kısmı, farklı nedenler ile hayvansal orijinli bileşenlerin bitkisel bileşenler ile ikame
edilmesi ve bu ikame sonucunda konvansiyonel bileşime sahip ürünler ile benzer kalite ve
stabilite özelliklerine sahip son ürün elde edilmesi talep ve beklentisine sahiptirler. Bu
çalışmanın amacı, marhmallow bileşiminde stabilizatör olarak kullanılan sığır jelatininin,
bitkisel bir protein kaynağı olarak Spirulina platensis biyokütlesi ile ikame edilmesi
olanaklarının incelenmesidir. Spirulina platensis tüm dünyada yaygın yetiştirilen ve tüketilen
bir mikroalg türü olması yanı sıra, EFSA ve FAD gibi kamu otoritelerince kullanımı onaylanmış
bir doğal gıda katkı ve bileşenidir. Bu mikroalg türü, Cyanoprokaryota grubunda yer alan çok
hücreli, filamentli bir yapıdadır. S. platensis biyokütlesi kuru madde üzerinden yaklaşık %6070 oranında protein içermekte olup, ayrıca çoklu-doymamış yağ asitleri, mineraller ve
pigmentler de bileşiminde yer almaktadır. Son dönemlerde yapılan bilimsel çalışmalar farklı
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mikroalg türlerinin beslenme ve sağlık üzerinde olumlu etkilerine dair sonuçlar ortaya
koymuştur. Bunlar arasında Spirulina türleri içerdikleri yüksek miktardaki biyoaktif bileşenler
ve kültüre alınma ile verimli üretimin mümkün olması nedeni ile gıda ve farmakolojik
ürünlerde diğer mikroalglere göre daha çok tercih edilebilmektedir. Bu çalışma ise, yenilikçi
bir yaklaşım kullanılarak S. platensis majör bileşeni olan proteinlerin, stabilizatör olarak
kullanım potansiyelini belirlemeye yönelik gerçekleştirilmiştir. Özgün bir araştırma olarak elde
edilen verilerin hem bilimsel literatüre hem de endüstriyel uygulamalara katkı sunması
amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler; Marshmallow, Spirulina platensis, Jelatin
ABSTRACT
Confectionery products are widely consumed in the world among all age groups and by
individuals from different socio-economic status. However, different motivational factors are
effective in the food choices of these consumers. Prominent among these motivational factors
are the sensory properties of the product, having health-supporting components, and having
long shelf-life stability in terms of product characteristics, including physical properties. The
components that have a decisive effect on these properties and enable them to gain their
characteristic properties are stabilizers for marshmallow. Marshmallow is a soft confectionery
product, Which is characterized by its low density and unique textural properties, as well as its
porous structure, classified as deposited and extruded according to its moisture content,
components and process types. In order to regulate the characteristic textural properties and
achieve a more stable structure, hydrocolloid or combinations of hydrocolloid stabilizers,
especially gelatin, are used. Some of the hydrocolloid stabilizers other than gelatin used for this
purpose are egg white powder and milk proteins. Among these stabilizers, the most widely used
is bovine gelatin. However, a significant part of the same consumers have the demand and
expectation of substituting animal-origin components to herbal components for different
reasons, and as a result of this substitution, products with conventional composition and end
products with similar quality and stability characteristics are obtained. The aim of this study is
to examine the possibilities of substituting bovine gelatin, which is used as a stabilizer in
marhmallow composition, with Spirulina platensis biomass as a vegetable protein source.
Spirulina platensis is a microalgae species that is widely grown and consumed all over the
world, as well as a natural food additive and ingredient approved for use by public authorities
such as EFSA and FAD. This microalgae species is a multicellular, filamentous structure in the
Cyanoprokaryota group. The biomass of S. platensis contains approximately 60-70% protein
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on dry base, and polyunsaturated fatty acids, minerals and pigments are also included in its
composition. Recent scientific studies have revealed results on the positive effects of different
microalgae species on nutrition and health. Among them, Spirulina species can be preferred
more than other microalgae in food and pharmacological products due to the high amount of
bioactive components they contain and the efficient production possible with cultivation. This
study, on the other hand, was carried out to determine the potential for use as stabilizers of
proteins, which are major components of S. platensis, using an innovative approach. It is aimed
that the data obtained as an original research contribute to both scientific literature and industrial
applications.
Keywords; Marshmallow, Spirulina platensis, gelatin
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STRUCTURAL AND ELECTRICAL STUDY OF SODIUM CELLULOSE-BASED
MATERIALS

Ameni BRAHMIAa,b,*, Amira Marzoukic, Riadh MArzoukia,d,e, Sherif M.A.S. Keshkf,
Rached BEN HASSENb.
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Saudi Arabia.
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c
Laboratory of Signal Image and Energy Mastery, Engineering National Higher
School of Tunis, Tunis, Tunisia.
d
Laboratory of Materials, Crystal Chemistry and Applied Thermodynamics,
LR15ES01, Faculty of Sciences of Tunis, University of Tunis El Manar, 2092,
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e
Chemistry Department, Faculty of Sciences of Sfax, University of Sfax, 3038,
Tunisia.
f
Nanomaterials and Systems for Renewable Energy Laboratory, Research and
Technology Center of Energy, Technoparc Borj-Cedria, BP 095 Hammam-Lif,
Tunisia.

ABSTRACT
Nowadays, given the enormous consumption of fuel and these effects on the
environment, several research teams are working hard on renewable energy and energy storage.
In fact, the exploration of novel materials that can be used in the manufacture of rechargeable
batteries is an area of intense activity. On the other hand, oxidized materials can be useful but
can be expensive or not degradable in nature. Natural and degradable polymers having
remarkable electrical properties can then be a solution to this type of problem.
In this context, the synthesis of degradable polymers by facile and rapid methods and the study
of their electrical properties and thermal stability can lead us to alternative materials usable in
the manufacture of the cathodes of rechargeable batteries.
In this work, we describe the synthesis method of novel polymeric materials based on
sodium and cellulose. Physicochemical characterizations were carried out in order to determine
the crystalline structure of the prepared materials. Then we are interested in the electrical
properties and the thermal stability of each material. A comparison of the synthesized sodium
cellulose materials with other ionic conductors will be treated. For this, several characterization
techniques have been used including X-ray diffraction XRD, Scanning Electron Microscope
SEM, thermal analyzes (TDA and TGA), Complex Impedance Spectroscopy, and Nuclear
Magnetic Resonance.
Keywords: Na-ion Battery, Polymers, Cellulose, Electrical properties, Thermal Stability.
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STRUCTURAL AND HIRSHFIELD ANALYSIS OF THE
“3-[1-(4-hydroxyanilino)ethylidene]-3H-chromene-2,4-dione”

Ameni Brahmiaa,b,*, Riadh MArzoukia,c,d, Jan Rohliceke, Ahmad Irfana,f, Rached Ben
Hassenb.
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Faculty of Sciences of Tunis, University of Tunis El Manar, 2092, Tunisia.
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e
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f
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ABSTRACT
Coumarins have stimulated extensive research in biology, organic chemistry, and medicine due to their
antibiotic, anti-inflammatory, and anti-HIV properties. They are useful as antioxidants and have been
shown to exhibit antitumor and anti-angiogenesis activities. In recent years, we have developed a special
interest in the preparation and study of new families of coumarin derivatives, such as the present work
in which we focus on the crystal structure study of new aminocoumarin derivative “3-[1-(4hydroxyanilino)ethylidene]-3H-chromene-2,4-dione”, followed by first-principles calculations at the
isolated molecular level. This compound Shows interesting biological and pharmacological activities,
molecular electrostatic potential (MEP), and Hirshfeld analyses which have been used to aid in the
prediction of potential active sites discussed in the present study. The dimensional structure was
determined by powder X-ray diffraction. The crystal structure of this para derivative was ab initio
determined from powder X-ray diffraction data using the direct-space approach, this study led to the
orthorhombic space group P212121. This structure show hydrogen bonds and rich π–π stacking, together
with π…H interactions, which are built by conjugated systems of coumarin and phenol rings. In the
crystalline lattice, the hydrogen bonds between coumarin and water molecules build the stable crystal
structure of this derivative. Additionally, the isolated molecular ground-state geometry was optimized
at the PBE0/TZP level and the electronic properties, molecular electrostatic potential, and Hirshfeld
charges were determined.

Keywords: Coumarine derivatives, ab-initio structure determination, structural study, Hirshfeld
analyses.
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STRUCTURES FOR SUPERHYDROPHOBIC COATINGS
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ABSTRACT
The development of water-repellent superhydrophobic surfaces has a very important area
due to their corrosion prevention, contamination reduction and self-cleaning properties in
sectors such as construction, automobile, aviation, food. Micro-porous structures greatly reduce
the solid-liquid contact area. The nanoparticles coating process is a practical and effective
solution for surfaces to become superhydrophobic. In this study, the stability and efficiency of
superhydrophic surfaces acquired as a result of nanoparticle coating of microporous structures
formed on PDMS surfaces prepared in different proportions are investigated. Micro-pores
structures are formed by exposing to the water steam the PDMS surfaces prepared by using
different ratios of curing agent. The area covered by the micropores created by using polymer
and curing agent in the ratios of 10: 1 and 20: 1 is %39 and % 48, respectively. The water
contact angles of the NP-coated PDMS micropores prepared at the ratio of 10: 1 and 20: 1 are
165 °, respectively and 174 °, and the sliding angles are <3 ° and <1 °, respectively. The
superhydrophobic surfaces formed show high mechanical and chemical resistance and thermal
stability. The proposed approach can be an effective alternative in superhydrophobic coating
areas due to its easy applicability, cheap, environmentally friendly and flexible structure.
Keywords: Superhydrophobic coatings, PDMS, Microstructure, Nanoparticles
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YAPI BİLGİ MODELLEME (BIM) ALANINDA ZAMAN VE MALİYET ESASLI BİR
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
A TIME AND COST BASED LITERATURE RESEARCH IN THE FIELD OF BUILDING
INFORMATION MODELING (BIM)
Doç. Dr. Latif Onur UĞUR
Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü (Sorumlu yazar)
ORCID No: 0000-0001-6428-9788
Yük. İnş. Müh. Nihal BENLİ
Düzce Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kompozit Malzemeler Bölümü,
ORCID No: 0000-0002-3936-1044
ÖZET
Bu araştırma, öncelikle BIM (Building İnformation Modeling – Yapı Bilgi modelleme )
kavramının içeriği üzerine literatür araştırma çalışmasıdır. Geçmişten bugünümüze kadar gelen
BIM kavramı sürekli boyut atlamıştır. 3D ile başlayan BIM kavramı sırasıyla zaman yönetimi,
maliyet yönetimi, sürdürülebilirlik, tesis yönetimi ve veri yönetimi olarak gelişmiştir. Bu boyut
atlamayı anlayabilmek için 2004 ile 2020 yılları arasında Scopus veritabanında yayınlanan
makalelerin anahtar kelimeleri arasında-yani 3D ile nD arasındaki boyutlar- detaylı bir literatür
taraması çalışması yapılmıştır. Bu boyutlardan zaman (4D) ve maliyetle (5D) ilgili kesişim
kümesinin içeriği ve şekli araştırılmıştır; zira maliyeti ve zamanı planlarken, projede
kullanılacak olan malzeme kalitesi ve sürdürülebilir olması, tesis yönetimi içerisinde iş
makinelerinin çalıştırılma prensipleri inşaat sürecinin gerçekleşmesinden geçmektedir.
Sürdürülebilirlik (6D) , tesis yönetimi ve şantiye güvenliği (7D) konuları maliyet ve zaman
boyutları içerisinde ele alınmıştır. Bir inşaat projesi tasarımdan başlayarak yapımı ve işletilmesi
ve hatta onarım ve yıkımını içeren yaşam süresinde dijital tasarım ve yapım olarak yer
almaktadır. Yapılan bu tarama çalışması bulgularına göre zaman ve maliyet yönetiminin
ikisinin de yer aldığı keşişim kümesi ele alınca (önemli elemelerin ardından) 114 makale esas
alındı. BIM üzerine, 2015 yılından sonra yayınlanan makale sayısı çok artmıştır. Konu özellikle
2019 ve 2020 yılları içinde dijitalleşme açısından yeni boyutlar kazanmıştır ve nereye doğru
büyüdüğü net olarak kestirilememektedir. Nesne tabanlı yazılımlar metraj bilgisi ve detay
çizimleri açısından gelişmiştir ve paydaşlar arasında bilgi paylaşımı en üst düzeye çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: BIM,4D, 5D, Sürdürülebilirlik, Tesis Yönetimi, Güvenlik

ABSTRACT
This research is primarily a literature research study on the content of BIM (Building
Information Modeling) concept. The concept of BIM, which has come from the past to the
present, has constantly jumped in size. The concept of BIM, which started with 3D, has
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developed as time management, cost management, sustainability, facility management, and
data management respectively. In order to understand this dimension jump, a detailed literature
review study was conducted between the keywords of the articles published in the Scopus
database between years 2004 and 2020, namely the dimensions between 3D and nD. Of these
dimensions, time (4D) and cost (5D) the content and shape of the intersection set were
investigated; because while planning the cost and time, the quality of the material to be used in
the project and its sustainability, and the principles of operating the construction machinery
within the facility management pass through the realization of the construction process.
Sustainability (6D), facility management and construction site safety (7D) issues are discussed
in terms of cost and time. A construction project takes place as digital design and construction
throughout its lifecycle, starting from design, its construction and operation, and even its repair
and demolition. According to the findings of this screening study, 114 articles were taken as
basis when considering the intersection cluster, which includes both time and cost management
(after important eliminations). The number of articles on BIM published after 2015 has
increased tremendously. The subject has gained new dimensions in terms of digitalization,
especially in 2019 and 2020, and it cannot be clearly predicted where it will develop. Objectbased software has developed in terms of quantity information and detail drawings, and
information sharing among stakeholders has been maximized.
Keywords: BIM,4D, 5D,Sustainability, Facility Management, Safety
1. GİRİŞ
BIM kavramını Özorhon şöyle özetlemektedir: “BIM bir projenin düzenli ve güvenilir bilgiyle
tasarımdan yapım ve operasyonlar da dahil olarak bütünleşik bir üretim sürecidir” (Özorhon
2018).
Bir başka ifade ise “ … BIM teknolojisini kullanarak sanal ortamda yapının dijital halinden
gerçeğe yani yapıma geçerken, zaman ve satın alma yönetimin desteklenen aktivitelerin
birleşimidir.(Sacks et al. 2018)
BIM’in son zamanlarda popülerleşmesinin sebebi aşağıdaki dört ana öğeye dayanmaktadır.
Bunlar nD modelleme, parametrik modelleme, nesne yönelimli modelleme ve birlikte
çalışabilirliktir(Özorhon 2018)(Sacks et al. 2018).
x
x

x
x

nD modelleme üç boyutlu bir yapının, zaman (4D) ve maliyet (5D) boyutlarına göre
inceler. Bunlardan başka sürdürülebilirlik, tesis yönetimi, iş güvenliği ve tedarik zinciri
boyutlarını da içermektedir.
Parametrik modelleme; yapı elemanlarının geniş bilgi ağıyla yapının 3D’lu
incelenmesini gerektirir. Bir yapının değerlerinde bir değişiklik yapılırsa (revizyona
giderse) bütünleşik tasarım olduğu için diğer birimler de yapılan değişikliğe müdahil
olmak zorunda kalmaktadır.
Nesne yönelimli modelleme; duvar, kapı, pencere gibi yapı elemanları obje olarak
tasarlanmasına denir.
Bunlardan en önemlisi Birlikte çalışabilirlik; yapının baştan sona kadar tasarım, imalat,
bakım ve onarım, hatta yapının yıkımına kadar tüm işbirlikçi firmalar arasında uyumlu
koordinasyon gerekmektedir.

Şekil 1’de tasarım ve imalat sırasında BIM’de ortak bulut alanında mal sahibinden, mimardan,
inşaat mühendisi, mekanik mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat yöneticisi, iç mimar ve
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müteahhitten gelen bilgiler toplanıp bir yerde analizi yapılmakta ve hata çıkmadığı takdirde
inşaata geçilmektedir (Akkaya 2012)

Şekil 1. BIM’de birlikte çalışabilme açısından bilgi akışı
2. BIM KAVRAMI ve TEKNOLOJİ AÇISINDAN ÖNEMİ
BIM çok farklı çerçevelerden ele alınan sınırlarının henüz belirlenmediği bir alandır. BIM’i bir
başka yönden incelersek, yani kullanım açısından irdelediğimizde aşağıdaki 5 kullanım alanı
oluşmaktadır.
x
x
x
x
x

Tasarım sürecinde kullanım
Yapısal/Çevresel analizlerde kullanım
Bina yapım sürecinde kullanım
Bina işletiminde kullanım
GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi )kapsamında kullanımı

BIM’ın faydaları aşağıdaki gibidir(Mordue, Swaddle, ve Philp 2016):
x
x
x
x
x
x

Daha iyi ve hızlı bir bilgi akışı sağlar
Proje zaman çizelgesi üzerinde veri değişimine uygun olur,
Takımlar arasında iletişim olması (3D ve grafiksiz veri için geçerlidir),
İmalat yerinde (şantiyede) düzeltmeye gerek kalmadan; inşaat öncesinde yani tasarım
aşamasında modellemeye uygun üretim yapmak, yanlış imalat önüne geçer,
İnşaat öncesi modelleme, enerji kullanımı ve gömülü karbon detaylarını yaşam döngü
içerisinde değerlendirilir,
BIM ile önden tasarım ve modellemeyle şantiyedeki yüksek riskli yerler belirlenir.

Projenin yaşamı boyunca, proje takımının bilgileri nasıl yönettiği çok önemlidir. BIM sanal
alemde projenin tüm bilgilerinin gruplar arasında alışverişine açık olması, işlerin hızlı bir
şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. BIM, tek bir yapının mimari, yapı tasarımı, mekanik,
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elektrik donatımı ve benzeri açısından tüm geometri ve veri bilgisini dijital ortamda
uygulanmasıyla başlar(Mordue, Swaddle, ve Philp 2016). Hatta, verilerin yaşam döngüsü
içerisinde onarım ve yıkım aşamalarının da dijital ortama aktarıldığı bir düzen yaratmakla yeni
bir çağ açılmaktadır. BIM süreci planlanırken dört aşamaya ayrılır(Meng et al. 2020). Bunlar,
1) Planlama: BIM modeli, arazi analizi, mimari planlama
2) Tasarım: Program gösterimi, görselleştirilmiş tasarım, işbirliği tasarımı, nicelik
istatistiği, yapı bilgisi toplamı, enerji analizi, güvenlik analizi, sürdürülebilir tasarım
3) İnşaa etmek: İnşaatın ilerleme simülasyonu, dijital inşaat, malzeme izi, arazi
organizasyonu, inşaatın görselleştirilmesi, inşaatın güvenliği, yeşil inşaat
4) İşletme: tam model dağıtımı, onarım planı, tesis yönetimi, kapalı alan yönetimi, yapı
sistemi analizi ve acil durum simülasyonu
BIM’e bakıldığında çok çeşitli yerlerde kullanıldığını görülür. Yapıların modellenmesi, akıllı
şehirler ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) için makro düzeyde önemlidir. Ayrıca yapının yapım
aşamasında model, mikro düzeyde önem taşımaktadır.
2.1 Akıllı Şehirler
Akıllı şehir olmak; BIM’den geçmektedir. Akıllı şehirlerde kullanılan inşaat teknolojisi inşaat
bütçesinin etkileyen birçok veriyi depolayan yazılım sistemiyle başlar(Vycital ve Jarský 2020).
BIM düşünüldüğünde; bir fiziksel, bir de dijital olan yapı akla gelmelidir (Mordue, Swaddle,
ve Philp 2016). Sanal ortamda yaratılan yapıya “dijital ikiz” denilmektedir(Kaewunruen ve
Lian 2019). Son zamanlarda BIM olgusu yaygınlaşmıştır. BIM iş ve malzeme akışının
planlanmasında çok yardımcı olur.(Vycital ve Jarský 2020)
Akıllı şehirler; akıllı yönetim, akıllı ekonomi, akıllı insan, akıllı yaşam, akıllı ulaşım, akıllı
çevre ve akıllı ekonomi gibi bileşenleri içerir. Akıllı şehirlerde depolanan veri bankasında
ekonomi, finans, mobilite, erişilebilirlik, enerji, altyapı yönetimi, eğitim, çevre su ve atık
yönetimi, güvenlik, sağlık vs. verileri içinde taşımaktadır. (Özorhon 2018)
2.2 GIS Modeli
Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS), yeryüzünün konumsal veri elemanlarını bir koordinatlarıyla
birlikte farklı katmanlarda farklı veriler depolanmaktadır. Bu katmanlarda öncelik arazi
karakteristikleri, sonrasında nüfus verilerini, demografik bilgileri, çevresel verileri, yolları veya
arazi kullanımını içinde barındırır(Özorhon 2018). GIS kullanılan arazilere, BIM verilerinin
girilmesiyle acil durum planları da planlanmaktadır.
2.3 İncelenen Kavramlar ve Uygulama Verileri
BIM yapı bilgi modelleme olarak çeşitli boyutları içermektedir. Bunların içinde 3D, 4D, 5D,
6D, 7D ve nD gibi kavramlar vardır. Bu çalışmada 3D, 4D ve 5D boyutları incelenecektir.
Çünkü, tedarik zinciri, işyeri güvenliği, stok yönetimi, sözleşme yönetimi ve hatta
sürdürülebilirlik de zaman ve maliyet yönetiminin içinde yer almaktadır. 2D’den nD’ye geçişi
Koutamanis farklı bir şekilde özetlemektedir(Koutamanis 2020). 4D, 3D’e zamanın
eklenmesi;5D ise 4D’ye kaynak bilgisinin eklenmesiyle oluşur. Sürdürülebilirlik, proje yaşam
döngüsü, güvenlik, enerji, ( kalite, iş yeri sağlığı ve güvenliği, sözleşme bilgileri gibi inşaat
kayıtları da dahil olunca 6D olmaktadır. Sürdürülebilirlikle tesis yönetiminin uygulanmasına
ise 7D olarak adlandırmıştır. Bütünleşik inşaat açısından ürün ve imalatçı bilgileri; onarım ve
tamir el kitapçıkları bilgisi tesis yönetiminde aktif kullanımı önemlidir.
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2.3.1 3D Model
3D modeller, yapının fiziksel yapısının dijital gösterimidir (Özorhon 2018). 3D’lu geometrik
modellerle yapılan tasarımda, çakışmalar daha oluşmadan düzeltilebiliyor. Navisworks ve
Solibri gibi paket programlarda tasarım daha uygun olmaktadır. BIM için geliştirilen, ortak
kullanıma açık IFC olan (Industry Foundation Classes- endüstri temelli sınıflama) elemanları
geliştirilmektedir(Eynon 2016). Amaç; modelleme ve analiz süreçlerinde disiplinler arası iş
birliği sağlanması ve koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesi için gerekli veri tabanı
oluşturmaktır.
2.3.2 4D Model
4D boyutu zamana bağlıdır. Diğer bir deyişle 4D planlamadır. Bu programlamanın içinde iş
makineleri, kamyonlar, vinçler de dahil malzemenin lojistik hareketi ve tedarik zincirini de
içine alan bir bütünleşik takım faaliyetleri oluşturan bir yapıya sahiptir. Bu işte yardımcı olan
yazılım programları (MS Project, Primavera ve Asta vb) inşaat sanal ortamda işin süre olarak
planlanmasıdır(Eynon 2016).
4D ile planlanan projelerde inşaat alanında doğru tedarik zincirinin programı çıkartılır(Magill
et al. 2020). Koutamanis makalesinde “as built and as-is information”(uygulanan ve mevcut
bilgi)yi içinde barındırmasının BIM açısından önemi vurgulanmaktadır(Koutamanis 2020).
Bilgi ne kadar fazla ayrıntılı girmişse o ölçüde hatalı yapım önlenebilinmektedir. Bu arada,
zaman çizelgesini de doğru oluşturmak gereklidir. Bunun için ise, işlem sırasının, doğru
yapılmasına gerçekleşir.
2.3.3 5D Model
5D maliyete bağlıdır. 4D zaman çizelgesinde planlanan işçi, iş makinası ve inşaat malzemesinin
kalitesine göre inşaatın maliyetini belirler(Eynon 2016). Planlanan projeye uygun bütçe
oluşturmak için yapının en küçük eleman ihtiyacına kadar maliyeti çıkarılması
gerekmektedir(Özorhon 2018). Bu ayar ise, LoD (Level of Detail) yani detay aşamasına göre
yapılmaktadır. Mimari programda ne kadar ayrıntılı tanımlanırsa o kadar üretim açısından iyi
olur. Bir BIM projesinde, maliyet tahminlerinin minimum ve maksimum sınırları içerisinde
kalması istenmektedir. Projenin her aşamasında hesaplanan kilometre taşlarına göre bütçe
devamlı güncellenmelidir. Doğal afetler, ya da hava durumuna bağlı olarak zaman çizelgesinde
oluşan bir uzama yüzünden kullanılan ekip ve ekipmanda da ek ücret çıkmaktadır. 5D ile
bütünleşik BIM yönetimiyle sonradan planlama ve koordinasyon değişikliğine gidilmesinin
önüne geçilmektedir(Pakhale ve Pal 2020). Önüne geçemediği istisnalı durumlarda, yanlış
imalatın yapıp-yıkma konusu ortaya çıktığı için hesaba katılmamış tutar önceden yapılan bir
maliyet tahminin üzerine çıkılmaktadır. Yıkılan yer, tekrardan yapılacağı için ek bir yapım
maliyeti de söz konusu olmaktadır. Hatta zaman çizelgesinde uzamaya sebep olmaktadır.
2.4 BIM’e geçmenin önemi
İnşaatın tüm paydaşlarının (tasarımdan yapıma kadar olan tüm katılımcılar) ayrı paket
programlar kullanımı yüzünden BIM düzgün bir şekilde ilerleyememektedir(Özorhon 2018).
BIM’ın uygulanması demek; yapım aşaması başlamadan önce projenin görselleştirilmesi ve
yapım aşamasında oluşabilecek sorunların anlaşılmasıyla projenin kusurların en aza
indirilmesini sağlamak demektir. 4D ve 5D’yı incelerken sadece zaman ve maliyet açısından
olduğu kadar kalite, sağlamlık ve güvenlik gibi inşaat kalemleri de önemlidir(Vycital ve Jarský
2020). BIM, bu özellikler aranırken tasarım aşamasında gerçeğe yakın bir maliyet tahmini
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yapılmasında öncü olur. Bu yüzden sürdürülebilirlik, işyeri sağlığı ve güvenliği ve tesis
yönetimiyle olan ilişkisi de göz önünde bulundurulmalıdır.
2.4.1 Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yapılan imalatın; ekonomik, çevre ve sosyal
bileşenleri açısından anlaşılması gereklidir. Sosyal bileşenleri; eğitim, eşitlik, sağlık, güvenlik,
barınma ve nüfus vardır. Ekonomik birleşenler; ekonomik yapı, üretim ve tüketim kalıplarını
içerir. Çevre bileşenlerine bakıldığında; atmosfer, toprak, okyanuslar ve denizler, su, biyolojik
çeşitlilik bulunmaktadır(Nemli 2004). Yukarıda belirtilen unsurların içeriğine göre
sürdürülebilirlikle ilgili Bina Sertifikası verilmektedir.
Sürdürülebilirlik açısından atık yönetimi büyük bir yer tutmaktadır. BIM ile bir yapı
yapılacağında aşağıdaki unsurlar önem taşır.
x
x
x
x
x

Azaltma (kaynak azaltma, geri dönüşüm malzemelerini kullanmak ve sonuç atıklarını
azaltmak için malzemeyi kontrol etmek),
Yeniden kullanım,
Geri dönüşüm,
Atık yakma (enerji geri kazanımı) ve
Güvenli şekilde imha etme

Projenin en alıcı noktası, tasarım aşamasında malzeme ihtiyaç raporu hazırlanmasıdır. Buna
göre minimum depo alanının ve hatta yapı atıklarının depolanmasının da tasarım aşamasında
yeri belirlenmelidir. Aksi takdirde tedarik zincirinde aksamalar olacaktır. Gelen malzemenin
nereye konulacağının belli olması büyük bir avantajdır(Akkaya 2012).
Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında Atık Yönetiminin geri dönüşümünün
gerçekleştirilmesinin
önemi
Guerra
ve
arkadaşlarının
çalışmasında
da
vurgulanmaktadır(Guerra, Leite, ve Faust 2020). Sürdürülebilirlik özelliği Yeşil bina üretimi
ve sertifikalarının öne çıktığı bir başka çalışma ise Montiel-Santiago ve arkadaşlarının
çalışmasıdır(Montiel-Santiago, Hermoso-Orzáez, ve Terrados-Cepeda 2020). Dünya
kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımı inşaat sektöründe de geçerli olmaktadır.
2.4.2 İşyeri Sağlığı ve Güvenliği
İnşaat, süreçli eylem içerisinde bulunan bir alandır. İnşaat yönetimi bakımından, gerek iş
makinelerinin çalışması yönünden, gerek işçilerin çalışması açısından aşırı dikkat gerektiren
bir alandır. İnşaat alanında, sürekli dinamik riskler alınmaktadır. İş makinalarının ve işçilerin;
iş sağlığı ve güvenliğini organize etmeyi planlayan iyi BIM projesi bu süreci tüm çalışan
paydaşlar için projenin uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktadır(Moshtaghian, Golabchi, ve
Noorzai 2020). Zaman açısından da BIM, işyeri güvenliğinin faaliyetinde
fayda
sağlamaktadır(Swallow ve Zulu 2019).
2.4.3 Tesis Yönetimi
Tesis yönetimi inşaatın en önemli yeridir. Tesis yönetiminde yeşil bina üretiminin yanında bir
de Yalın Üretim felsefesi gelişmektedir. Bu felsefe, gereken minimum kaynağı kullanarak yapı
inşaa etme üzerinedir. Bu yüzden, inşaat sırasında çıkan çevresel atıkların yönetilmesi,
şantiyedeki kule vinçlerin yönetilmesi kadar önemlidir (Guerra, Leite, ve Faust 2020)(Shou et
al. 2021). Son yıllarda inşaat alanına yapay zeka uygulamalarının kullanımını artırma çabası
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bulunmaktadır. Yapay zeka ile bu çalışmalar, Tedarik Zincirinin sürecini belirlemeye yönelik
genetik algoritmalar oluşturmak üzere programlanmasına çalışılmaktadır (He, Shi, ve Kong
2019)(M.-Y. Cheng ve Chang 2019)
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu araştırma, inşaatta BIM teknolojisinin durumunu analiz etmek üzerinedir. Dünyada inşaat
sektöründe, BIM’ın 3 boyutun ne kadar ötesine geçebildiği merak konusudur. Her sektörde
olduğu gibi dijitalleşme inşaat sektöründe de vardır. İnşaat sektörünün bu dijitalleşme akımının
gerisinden geldiği bilinmektedir. Bu çalışmada
BIM’ı kapsayan bir makale taraması
planlanmıştır. Bunun nedeni ise bu geriden geldiğimiz yeri belirlemektir.
3.1 Verilerin Toplanması
Çalışma için yapılan makale taramalarına ilk olarak veri tabanı seçimi yapılmış ve SCOPUS e
dergi ve akademik çalışma içerdiği için çalışmaya uygun görülmüştür. Başka benzer
çalışmalarda WoS (Web of Science) (Li et al. 2017) kullanılararak grafikleştiren veri tabanı
2000 üzeri makale verdiği için kümelendirip adlandırılırken sorun yaşanmaktadır. Bundan
dolayıyla verimli bir sonuca WoS ile ulaşamadık. Scopus ve Web of Science dışında veri tabanı
olan; Science Direct, ProQuest ve Google Scholar gibi veritabanlarında da araştırma yapılabilir.
Başka veri tabanları ise; ELSEVIER, EMERALD, EBSCO,WILEY, ASCE, CIB, SPRINGER,
Taylor & Francis, ISPRS; IEEC Xplore, ACM Dİgital library, ITcon gibi veri tabanları da
mevcuttur(Gao ve Pishdad-Bozorgi 2019). Ancak analizi yapacağımız Citespace ve
VOSviewer programlarının arayüzü Web of Science veya SCOPUS’ a göre
biçimlendirilmiştir(Ansah et al. 2019). Scopus ve Web of Science’in kendine göre
numaralandırması bulunmaktadır. Aynı makale olup olmadığını bu numaralandırmadan
program ayırt etmektedir. Her veri tabanı kendi numaralandırmasını yaptığından iki farklı
veritabanını birleştirmek istendiğinde iki adet aynı makale gelebilmektedir. Daha önceki
Tarama makalelerinden biri olan Shirowzhan ve et al.’ın(Shirowzhan et al. 2020) çalışmasında
olduğu gibi bizde veri süzmesi için SCOPUS veri tabanını seçtik.
3.2 Verilerin Analizi
Çalışma için gereken veri dağılımını hesaplamak için birçok yazılım var. Bunlar; Citespace,
Vosviewer, Science of sciencetool (SCi2) ve Bibexcel vb. programlar görülmektedir
(Andriamamonjy, Saelens, ve Klein 2019). Bu programların temel akış şemasında
makalelerde bulunan anahtar kelimeleri; başlık, özet ve anahtar kelimelerde “Building
Information Model*” olarak araştırıyor.(Li et al. 2017) Charef (Charef, Alaka, ve Emmitt
2018) nD boyutlarını araştırması içerisine katmıştır. Biz ise; Veri tabanı SCOPUS ve
araştırma sorusu “İnşaat Sektöründe BIM’ın 5D boyutuna kadar olan makalelerin hangi
aşamasındadır?” soruna cevap aradık. Charef’in çalışmasındaki BIM ve nD boyutunu
incelemeye yönelik anahtar kelimeler seçmiştir. Charef’ın seçtiği anahtar kelimeler bizim
çalışmamızda da şablon olarak kullanılması uygun görüldü. “BIM”or “Building İnformation
Modeling” and “Construction” and “3D” or “4D” or “5D” or “6D” or “7D” or “nD”
kullanıldı.
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VERİTABANI:
V
VERİTAB
TAB
BANI: SCOPUS
Araştırma sorusu: inşaat sektöründee BIM’ın
n 5D boyuta kadar olan makaleleri hangi aşamadadır?
Araştırılan kelimeler:
A
«BIM»
» OR «Bu
Building
uildingg In
Information
nformation Model*»
Model » OR «Construction»
«Consstruc
s
stru
AND «4D» OR «5D»OR
D»OR «6D» OR
O «7D» OR «nD
D»
(n=771)

1)Konularına göre veri azaltılması
• Medicine
• Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
• Materials Sciences
• Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
• Chemisty
• Chemical Engineering
• Agricultural and Biological Sciences
• Immunology and Microbiology
• Neuroscience
• Veterinary
ary

13
17
19
3
16
18
9
2
1
1

1)Toplamdan çıkarılacak olan sayı: 99
(n=672)

2)Doküman cinsine göre veri azaltılması
•Conference paper

344

•Book chapter

16

•Review

12

•Editorial

2

•Short Survey

2

•Letter

1

•Conference
ence Review
2)Toplamdan çıkarılacak
ç
olan sayı: 384

6

• (n=288)»

Şekil 2. BIM makale taramasının veri azaltılması şekli(akış kartı)
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İlk analize göre 771 sayıda makale tespit edildi. Fakat bunların bir kısmının inşaatla ilgili
olmadığı anlaşıldı ve veri tabanından çıkarılmasıyla veri ayıklanmasına gidildi. Bu makaleler
konularına göre toplam veriden izole edilirse sayı 672 olmaktadır. Amacımız sadece makale
taraması olduğu için makale dışında kalanlar çıkarılmıştır. Bu işlem sonunda 384 kaynak daha
elenmektedir. Elde kalan 288 makale olduğu tespit edildi. Çalışma yapılırken 2021 yılı daha
tamamlanmadığı için 11 kaynak daha işlem dışında bırakılmıştır. Araştırma sorumuz 5D’ye
kadar BIM boyutlarını araştırmak olduğu için 6D ve 7D boyutlarını içeren makaleler de izole
edildi. Yapılan bu işlem Şekil 2’de adım adım şemalaştırılmıştır. Elde araştırmamızı yapmak
için 217 makale kaldı. 3D, üç boyutlu görsel; 4D, zaman yönetimi; 5D, maliyet yönetimi olarak
herkesçe kabul görmektedir. 6D, sürdürülebilirlik; 7D, tesis yönetimi olarak görülmektedir.
Bazı makalelerde tesis yönetiminin içinde işyeri güvenliğini de kapsamaktadır. Tedarik zinciri
ve sözleşme yönetimi gibi yönetimlerinde 8D ve 9D gibi ele alınabileceğine değinilmektedir.
Bu çalışmada literatüre tam olarak geçmeyen ve zaman ve maliyet yönetiminin etkisinde kalan
bu yönetimlerden uzak dururdu.
Charef’ın sonuç aşamasında matrisinde zaman, güvenlik, tesis, sürdürülebilirlik ve maliyet
ayrık kümeler halinde oluşmaktadır. Yani, Charef’in anahtar kelimelerin kümelendirme de
çakışmalar görülmemiş ve kavramlar birbirlerinden ayrı net gruplandırma yapılmıştır. Bizim
yaptığımız çalışma evreninde kavramlar kümeler ayrık değil, keşişen kümeler çıkmıştır. O
yüzden çalışmanın devamında Charef’ın çalışmasının dışına çıkılmıştır Bundan dolayı yeni bir
çalışma ortaya çıkmıştır.
3.3 Veri tabanının kümelenme
Bunların cinslerini belirlemek için 4D (zaman yönetimi) ve 5D (maliyet yönetimi) açısından
gruplandırıldığında anahtar kelimelerin kompozisyonuna baktığımızda aşağıdaki şema ortaya
çıkar (Bkz Şekil 3). Bizim için önemli olan hem zaman hem maliyet oluşturan keşişim
kümesidir; yani 114 makaleyi inceleyeceğiz.

Maliyet

Zaman
44

114

59

Toplam
217

Şekil 3. BIM kavramının zaman ve maliyet açısından makale durumu
Bu analiz yapılırken 6D ve 7D boyutları zaman ve maliyeti etkileyen birer kavram olarak ortaya
çıkmaktadır. Taranan makalelerde; işyeri güvenliği, tesis yönetimi ve sürdürülebilirlik
kavramları aşağıdaki Şekil 4’de görüldüğü gibi birbiriyle alakalı konulardır. Ayrık bir
kümeleşme yoktur.
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Güvenlik
10

13

Tesis

11

12

20

13
Diğer
23

12

Sürdürülebilirlik

Toplam
114

Şekil 4. Zaman Ve Maliyetin Kesişimlerinin Oluşturan Konulara Göre Ayrılması Şeması.
Yukarıdaki çalışmamıza benzer Santos’ın(Santos et al. 2019) sürdürülebilir inşaatta BIM’ın
rolünü araştırırken bizim ki gibi gruplamaya gitmiştir. Kümelendirilmesinde çevre, ekonomi ve
sosyal 3 kümeye ayrılmış fakat kesişim kümeleri elemanları da dikkate alınmıştır. Santos da;
VOSviewer programıyla inceleme yapmıştır. Yapılan çalışmamızı konu önemi ortaya çıkması
için yüzdelik halini de Şekil 5’de oluşturulmuştur.

Güvenlik
%11

%18
%11

%9

%10

Tesis

%11

%11

Diğer
%20
Toplam
%100

Sürdürülebilirlik

Şekil 5. Zaman Ve Maliyet Keşişim Kümesinin Yüzdelik Olarak Dağılımı
İşlem yapacağımız kümeyi göre bilmek için Tablo 1’de rakamlar verirmiştir.
Tablo 1 BIM’ın 4D ve 5D’ye Göre Makale Toplamları
Kümelerin Oluşumu
Güvenlik
Tesis
Sürdürülebilirlik
Güvenlik ve Tesis
Güvenlik ve Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik ve Tesis
G &S&T
Diğer
Toplam

Toplam
20
11
12
13
13
12
10
23
114

Yukardaki Tablo 1’de olan makaleler yıllara göre kümelendiğinde son dört yılın Tablo 2’de
verildiği gözükmektedir. 2017 yılından oluşan bir patlama gözükmekte bunu takiben yıllarda
sırasıyla 16, 18 ve bu yılda 26 adet BIM konusunu 4D ve 5D boyutlarında inceleyen makale
bulunmaktadır.

Proceedings Books

Page 60

www.inbak.org

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
January 4-5, 2022/ Adana, TURKEY

30

26

makale adeti

25
20
20

16

15

11

10
5

18

7
1

0

0

1

0

7
1

0

5

1

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
yıllar

Şekil 6 Yıllara göre 4D ve 5D’yı içeren BIM makalelerinin dağılımı
Şekil 6’da yer alan makaleleri konularına göre ayrıldığında denediğimizde; aşağıdaki Tablo 2
oluşmuştur. Bu tablonun son sütunu 2020 yılında sürdürülebilirlik konusunda 7 makale ile en
yüksek değere ulaştığı gözükmektedir.

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
0
7

1
0
0
1

Toplam

0

2020

0
0
0

2019

1
1
0

2018

0
0
0

2017

0
0
0

2016

0
0
0

2015

0
0
0

2014

2012

0
0
0

2013

2011

Toplam

2010

Diğer

0
1
1

2009

G &S&T

2008

Güvenlik
ve
0
Tesis
Güvenlik
ve
Sürdürülebilirlik 0
Sürdürülebilirlik
0
ve Tesis

2007

0
0
Tesis
Sürdürülebilirlik 0
Güvenlik

2006

Kümelerin
oluşumu

2005

Tablo 2 Yıllara Ait BIM 4D ve 5D Makalelerin Konularına Göre Dağılımı

0
0
0

3
3
0

1
0
0

0
0
0

4
3
1

5
2
1

3
0
3

3
2
7

20
11
12

2

0

1

3

1

2

1

13

0

0

2

0

2

0

4

5

13

0
0
1
1

1
1
1
11

1
0
3
7

0
1
3
5

2
1
4
20

1
2
4
16

4
1
1
18

1
3
4
26

12
10
23
114

Şekil 7’ye göre BIM konusunda yapılan çalışma sayılarının değişimi gözükmektedir. Buna
tabloda son 4 yılda yani 2017-2020 yılları arasında BIM konusunun ne kadar öne geçtiği ortaya
çıkmaktadır. Bunun da nedeni zaman ve maliyetlerin hesaplanmasında en düşük farka
ulaşabilmek için yazılımların gelişmesine bağlıdır. Tablo 2’un altında yılbaşına düşen makale
sayıları hesaplanmıştır. Buna göre son dört yılda sırasıyla 2017’de 20, 2018’de 16, 2019’da 18
ve 2020’de 26 makale yayınlanmıştır.
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Şekil 7. Konularına Göre Yıl Başına Düşün BIM Makalelerinin Değeri
Yaşam döngü değerlendirmesi açısını irdeleyen Eleftheriadis et al.(Eleftheriadis, Mumovic, ve
Greening 2017) BIM yazılımlarından en çok mimari olarak Autodesk Revit programının %
73’le başı çektiği; Vico ,Dprofiler ve Blender adlı yazılımlarında başka alternatifler olduğundan
bahsetmiştir. Eleftheriadis et al. çalışmasında maliyet tahmini için yapılmış yazılım
programlarını ikiye ayırmaktadır; 1)BIM yazılımını içinde barındıran yazılımlar, 2) maliyet
tahmini için BIM verileriyle bağlantılı çalışan programlar olmak üzere gruplandırır.
4. VERİLERİN İNCELENMESİ
Citespace yazılımı Chen(C. Chen ve Song 2017) tarafından geliştirirmiş bir programdır.
Kendisi bilginin yaygınlaşmasından taraf olduğu için program açık kaynak olarak
kullanılmaktadır. Bizim çalışmamızda 114 makale veri tabanı olarak girildiğinde yazılımın
geliştirdiği kümeler aşağıdaki gibidir:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Küme: Virtual reality (sanal gerçeklik)
Küme: Building information (Yapı bilgisi)
Küme: Life cycle assessment (Yaşam döngü değerlendirmesi)
Küme: 4D BIM
Küme: Project management (proje yönetimi)
Küme: Engineering education (mühendislik eğitimi)
Küme: Interoperation (operasyonlar arası)
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Yukarıdaki kümelemeden de anlaşılabileceği gibi bizim BIM içerisinde sürdürülebilirlik, tesis
yönetimi ve işyeri sağlığı ve güvenliği kümelendirmeye girmemektedir. Bu kavramlara yakın
olan 1’inci küme temel konumuz yapı bilgisi sonra 2’nici küme sürdürülebilirliği ifade eden
yaşam döngü değerlendirmesi gelmektedir. 3’nçü küme de ise 4D BIM gelmektedir. 4’üncü
kümede tesis yönetimi yerine proje yönetimine bırakmış gözükmektedir. 5’inci küme de
BIM’le çok alakalı gözükmeyen mühendislik eğitimi gelmektedir. 6’ncı küme operasyonlar
arası çıkmıştır. Bizim üsteki 114 makalenin kümelenmesinde dikkate aldığımız gruplandırmaya
ulaşamıyoruz. Mesela, küme başlıklarından biri olarak beklenen tesis yönetimi gruplandırmaya
girememiştir (Bkz. Şekil 8).

Şekil 8 Citespace Programında 114 Makalenin Ortak Anahtar Kelimelerinin Haritası
Citespace gibi başka bir açık kaynak program ise; “VOSviewer”dir. VOSviewer programıyla
anahtar kelimelerin yoğunluk haritası aşağıdaki gibi çıkmaktadır (Bkz Şekil 9).

Şekil 9 VOSviewer Programıyla 114 Makalenin Yapılan Anahtar Kelime Yoğunluk Haritası
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Makale taramaları açısından verilere baktığımızda yaşam döngü analizi en başta yapılan
çalışmalar içerisinde görünmektedir. Bunlardan biri Jin’ın(Jin et al. 2019) bina performans
analizini içeren ve VOSviewer programı kullanılarak yapılan çalışma
örnek bir
çalışmadır(Bkz. Şekil 9). Yaptığı çalışmada tüm bağlantılar harita üzerinde gösterilmiştir. Jin’in
çalışmasında yaşam döngü değerlendirmesinin daha yeşil bir dünyanın yeşil binalardaki enerji
kullanımıyla sağlanacağını vurgulanmıştır. Ansah’ın(Ansah et al. 2019) çalışmasında dikkati
“Green Building Assessment Scheme (yeşil bina değerlendirme şeması)”a odaklanmış ve
“Green BIM (Yeşil BIM)” olarak yeni bir kavram oluşturmuştur. Ansah’ın çalışmasında da
veritabanı “SCOPUS” kullanmıştır. Ansah çalışmasında en çok Yeşil BIM kavramının
LoD(Level of Detail) detay seviyelerinin programlarca iyi detaylandırılamadığı açığına vurgu
yapmaktadır. Bunların yapılabilmesi için Autodesk Revit programında oluşturulurken MS
macro ve Dynamo programının kullanılması gerektiğini belirtmektedir.
Citespace ve VOSviewer programlarıyla aynı sonuçlar bulunamamıştır. O yüzden bizim elle
yaptığımız kümelere çalışmasıyla bir sonuca gidilmek istenmiştir. Tablo 3 ‘de yapılan
kümeleme çalışması yer almaktadır.
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16

Pakhale ve Pal(Pakhale ve Pal
2020)
2020
Francis(Francis 2020)
2020
D'Amico et al.(D’Amico et al.
2020
2020)
√

√
√

√

Abed et al.(Abed, Hatem, ve Jasim
2020
2020)

13

14
15

√

2020

√

√

√

Zhen et al.(Zhen et al. 2020)

2020

2020

2020

√

12

11

10

9

8

2020

Xu et al.(Z. Xu, Kang, ve Lu 2020) 2020

7

Vigneault et al. (Vigneault et al.
2020)
Hosny et al.(Hosny, Nik-Bakht, ve
Moselhi 2020)
Khanzadi
et
al.(Khanzadi,
Sheikhkhoshkar, ve Banihashemi
2020)
Montiel-Santiago et al.(MontielSantiago, Hermoso-Orzáez, ve
Terrados-Cepeda 2020)

√

Shahnavaz et al.(Shahnavaz et al.
2020
2020)

6
√

√

5

4

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Sürdürüle- Tesis
Zaman Maliyet bilirlik
yönetimi

Vilvent et al.(Vilventhan, Razin,
2020
ve Rajadurai 2020)
Guerra et al.(Guerra, Leite, ve
Faust 2020)
2020

3

Elghaish et al.(Elghaish, Hosseini,
et al. 2020)
2020
Bachi ve Bellato (Bachi ve Bellato
2020
2020)

Abbasi et al.(Abbasi, Taghizade,
2020
ve Noorzai 2020)

1

2

Yazarı

No

Yayın
yılı

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

BIM ile altyapının zaman ve maliyet açısından incelenmesi

5D ile bütünleşik BIM yönetimi yeniden planlama ve koordinasyon
planı yapmayı önlüyor
İnşaat operasyonunda kaynak kullanımının sıralanışı

Irak yağ projelerinin güvenlik analizinin sağlanmasında BIM
teknolojilerinin rolu

İşçi, yapı malzemesi ve ekipman, (depremden sonra)onarım için
maliyetine karar verme

Yeşil bina ve kamu (hastane gibi) yapıların ışıklandırılması Enerji
yönetimi

Yaşam döngü projelerine göre BIM uygulalarının Fuzzy-AHP
yaklaşımıyla tanımlanması

İnşaat işlerinde planlamasında rasgele olmayan faktörler

İnşaat maliyet yönetimi için geliştirilen 5D BIM çerçevesindeki
yenilikler

Prefabrik elemanların noktasal bulut kullanımında yüzey etkilerinde
3D'de tekrar inşaat edip ölçülmesinin kalite açısından faydaları

Çoklu vinç kaldıraçlarının yönetilmesinde BIM kullanımıyla
otomazisyonunun yapılmasını sağlanlaması

Atık yönetiminin geri dönüşüm kuralları içerisinde irdelenmesi

Kentin alt yapı projelerinde yenilenmenin yönetiminde 4D BIM
modelin geçikmelerini minimum indirilmesi

4D boyutunda BIM’in belirsizlik faktörlerini azaltması

Bütünleşik proje dağıtımında para ve zamana göre inşaatın
planlamada başarı faktörleri

inşaat programlamasında düzeltmelerin ayrık olaylara göre Tam
zamanında BIM bazlı zamanlamayla birleşimi

GüvenDiğer Makalede öne çıkan bulgu
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2019

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

Elghaish et al.(Elghaish et al.
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2019)
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He et al.(He, Shi, ve Kong 2019)
Kaewunruen ve Lian(Kaewunruen
ve Lian 2019)
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et
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Butkovic et al.(Butkovic, Heesom,
ve Oloke 2019)
Keerthana ve Gunarari(Keerthana
ve Gunarani 2019)

√
√
√
√

Le et al.(Le, Likhitruangsilp, ve
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2020
Shou et al.(Shou et al. 2020)
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Lin et al.(Lin et al. 2020)
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Mahdi et al.(Mahdi et al. 2019)
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24
25
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√
√
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et
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Abrishami, et al. 2020)
Magill et al.(Magill et al. 2020)
2020

√
√

√

22
23
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2020

2020

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

Sürdürüle- Tesis
Zaman Maliyet bilirlik
yönetimi

√

Elghaish ve Abrishami(Elghaish
ve Abrishami 2020)
Kaewunruen et al.(Kaewunruen,
Sresakoolchai, ve Zhou 2020)
Martins et al.(Martins et al. 2020)
Biancardo et al.(Biancardo et al.
2020)

Yayın
Yazarı
yılı
Moshtaghain et al.(Moshtaghian,
Golabchi, ve Noorzai 2020)
2020

2020

21

19
20

18

17

No

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Bütünleşik proje dağıtımında para ve zamana göre inşaatın planlaması
BIM teknolojisinin, proje planlamasında oluşturduğu üstünlük
bulunmuş

Basit BIM protokolu yapımının desteklenmesinden müşterinin karar
vermesinin değerlendirilmesi
İnşaat Sektöründe BIM uygulamalarının taraması

BIM 'in gerçek zamana ve maliyete göre hatasız model çıkarma

LOD'ların inşaat projesinde 4D'e göre simule edilmesi

Bilgisayar yazılımlarıyla 4D ve5D boyutlarında BIM'ın faydaları

Sürdürülebilirliği yazılım Programlarıyla irdelenmesi

Genetik algoritma ve BIM'e dayalı inşaat maliyetini optimum
yapmaya yönelik model

Kazanılmış değer yönetimi ve faaliyet bazlı maliyet yönetimiyle BIM
'de otomasyona geçiş

Bina yaşam döngü maliyetinin değerlendirilmesi için BIM dayalı
bütünleşik veri yönetimi sistemi
Yalın yönetim bakımından döngüsel onarım işinin incelenmesi
BIM maliyet bakımından daha az insan gücü ve finans sağlamaması
BIM teknolojisine dayalı kıyı işlerinde önerilerin yönetimin faydaları

Bütünleşik proje dağıtımı için maliyet yapısından BIM bazlı çözümde
devrim yaratılması
İnşaat alanında doğru tedarik zincirini oluşturmak için 4D kullanımı

BIM yazılımlarla tarihi bir yapının belirlenmesi

Bütünleşik Proje dağıtımı bazlı çözümlemeyle 4D BIM
devrimselliğinin geliştirilmesi
Köprü alt yapısında 6D BIM kullanımının sürdürülebilirliğinin
yönetimi
BIM teknolojisinin, planlama açısından yazılımların karşılaştırılması

Dinamik riskler altında projeyi doğru olarak yönlendirme
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Zeng et al.(Zeng, Li, ve Zhang
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Wang ve Sun(H. Wang ve Sun
2018
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Bortolini et al.(Bortolini, Formoso,
ve Viana 2019)
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41

Zanni et al.(Zanni et al. 2019)
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Crowther ve Ajayi(Crowther ve
2019
Ajayi 2019)
Kaewunruen ve Xu (Kaewunruen
ve Xu 2018)
2018

√
√

Cheng ve Chang(M.-Y. Cheng ve
2019
Chang 2019)
Gong et al.(Gong et al. 2019)
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39
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2019

Deng et al.(Deng et al. 2019)
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√
√

√
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√
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√
√
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√
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√

√

√
√
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Sürdürüle- Tesis
Zaman Maliyet bilirlik
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38

Yayın
yılı

Yazarı

No

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

BIM

içerisinde

karar

için

BIM'ın

vermesinin

BIM, GIS teknolojisinin koordinasyonu ve son kullanıcıya göre
bütünleşik tesis yönetiminin desteklenmesi

Metro alt yapısında BIM'ın kullanımı
Tüm boyutlarıyla BIM'ın faydaları

Metro istasyonunun inşaat yönetiminde 4D dinamiklerinin yaratılması

Ekolojik geri beslemenin BIM açısından önemi

Endonazya daki BIM kavramının başarı seviyesinin araştırılması

BIM ve P3E/C'ye dayalı su gücü projelerinin ortak planı ve
maliyetinin geliştirilmesi
Tasarımdaki 4D ile yapım esnasındaki 4D birbirleriyle
benzeşmemeleri
4D ve5D bakımından sanal modelin inşaat işlerinde getirdiği rahatlık
Zaman ve maliyet hakkında yurtiçi ve yurt dışı firmalara anket
çalışması

Sağlık açısından BIM projelerinin faydaları

Metro istasyonlarının derin kazık üretiminde BIM kullanılmasının
yarattığı faydalar

İnşaat proje perfomansına 4D BIM 'in etkileri
Tren yolu istasyon binalarının sürdürülebililik
uygulanması

Tüm yaşam maliyetinin
değerlendirilmesi

İşyeri ve güvenliği için 4D modelinin uygulanmasındaki faydaları ve
engelleri

Prefabrik yapı sistemlerinde mühendisin siparişiyle gelişen planlama
ve kontrol

Yapay zekayla BIM'e göre dinamik malzeme ihtiyacının düzenlenme
modeli
4D kabullerinin bir örnekte çalışılması

BIM ve GIS açısından zamanın planlanmasında matematik yardımıyla
karar verme uygulaması
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Zaher et al.(Zaher, Greenwood, ve
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Cheng et al.(J. C. P. Cheng et al.
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Yayın
Yazarı
yılı
Cardenas et al. (Cárdenas, Zapata,
ve Lozano 2018)
2018

No

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4D BIM kullanarak inşaat sürecinin fotogrametrik buluttan edinimli
ve ardışık izlenmesi
Uzaysaş geçici modellemeye bağlı olan inşaatta iş süreçlerinin
görselleştirilmesi
UK inşaatlarında 4D adaptasyonuyla % 50 bitiş tarihlerini öne almaya
çalışması

Çeşitli verilerin Çoklu boyutlu BIM'e göre inşaat aşamasında iş ayrım
yapısına göre ele alınıyor.
Revit ve BIM'ın birleşik kullanımı ile Metro istasyonunda
uygulanması

IFC bazlı 4D'ler otomatik Planlama ve süreci otomatik güncelleme
Çevresel atıkların BIM çerçevesinde kaldırma çalışması

4D BIM 'le inşaat verilerinin otomatik planlamasının güncelleme
yapabilmesi

5D BIM açısından gömülü yaşam döngü maliyetinin geleneksel
yönteme göre üstünlüğü

Günlük 4D BIM web üzerinden takibinin yapılması veri alışverişini
destekler ve koordinasyon sağlar.

Sıcaklık performanslarının içinde BIM'ın 4D bakımından irdelenmesi

Geleneksel sisteme karşı 4D planlama grafik sistemin niceliksel ve
yapılabilirlik analizi

Proje katılanlara göre aktif bir inşaat güvenlik planının geliştirilmesi

4D/5D BIM modelinin kıyı ötesi yağ ve gaz platformlarını hizmetten
alıp yerine otomatik yaklaşım geliştirme

BIM modelinin CPM modeli üzerinde planlanması ve güncellenmesi
hakkında karar verme

SME'lerde inşaat planlaması için BIM'in araştırılan faydaları ve
kriterleri

İnşaat Projelerinin geliştirilmiş gerçeklik uygulamasıyla daha etkin
hale geliştiği gözlemlendi.

Zaman ve maliyette BIM'le yapılan programların faydaları

GüvenDiğer Makalede öne çıkan bulgu
lik
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BIM uzmanlarına maliyet danışmanlığı üzerine durum değerlendirme
amaçlı bir anket çalışması

İnşaat proje perfomansına 4D BIM kullanımının iş kalemlerinin
projelendirilmesinin önemi

Sırasız günlük fotograflarla izleme yöntemi IFC bazlı BIM'ler
arasında otomatik ilerlemenin tespiti

Azalan örtüşen faaliyetler için BIM bazlı İnşaat planlama
methodulojisini genetik algoritmayla irdelenmesi

Mega sıvısal doğal gaz fabrikalarının 4D modeline kaynak
yerleştirilmesi
BIM kullanımıyla maliyet ve planlamanın bütünselliğinin önemi

Büyük ölçekte gelişen sürdürülebilirlik için BIM bazlı karar
destekleme metoduyla irdelenmesi

5D BIM 'le nakit akışı ve çıkışı proje finansmanınca değerlendirilmesi
için karar verme tekniği
Derin kazık dinamik inşaatında BIM uygulamasında kullanılması

Çin'de bir elektrik gücü endüstrisinde 5D BIM ile bir benzerinin
yapılması

BIM teknolojisini demir işçiliği açısından bir uygulamada
değerlendirilmesi
BIM'ın GIS verileri içinde kavramsal ve detaylı tasarımla
desteklenmesi

4D BIM'ın IFC 'e bazlı inşaatta koordinasyonu ve tasarımı optimize
etmek
Programlarla BIM uygulamasının performans model olarak yapılması

Lazer tarama ve BIM uygulayan tam öngermeli
otomatikleştirilen boyutsal kalite güvencesinin önemi

BIM'le yapılan mekanik planlama gözlemleme ve kontrol daha iyi
duruma getiriyor.

Şantiyede iş sağlığı ve güvenliği için BIM ve Proje planlamasını
bütünleşik yapılmasının faydası

Malezya'da inşaat projelerinin maliyet açısından durumunun
araştırılması
4D/BIM 'ın inşaat endüstrisine proje bazında faydalarının bulunması

GüvenDiğer Makalede öne çıkan bulgu
lik
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BIM'ın 3D'den nD'ye kadar oluşturulan veri tabanının kullanım
açısından önemi

(Zaman ve maliyet) açısından inşaatçıların BIM'den faydalanma
alanları

Zamana göre bütünleşik BIM uygulamasının güvenlik açısından ele
alınması

İnşaatta dinamik gelişmelere göre zamana bağlı yapı analizi

4D boyutunda GIS verilerinin etkisi ve güncellenmesinin önemi
vurgulanması

Yaşam döngü yönetiminin uygulanmasında 4D'e göre planlanmasının
AÇIK BIM'le ilişkilendirilmesi

Uzaysal çatışmaların yerinde çözülmesi ve tanımlanmasında GIS ve
Topolojinin kullanılmasının önemi
Gerçek dünya projelerinde kullanımı

GIS ve BIM verileri nD boyutunda birleştirilmesi incelenir

Diğital dökümlerin yapım aşamasında sağlaması

Proje planlamasına göre kaynak yönetiminin BIM'le bağdaştırılması
Açık BIM uygulamalarının veri alışverişinin güçlendirmek

BIM modelinin kalite Güvenlik ve çevre açısından 3D'den nD'e
uzanan ilerleyişi

Artırılmış gerçeklikle betonarme yapıların gerçekle alakasının
irdelenmesi

İnşaat bazlı BIM'ın zamanlama içerisinde kalite yönetimi

Çalışma alanları arasında paralel planlamayla eş zamanlı sistem
yönetimiyle örtüşmesi
Çin inşaat endüstrisinde kullanıcı odaklı BIM değerlendirmesi
Kullanıcı odaklı tasarımın,4D modelleme için geliştirilmesi

Zaman, maliyet ve ticaret analizi yaklaşımıyla otomatik üretim bazlı
animasyon oluşturma

GüvenDiğer Makalede öne çıkan bulgu
lik
MEP işinin taramaya BIM sistemine karşı kazanılan değerler
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Yapılan makale taramasında Bütünleşik proje planmasında maliyet ve zamanın değeri üzerinde
durulmuştur(Elghaish, Hosseini, et al. 2020). Yeşil binaların üretilmesinde yaşam döngü analizi
kadar BIM de değer taşımaktadır (Khanzadi, Sheikhkhoshkar, ve Banihashemi 2020). Yeşil
bina denilince “yalın inşaat” kavramına da girilmektedir. Yalın inşaatın amacı; en az
malzemeyle maksimum fayda yaratacak çalışmalar yapmaktadır(Montiel-Santiago, HermosoOrzáez, ve Terrados-Cepeda 2020). BIM uygulanmasıyla 4D ve 5D bakımından inşaatlarda
çakışmanın en aza indirilmesinin rahatlığı ise başka bir bakış açısıdır(Rohani et al. 2018).
Çevresel atıkların önüne geçmek için BIM etkili bir donanımdır(Tan et al. 2017).
5. TARTIŞMA
Tarama makalelerinde en çok mimari bilgisayar programların, öğrenen makine ve şematik
modellemenin gelişiminin geleceği belirlediğinden bahsedilmektedir(Shirowzhan et al. 2020).
GIS (coğrafi bilgi sistemi) geleceğinin mimariyle eşleştirilmesinden geçmekte olduğundan da
Shirowzhan çalışmasında BIM’in yaygınlaşmasını önemini belirtmiştir. Zaman bize BIM
verilerinin GIS üzerine tek tek işlenmesine doğru gitmektedir (Bansal ve Pal 2011). Bu işlem
en çok yaşam döngü değerlendirmesi açısından da önemlidir. LCA bakımından da Eleftheriadis
et al. (Eleftheriadis, Mumovic, ve Greening 2017) mimari, inşaat, mekanik ve enerji konularını
aktif olarak beraberce bütünleşik yapım içerisinde irdelenmesinin önemini gelecekteki dünya
için önemini vurgulamaktadır. BIM’e geçiş ülkelerin politikaları tarafından yurt dışında ve
bizim ülkemizde desteklenmektedir. Charef (Charef, Alaka, ve Emmitt 2018) göre “4D ve 5D
boyutları sektör için büyük önem taşır.” Çalışmasında alınan tedbirler ile riski en az düzeye
düşürür. Sürdürülebilirlik, tesis yönetimi ve işyeri güvenliği aktif olarak 4D ve 5D boyutları
doğrudan etkilemektedir. Tang (Tang et al. 2019)de çalışmasında , Charef’ın çalışmasına
benzer bir durum arz eder. İnşaat sektöründe AEC (mimar- mühendis-müteahhit) üçlüsü
tarafından yapılan inşaat işlemi ve takibi, işyeri sağlığı ve güvenliği, yapı lojistik ve yönetimi,
tesis yönetimi birleşiminden bütünleşik yapı bilgi modellemenin uygulanmasının önemi
üzerinde durmaktadır. Bütünleşik bu yapının bulut üzerinden yapılması ön görülmektedir.
Gelecek BIM ile bütünleşik iş birliği yapan kuruluşlar veya konun uzmanları tarafından
yapılacaktır.
6. SONUÇ
Bu çalışmada bugüne kadar olan 4D ve 5D BIM hakkında yapılan makaleler incelenmiştir.
BIM maliyet bakımından daha az insan gücü ve finansla inşaat işinin yapılmasını
sağlamaktadır. Teknoloji öyle bir noktaya gelmiştir ki; yapay zekayla BIM kullanımıyla
şantiyenin malzeme ihtiyacının tamamının düzenlenmesi üzerinde çalışılmaktadır. Bu tür
yüksek teknolojiyle üretim yaparken sürdürülebilirlik de işin içine girmektedir. O yüzden
inşaatla ilgili olan tüm paket programlarda kullanılacak malzemeler taşıdıkları özelliklere göre
belirtilerek, yorulmuş malzemelerin onarım tablosu da üretilebilmektedir. BIM’ın en önemli
yapısı değişkenliği ve ileriye doğru genişlemesidir. Gerek tedarik zinciri, gerek projenin yaşam
döngüsü adapte edilmektedir (Tang et al. 2019). Bu en iyi yolu IFC (Industry Foundation Class)
dosyalarının oluşturulmasıdır. Bu yazılımlar olarak Revit DB link, Dynamo, Grasshopper gibi
programlar desteklemektedir. Revit DB link C♯ dili kullanılmıştır. Makro yazımı ile MS Excel
ve MS Access ile gerekli hesaplamaların yapılması da gündemdedir.
BIM ilk çıktığında veri paylaşımı üzerinde durulmaktaydı. Bunun üzerine BIM boyutları ve
gelişmiş detay aşamaları çıkmıştır. 2018’den sonra makalelerde BIM kelimesi yerine sanal
tasarım ve inşaat (virtual design ve Construction ) veya dijital ikiz (digital twin)olarak
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adlandırılmaya başlanmaktadır. Yazılım firmaları BIM üzerine bir çok araştırma yapmakta ve
gerekse birbirleri arasında anlaşarak BIM’i bir sisteme indirgemeye çalışılmaktadır. Küçük
BIM programları piyasa içinde büyük firmalar tarafından alınmaktadır. BIM yazılımı üretici
firmaları, BIM yazılımlarını azaltmak istemektedirler. Bunun içinde yazılımlar durmadan el
değiştirmektedirler. Bilginin değerinin anlaşıldığı, iletişimin öne çıktığı bir dönemde yapı bilgi
modelleme de yerini almaktadır.
Bizim çalışmamızda literatür taramasıyla BIM’ın bağlı olduğu kavramlar belirlenerek
bütünleşik üretime geçmenin önemini ortaya koymuştur.
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AĞIR VE HAFİF ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMLİ KONUT YAPILARININ
MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: İKİ KATLI KONUT YAPISI ÖRNEĞİ
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ÖZET
Yapılarda taşıyıcı sistem malzemesi olarak kullanılan çelik, yüksek ölçüde demir düşük ölçüde
karbon içeren bir alaşımdır. Karbon miktarı artıkça çeliğin dayanımı artar fakat bu durumda
çelik daha gevrek hale gelir. Yapısal çeliğin hem yüksek dayanımlı hem de sünek olmasının
gerekliliği düşünüldüğünde üretiminde karbon yüzdesi hassas ve önemli rol oynamaktadır.
Yapı çeliğinin işlenme ve kullanıma yönelik en önemli özellikleri mukavemet, süneklik, kaynak
yapılabilme, işlenme özelliği ve korozyon dayanımı sayılabilir. Statik yükler ve çekme
kuvvetleri altındaki dayanımını tanımlamak için malzemenin akma sınırı, çekme mukavemeti,
sertlik özelliklerinden yararlanılır. Dünya çelik yapı sektörünün bir kolu olarak, soğuk
şekillendirilmiş hafif çelik profil kullanımı yaklaşık 40 yıldan bu yana giderek artan biçimde
yaygınlaşmaktadır. Bu kullanım artışı ülkemiz için de geçerlidir. Hafif çelik profillerin
kullanımındaki ve çeşitliliğindeki hızlı artışın başlıca nedenleri arasında kısa sürede çok farklı
kesit şekillerinde üretilebilmesi, hafifliği ve dayanım/ağırlık oranı gibi nedenler
sıralanmaktadır. Bu malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemede çekme deneylerinden
yararlanılır. Bu çalışmada iki katlı bir konut yapısının güncel yönetmeliklere uyularak yapılan
iki farklı taşıyıcı sistem dizaynı seçeneği ile gerçekleşecek maliyetleri araştırılmıştır. Ağır çelik
taşıyıcı sistem ile yapılan tasarımın maliyeti 2021 yılı birim fiyatlarına göre 316.791,10 TL (=
38.250,56 USD) dir. Hafif çelik taşıyıcı sistem ile yapılan tasarımın maliyeti 259.678,43 TL
olarak hesaplanmıştır (= 31.354,56 USD). Bu maliyetler oranlandığında; ağır çelik taşıyıcı
sistemle yapılan yapının, hafif çelik taşıyıcı sisteme göre % 21,9936 daha pahalı olduğu
anlaşılmaktadır. Çalışmada ayrıca temel, zemin kat, birinci kat, çatı katı ve ince işler maliyetleri
de karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yapı Maliyeti, Ağır Çelik, Hafif Çelik

Proceedings Books

Page 83

www.inbak.org

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
January 4-5, 2022/ Adana, TURKEY

ABSTRACT
Steel, which is used as a carrier system material in buildings, is an alloy containing high iron
and low carbon. As the amount of carbon increases, the strength of the steel increases, but in
this case the steel becomes more brittle. Considering the necessity of structural steel to be both
high strength and ductile, the percentage of carbon plays a sensitive and important role in its
production. The most important properties of structural steel for processing and use are strength,
ductility, weldability, workability and corrosion resistance. Yield limit, tensile strength and
hardness properties of the material are used to define the strength under static loads and tensile
forces. As a branch of the world steel structure industry, the use of cold-formed light steel
profiles has been increasingly common for nearly 40 years. This increase in usage is also valid
for our country. The main reasons for the rapid increase in the use and variety of light steel
profiles are the fact that they can be produced in very different cross-section shapes in a short
time, their lightness and strength/weight ratio. Tensile tests are used to determine the
mechanical properties of these materials. In this study, the costs of a two-storey residential
building with two different carrier system design options made in accordance with current
regulations were investigated. The cost of the design made with heavy steel carrier system is
316,791.10 TL (= 38,250.56 USD) according to the unit prices of 2021. The cost of the design
made with a light steel carrier system was calculated as 259,678.43 TL. (= $31,354.56 USD).
When these costs are proportioned; It is understood that the structure made with heavy steel
carrier system is 21,9936% more expensive than the light steel carrier system. In the study, the
costs of foundation, ground floor, first floor, attic and finishing works were also compared.
Keywords: Construction Cost, Heavy Steel, Mild Steel

1.GİRİŞ
Çelik yüksek ölçüde demir düşük ölçüde karbon içeren bir alaşımdır. Karbon miktarı artıkça
çeliğin dayanımı artar fakat bu durumda çelik daha gevrek hale gelir. Yapısal çeliğin hem
yüksek dayanımlı hem de sünek olmasının gerekliliği düşünüldüğünde üretiminde karbon
yüzdesi hassas ve önemli rol oynamaktadır. Yapı çeliğinin işlenme ve kullanıma yönelik en
önemli özellikleri mukavemet, süneklik, kaynaklana bilirlik, işlenme özelliği ve korozyon
dayanımı sayılabilir. Statik yükler ve çekme kuvvetleri altındaki dayanımını tanımlamak için
malzemenin akma sınırı, çekme mukavemeti, sertlik özelliklerinden yararlanılır. Akma sınırı
ve çekme mukavemetine karşı gelen karakteristik değerler çekme deneyi ile saptanır ve kuvvet
uzama diyagramı elde edilir ki, buradan da gerilme- şekil değiştirme diyagramına geçilir.
(Odabaşı, 2000).
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Şekil 1. Gerilme Şekil Değiştirme Grafiği
Yapılarda kullanılan malzeme çeşidi S 235, S 275 ve S 355 çeliğidir. Çelik malzemenin
mukavemet değerlerine göre isim almaktadırlar. Yapıda kullanılan çelik malzeme çeşitli kesit
ve şekillerdedir. Bu kesit ve şekiller çelik fabrikalarında haddeleme ile gerçekleşir. Bu ürünlere
hadde ürün denir. Sıklıkla kullanılan hadde ürünler hakkında aşağıda bilgilendirme
yapılmaktadır.
Türkiye, deprem bölgesinde olmasından dolayı sıklıkla depremler oluşmaktadır. Ülkemizdeki
yaşam alanları da çoğunlukla deprem bölgeleri üzerindedir. Bu sebeple depreme dayanıklı
yapıların tasarımı inşaat mühendislerinin en önemsediği konu olmaktadır. İnşaat mühendisleri
depreme dayanıklı tasarımlar konusunda da çelik malzeme kullanmayı tercih etmektedirler.
Geniş açıklıklı endüstriyel binalar, köprüler, spor salonları, sergi ve konferans salonu gibi
yapıların tasarımında öncelikle tercih edilen yapı malzemesi çelik olmaktadır. (Altay ve
Güneyisi,2005)

Şekil 2. Türkiye’de Yapısal Çelik Kullanım Alanları
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1.1.Çelik Yapıların Olumlu ve Olumsuz Yanları
Yapıları oluşturduğumuz tüm yapı elemanlarının olumlu ve olumsuz yanlarının olması ve bu
yönlerin ışığında yapılmak istenen yapıların yapı malzemesi seçimi yapılmaktadır.
Olumlu Yanları
x

Çelik ürünleri üretiminin fabrikada yapılması nedeniyle, belirli bir denetimden geçtiği
düşünülerek malzeme güvenlik katsayısı küçük alınır.

x

Mukavemeti diğer yapı malzemelerine göre çok yüksek olması sayesinde, eleman
boyutları ve dolayısıyla yapı öz ağırlığını hafifletir.

x

Elastisite modülünün büyük olması nedeniyle, eğilme rijitliğinin etkili olduğu
elemanlarda ekonomik çözümler verir.

x

Prefabrik olması nedeniyle, inşaat süresi hızlıdır ve hava koşullarından etkilenmez.

x

Yapı elemanları kolay değiştirilebilir, takviye edilebilir ve gerektiğinde başka yerlerde
kullanılabilir.

Olumsuz Yanları
x

Yanıcı olmamakla birlikte, ısı yükseldikçe mukavemetinde ve elastisite modülünde hızlı
düşüşler meydana gelir.

x

Su veya diğer kimyasal maddeler ile teması halinde paslanma (korozyon) olayını
başlatır ve korozyon malzemenin mukavemetini azaltır. Bu nedenle, çelik yapılar
periyodik olarak bakımdan geçirilmelidir.

x

Ses ve ısı yalıtımı bakımından çok iyi bir iletken olması nedeniyle yalıtım önlemi
alınmalıdır.

Soğuk şekillendirilmiş profiller kullanılarak üretilen hafif çelik yapılar konusunda bilgi ve
deneyim birikimi 20. Yüzyıl başlarında uçak endüstrisinin, mümkün olduğunca hafif ancak,
taşıma kapasitesi de yüksek taşıyıcı elemanlara ihtiyaç duyması ile başlamıştır. Bu alanda
çalışmaların hızlanmasına neden olan ikinci büyük etken ise otomobil endüstrisindeki
gelişmelerdir. I. Dünya Savaşı sırasında, otomobil gövdelerinin ve demiryolu vagonlarının
üretiminde soğuk şekillendirilmiş çelik sac elemanlar kullanılmıştır. Uçak ve otomobil
endüstrisinin sayesinde ulaşılan bu birikimler soğuk şekillendirilmiş çelik taşıyıcı elemanların
yapı endüstrisinde de yaygın şekilde kullanılmasının yolunu açmıştır.
Dünya çelik yapı sektörünün bir kolu olarak, soğuk şekillendirilmiş hafif çelik profil kullanımı
yaklaşık 40 yıldan bu yana giderek artan biçimde yaygınlaşmaktadır. Bu kullanım artışı ülkemiz
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için de geçerlidir. Hafif çelik profillerin kullanımındaki ve çeşitliliğindeki hızlı artışın başlıca
nedenleri arasında kısa sürede çok farklı kesit şekillerinde üretilebilmesi, hafifliği ve
dayanım/ağırlık oranı gibi nedenler sıralanmaktadır. Bu profillerin yükseklikleri genellikle 50–
300 mm arasında, kalınlıkları ise 1–6 mm arasında olmakla birlikte, bu boyutlar dışındaki
kesitler de istek üzerine imal edilebilmektedir.
Malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemede çekme deneylerinden yararlanılır. Bu deneyler
sırasında elde edilen gerilme-birim şekil değişimi diyagramına ait bir örnek aşağıda
verilmektedir (Bkz. Şekil 3.). Burada belirtilen gerilme ve birim şekil değişimi mühendislik
değerleri olup deney parçasının başlangıçtaki değerlerine göre hesaplanmaktadır.

Şekil 3. Hafif Çelik Malzemesinin Birim Şekil Değişimi
Hafif çelik yapıların ülkemizde kullanımı son yıllarda oldukça artmıştır. Hafif çelik yapılar ilk
başlarda şantiye binaları olarak kullanılıyordu. Fakat zamanla deprem evleri olarak yapılmaya
başlandı. Artık okul, kreş, yurt, işyeri, mescit, lokanta, halk pazarı, konut ve daha birçok alanda
uygulanıyor. Fakat konut olarak inşaat piyasasında hala arzulanan yerde değildir. Amerika ve
Avrupa’da konut olarak çok yaygın kullanılmasına rağmen ülkemizde kullanıcılar tarafından
şüpheyle karşılanmaktadır (Anonim, 2018a). Türkiye’de kullanım amacına göre hafif çelik
yapıların oranları Şekil 4. ‘te verilmiştir.
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Şekil4. Türkiye’de kullanım amacına göre hafif çelik yapılar (Anonim, 2018a)

1.2. Hafif Çelik Yapıların Olumlu ve Olumsuz Yanları
Hafif çelik yapılarda önceden üretilebilme imkânı olduğundan dolayı insan hataları en
aza inmektedir. Yapı ince kesitli çeliklerden oluştuğu için diğer yapı türlerine göre 10 kata
kadar daha hafiftir. Bu hafifliğinden dolayı da deprem yüklerini az aldığı için depreme karşı
çok güvenlidir. Hafif çelik yapılar çok kötü zemin koşullarında bile uygulanabilmektedir.
x

Çelik, malzeme olarak homojen ve izotop olması nedeniyle hesap yaklaşımları ahşap,
beton gibi malzemelere kıyasla oldukça gelişmiş ve yapılan kabullerin gerçeği
yansıtması konusundaki bilinmezlikler oldukça azalmıştır. Malzemenin bu özelliği, her
doğrultuda mekanik özelliklerinin aynı olması gibi bir fayda da sağlamaktadır. Hafif
çelik yapı elemanlarının levhalardan üretiliyor olması, elemanlar ve birleşim
plakalarındaki yükün doğrultusu konusunda endişeye meydan bırakmamaktadır. Oysa
ahşapta liflere paralel yahut dik doğrultuda uygulanan kuvvete verilen karşılık
birbirinden çok farklıdır. Beton, yüksek basınç mukavemetine karşılık, çekme
mukavemeti basınç mukavemetinin neredeyse %10’u kadardır ve hesaplarda bu fayda
ihmal edilir.

x

İnce cidarlı çelik yapı elemanlarının yük taşıma kapasitesinin ağırlığına oranı çok
yüksek olduğundan, özellikle büyük açıklıklı ve yüksek olmayan yapılarda, hadde
mamulü çelik elemanlara göre oldukça ekonomiktir. Hadde mamulü çelik bir yapı
elemanına gelen yük ne kadar küçük olursa olsun, sağlanması gereken narinlik koşulları
nedeniyle belli bir mertebeden sonra kesit küçültülememekte ve gayri ekonomik
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sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu tarz yapılarda ince cidarlı yapı elemanları, çelik malzeme
sarfiyatını %10-20 mertebelerine dahi indirebilmektedir. Yapı ağırlığının bu denli
düşmesi, deprem yüklerinin azalmasını ve bu sayede hem taşıyıcı sistemin hem de
temelin maliyetinde ekonomi sağlamaktadır.
x

İnce cidarlı çelik yapı elemanları çinko galvaniz yoluyla korozyona karşı
korunduğundan, uzun yıllar hizmet verebilmekte ve bu süre zarfında bakım
gerektirmemektedir.

x

Bazı birleşimlerin vidalı olması sayesinde, bulonlu birleşimlerin tolerans ve montaj
sorunu, ince cidarlı çelik yapı elemanlarında görülmemektedir. Bu imkân, insan
kaynaklı imalat ve montaj kusurlarının önlenebilmesini sağlar.

x

Hafif çelik yapı elemanlarının imalat ve montajında, hadde mamulü çelik yapı
elemanları için kullanılandan çok daha düşük kapasiteli kaldırma makinalarıyla
çalışmak mümkündür.

x

Hafif çelik malzemeden verilen zayiatın, hadde mamule göre düşük olmasının nedeni,
12m’lik standart profil boylarına karşılık, sacın, rulodan istenen boyda kesilebilmesidir.

x

Hafif çelik yapı sistemleri büyük açıklıklı ya da yüksek yapılar yerine, 2-3 katlı konut,
ofis ve benzeri yapı türlerinde, maliyet, hızlı inşaat ve sürdürülebilirlik açısından diğer
sistemlerden daha avantajlıdır.

x

2-3 katlı yapılarda deprem performansının yüksek oluşu ve olumsuz zemin koşullarında
bile başarıyla uygulanabilmesi, diğer sistemlerden daha ekonomik sonuçlar elde
edilmesini sağlamakta, bu da hafif çelik yapı sistemini bu alanda rakipsiz kılmaktadır.

x

Bu yapılar esnek yapısı ile depreme karşı çok dayanıklıdır. Esnek yapısı, mimari
çizimleri kolaylaştırır ve özel tasarımlara imkân tanır. Ön üretimli yapısal çelik ürünler
sadece cıvata bağlantısı ile monte edilir. Ürün montajını hızlandıran bu özellik, yapısal
çelik ürünlerin alternatiflerine kıyasla çok daha kısa sürede inşa edilmesini sağlar. Çelik,
geri dönüşümlü bir malzeme olduğu için yapısal çelik sistem çevreyi korur.(Koçyiğit)

2.AMAÇ VE YÖNTEM
Bu bölümde, binada analiz edilecek modellerin özellikleri, elemanlara etkiyecek yükler, tanımlı
ekipman ve analiz gereksinimleri gibi tasarım öğeleri ele alınmaktadır. TS498, hareketli ve ölü
yükler, deprem yükleri için TBDY 2018 ve rüzgâr yükleri için Eurocode 2005-1 için referans
alınmıştır. TBDY 2018'de belirtilen kurallar, eleman kesit boyutları ve yapısal tasarım koşulları
için dikkate alınmıştır. (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018, Türkiye Bina Deprem
Yönetmeliği, Ankara)
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3.UYGULAMA
2018 yılında yenilenen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği depreme dayanıklı tasarım
uygulamaları esas alınarak ilgili yapının analizinde kullanılacak TBDY verileri Tablo 1.’de ağır
çelik yapı için verilmiştir.

3.1. Yapı Analizinde Kullanılacak TBDY Verileri
Tablo 1. Ağır Çelik TBDY Verileri
DEPREM YER HAREKET SAYFA
Deprem Yer Hareket Düzeyi

DD2

DÜZEYİ

27
SAYFA

BKS

3

BİNA KULLANIM SINIFI

36
SAYFA

I (Bina Önem Katsayısı)

1

BİNA ÖNEM KATSAYISI
RX

RX (Taş. Sis. Davr. Kats.)

4
4
2
2.5

SİS.

DAVR. SAYFA

KATS.)

58
(DAYANIM

FAZ. SAYFA

KATS.)
DY

DY (Dayanım Faz. Kats.)

DAVR. SAYFA
58

(TAŞ.

DX
DX (Dayanım Faz. Kats.)

SİS.

KATS.)
RY

RY (Taş. Sis. Davr. Kats.)

(TAŞ.

36

58
(DAYANIM

FAZ. SAYFA

KATS.)

58
SAYFA

BYS

7

BİNA YÜKSEKLİK SINIFI

38
SAYFA

DTS

1

DEPREM TASARIM SINIFI 37
JEOLOJİ

MÜH.

Yerel Zemin Sınıfı

ZB

HAZIRLADIĞI RAPORDAN

SDS (Tas. Spek. İvme Kats.)

1,015

AFAD SİTESİNDEN

SD1 (Tas. Spek. İvme Kats.)

0,250

AFAD SİTESİNDEN

Ss (kısa periyot harita spectral ivme
katsayısı)
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S1 (1 sn periyot için harita spectral
ivme katsayısı)

0,313

AFAD SİTESİNDEN
SAYFA

T (Doğal Titreşim Periyodu)

0,349

CT*HN^(3/4)

72

TL (Sab. Yerdeğ. Böl. Geç. Periyodu)

6

AFAD SİTESİNDEN

Tasarım uygulamaları esas alınarak ilgili yapının analizinde kullanılacak TBDY verileri Tablo
2.’de hafif çelik yapı için verilmiştir.
3.2 Hafif Çelik TBDY Verileri
DEPREM YER HAREKET SAYFA
Deprem Yer Hareket Düzeyi

DD2

DÜZEYİ

27
SAYFA

BKS

3

BİNA KULLANIM SINIFI

36
SAYFA

I (Bina Önem Katsayısı)

1

BİNA ÖNEM KATSAYISI
RX

RX (Taş. Sis. Davr. Kats.)

3
3
2
2

SİS.

DAVR. SAYFA

KATS.)

58
(DAYANIM

FAZ. SAYFA

KATS.)
DY

DY (Dayanım Faz. Kats.)

DAVR. SAYFA
58

(TAŞ.

DX
DX (Dayanım Faz. Kats.)

SİS.

KATS.)
RY

RY (Taş. Sis. Davr. Kats.)

(TAŞ.

36

58
(DAYANIM

FAZ. SAYFA

KATS.)

58
SAYFA

BYS

7

BİNA YÜKSEKLİK SINIFI

38
SAYFA

DTS

1

DEPREM TASARIM SINIFI
JEOLOJİ

MÜH.

Yerel Zemin Sınıfı

ZB

HAZIRLADIĞI RAPORDAN

SDS (Tas. Spek. İvme Kats.)

1,015

AFAD SİTESİNDEN

SD1 (Tas. Spek. İvme Kats.)

0,250

AFAD SİTESİNDEN

Ss (kısa periyot harita spectral ivme
katsayısı)
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S1 (1 sn periyot için harita spectral ivme
katsayısı)

0,313

AFAD SİTESİNDEN
SAYFA

T (Doğal Titreşim Periyodu)

0,349

CT*HN^(3/4)

TL (Sab. Yerdeğ. Böl. Geç. Periyodu)

6

AFAD SİTESİNDEN

72

3.2. Ağır Çelik Yapının Modellenmesi, Tasarımı, Analizi ve Keşfi
Yapıya ait ağır çelik taşıyıcı sistem için SAP 2000 programı ile yapılan modellemenin
perspektif görünüşü Şekil 5.’te verilmiştir.
Şekil 5. Ağır Çelik Yapı Modeli

Ağır çelik taşıyıcı sistemli yapı analizi için kullanılan tasarım yönetmelikleri;
ACI 318-08 AISC/ASD 01
AISI-ASD 96 IBC 2006
ASCE 7-05 CYTHYE 2018
TBDY 2019 TS 648
TS 498 TS 500
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Ağır çelik taşıyıcı sistemde kullanılan malzeme tanımları;
Malzeme Kaliteleri

: S235

Çekme Dayanımları : 360 N/mm2 = 3670,98 kg/cm2 (Siyah Sac)
Akma Dayanımları

: 360 N/mm2 = 3670,98 kg/cm2 (Siyah Sac)

Akma Dayanımları

: 235 N/mm2 = 2396,33 kg/cm2 (Siyah Sac)

Elastisite Modülü (E)

: 2 x 105 N/mm2 = 2039432,4 kg/cm2

Kesme Modülü (G)

: 76923,08 N/mm2 = 784397,1 kg/cm2

Isıl Genleşme Katsayısı (T) : 1,2x10‐5 pr. °C.
Poisson Oranı (ν)

: 0,3

(SAP2000 Structural Software for Analysis and Design, Computers and Structures Inc.)
Bu esaslarla ağır çelik taşıyıcı sistemli yapının kesit ve genel yük tanımları yapılmış; Yapıya
alansal yüklemeler, kar yükü, döşemeye hareketli yük, rüzgar yükü etkitilmiş; Çelik profil
tahkikleri yapılmış; Düşey ve yatay deplasman kontrolleri yapılmış ve yönetmelik şartlarını
sağladığı görülen yapının metrajı ve 2021 yılı birim fiyatları ile keşfi çıkarılmıştır. Buna göre
yapının maliyeti; 316.791,10 TL olarak hesaplanmıştır.
3.3. Hafif Çelik Yapının Modellenmesi, Tasarımı, Analizi ve Keşfi
Aynı yapıya ait hafif çelik taşıyıcı sistem için SAP 2000 programı ile yapılan modellemenin
perspektif görünüşü Şekil 6.’da verilmiştir.
Şekil 6. İnce Çelik Yapı Modeli
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Hafif çelik yapının analizi için kullanılan tasarım yönetmelikleri;
ACI 318-08 AISC/ASD 01
AISI-ASD 96 IBC 2006
ASCE 7-05 CYTHYE 2018
TBDY 2019 TS 648
TS 498 TS 500
Hafif çelik taşıyıcı sistemde kullanılan malzeme tanımları;
Malzeme Kaliteleri

: ST 37-2/ASTM A36T37

Çekme Dayanımları : 400-500 N/mm2 = 4000-5000 kg/cm2
Akma Dayanımları

: 235 N/mm2 =2350 kg/cm2

Akma Dayanımları

: 2 x 105 N/mm2 = 2038901.9 kg/cm2

Elastisite Modülü (E)

: 810 000 kg/cm2

Kesme Modülü (G)

: 1410 kg/cm2

Isıl Genleşme Katsayısı (T) : 1.2x10‐5 pr. °C.
Poisson Oranı (ν)
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(SAP2000 Structural Software for Analysis and Design, Computers and Structures Inc.)
Bu esaslarla hafif çelik taşıyıcı sistemli yapının kesit ve genel yük tanımları yapılmış; Rüzgar
yükü ve çatı hareketli yükü etkitilmiş; Hafif çelik profil tahkikleri yapılmış; Düşey deplasman
ve yatay deplasman kontrolleri yapılmış ve yönetmelik şartlarını sağladığı görülen yapının
metrajı ve 2021 yılı birim fiyatları ile keşfi çıkarılmıştır. Buna göre yapının maliyeti;
259.678,43 TL olarak hesaplanmıştır.

4.SONUÇ
Bu çalışmada iki katlı bir konut yapısının güncel yönetmeliklere uyularak yapılan iki farklı
taşıyıcı sistem seçeneği ile gerçekleşecek maliyetler araştırılmıştır. Ağır çelik taşıyıcı sistem ile
yapılan tasarımın maliyeti 316.791,10 TL olarak hesaplanmıştır. (2021 yılı birim fiyatlarının
ilan edildiği 1 Nisan 2021 günü TL/USD paritesi 1 USD = 8,2820 TL iken; bu maliyet değeri;
38.250,56 USD). Hafif çelik taşıyıcı sistem ile yapılan tasarımın maliyeti 259.678,43 TL olarak
hesaplanmıştır. (= 31.354,56 USD). Bu maliyetler oranlandığında; ağır çelik taşıyıcı sistemle
yapılan yapının, hafif çelik taşıyıcı sisteme göre % 21,9936 daha pahalı olduğu anlaşılmaktadır.
Temel maliyet
ulaşılmaktadır.

bileşenlerinin

karşılaştırılması

durumunda

Şekil

7.’deki

değerlere

Şekil 7. Ana maliyet bileşenleri karşılaştırması
HAFİF ÇELİK

₺120.000.000

AĞIR ÇELİK

₺104.849.130

₺100.000.000
₺80.000.000

₺46.824.690
₺43.984.060

₺60.000.000

₺62.153.050

₺27.376.540

₺40.000.000

₺35.277.130
₺31.679.290
₺20.997.420
₺9.336.820

₺20.000.000
₺0
Temel
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-HRORML0KUlaş Eren KAYA
(İnşaat Master Öğr.) Akdeniz Sahil Yolu Tünel Viyadük D400 Karayolu İnşaatı Aydıncık –
Gözce Arası Gözce/Bozyazı, Mersin
ORCID No: 0000-0003-1826-0575
Özet
Tünel tahkimatlarından olan kendinden delen süren ve kendinden delen bulon (IBO)
uygulamalarında birtakım sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Malzeme kalitesi, zemine uygun
malzeme seçilmesi, uygun delici makine seçilmesi, operatör tecrübesi, işçilik, uygun çalışma
ortamının sağlanması vb. bu sorunların başında gelmektedir. Bu sorunların giderilmesi,
uygulamada performans artışı sağlayarak; zaman tasarrufu, güvenli ve kaliteli imalat
yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmada uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar
tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Yapılan iyileştirmeler sonucunda %35’ e varan
performans artışı sağlandığı görülmüş, inşaat çalışmalarında kaliteli ve güvenli çalışma
ortamımın sağlanarak tünelde uygun tahkimatın yapılmasına katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kendinden Delen üren,
S Kendinden Delen Bulon (IBO) , Tünel
Tahkimatı, Performans Artışı
Abstract
Some problems are encountered in the applications of self-drilling forepole and selfdrilling bolts (IBO), which is one of the tunnel support. Material quality, choosing suitable
materials for the floor, choosing the appropriate drilling machine, operator experience,
workmanship, providing a suitable working environment etc. are among these problems.
Elimination of these problems, by providing performance increase in the application;
time savings will enable safe and high quality manufacturing. In this study, the problems
encountered during the implementation were identified and solution suggestions were
presented. As a result of the improvements made, it has been observed that a performance
increase of up to 35% has been achieved, and it has contributed to the construction of
suitable support in the tunnel by providing a quality and safe working environment in
construction works.
Keywords: Self-Drilling Forepole, Self-Drilling Bolt (IBO) , Tunnel Support,
Performance Increase
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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NÜN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ETKİSİ
EFFECTS OF YAVUZ SULTAN SELIM BRIDGE ON LOGISTICS
Dr. Onur ŞAHİN
Yıldız Teknik Üniversitesi,
ORCID. 0000-0002-4574-9272
Asst. Trucking Supply Specialist Gülsüm Hacıoğlu
Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Dep. Dağ. ve Tic. A.Ş,
ORCID. 0000-0003-0068-8768
ÖZET
Türkiye coğrafi konumu gereği birçok ulaşım ağının merkezinde yer alan stratejik konumlu bir
ülkedir. Geçmişte çok önemli bir yeri olan ipek yolu ticari öneme sahip bir güzergâhtır ve
İstanbul bu güzergâh için son derece önemlidir Günümüzde halen özellikle Asya ile Avrupa
arasındaki kara ticareti boğazlardan geçen bir güzergâh üzerindedir. Bundan dolayı lojistik
sektöründe büyük pay sahibi olan ulaşım planlamalarında özellikle İstanbul geçişleri büyük
önem arz etmektedir. Bir yakadan diğerine geçmek için birçok imkân bulunan İstanbul’da, bu
güzergâhların birçoğu doğrudan şehir içi trafiğine bağlanmaktadır. İstanbul’da şu an aktif
kullanımda olan Boğaziçi Köprüsü 1974’te, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1988’de kullanıma
açılmıştır. İstanbul’da artan araç sayısına bağlı olarak köprü geçişlerinde yoğunluklar oluşmaya
başlamış ve otoriteler çeşitli önlemler almak mecburiyetinde kalmıştır. Öncelikle Boğaziçi
köprüsünü kullanımı yasaklanan büyük tonajlı araçlar, sonrasında FSM köprüsünü dahi belirli
saat aralıklarında kullanabilme imkânına sahip hale getirilmişlerdir. Ancak köprü geçişleri her
ne kadar rahatlamış gözükse de, izin verilen saatlerde yine yoğunluklar yaşanmakta, ya da geçiş
saatini yol üzerinde parklanmalar yaparak bekleyen büyük tonajlı araçlar sebebiyle köprüde
olmasa dahi bağlantı yollarında yoğun tıkanıklıklar gözlemlenmiştir. Bütün bu sebeplerin
yanında sürekli artan insan nüfusu buna bağlı araç sayısı artışı ve iki yaka arasındaki geçiş
ihtiyacının artması 3. Köprüyü zorunlu bir ihtiyaç haline getirmiştir. Her ne kadar deniz altına
yapılan Marmaray ve Avrasya tünelleri mevcut ise de, şehir içi trafiğine dâhil olmadan Boğaz
geçişine izin veren transit bir güzergâh mutlak bir ihtiyaç olarak görülmüş ve neticesinde 3.
Köprü İstanbul’un hizmetine sunulmuştur. Bu çalışmada İstanbul’a yapılan ve 2016 yılında
kullanıma açılan 3. Köprü ( Yavuz Sultan Selim Köprüsü)’nün lojistik sektörüne getirdiği
avantajlar ve dezavantajlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köprü, Transit, İstanbul, Boğaz
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ABSTRACT
Due to its geographical location, Turkey is a strategically located country located at the
center of many transportation networks. Silk Road, which had a very important place in the
past, is a route of commercial importance and Istanbul is extremely important for this route.
Today, land trade, especially between Asia and Europe, is on a route passing through the straits.
For this reason, especially Istanbul transits are of great importance in transportation planning,
which has a large share in the logistics sector. In Istanbul, where there are many route
alternatives to cross from one side to the other, many of these routes are directly connected to
the urban traffic. The Bosphorus Bridge, which is currently in active use in Istanbul, was opened
in 1974, and the Fatih Sultan Mehmet Bridge was opened in 1988. Due to the increasing number
of vehicles in Istanbul, densities began to occur at the bridge passing and the authorities had to
take various measures. Large tonnage vehicles, which were first banned from using the
Bosphorus bridge, were then made able to use the FSM bridge at certain time intervals.
However, although the bridge passing seem to be relaxed, densities are experienced again
during the allowed hours, or heavy congestion has been observed on the connection roads, even
if they are not on the bridge, due to large tonnage vehicles waiting for the crossing time by
parking on the road. In addition to all these reasons, the ever-increasing human population, the
increase in the number of vehicles and the increase in the need for passing between the two
sides of Istanbul have made the 3rd Bridge a necessity. Although there are Marmaray and
Eurasia tunnels built under the sea, a transit route that allows the passage of the Bosphorus
without being involved in urban traffic was seen as an absolute necessity and as a result, the
3rd Bridge was put into the service of Istanbul. In this study, the advantages and disadvantages
of the 3rd Bridge (Yavuz Sultan Selim Bridge), which was built in Istanbul and opened for use
in 2016, to the logistics sector were examined.

Keywords: Bridge, Transit, Istanbul, Bosphorus
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UYGULAMALI BİLİMLERDE MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜNE DAİR BİR
ÇALIŞMA
A STUDY OF THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURAL RESTORATION IN
APPLIED SCIENCES
Öğr. Gör. Nilüfer SUNGUR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, ORCID No:
0000000264583255
ÖZET
Bu bildiri uygulamalı bilimlerde mimari restorasyonun yeri ile ilgili edinilen bilgilerin
paylaşılması amacı ile hazırlanmıştır. Bu bildiri Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
(SUBÜ) Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programında uygulamalı
bilimler kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsar. Uygulamalı bilimler hakkında bilgi
verilmiştir. SUBÜ hakkında bilgi verilmiştir. SUBÜ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Mimari Restorasyon Programı hakkında bilgi verilmiştir. Programda uygulamalı bilimler
kapsamında gerçekleştirilen dersler ve faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.
Uygulamalı bilimler, bir ya da birden çok doğa biliminden edinilen bilimsel bilginin gerçek
hayatta yaşanan sorunların çözümünde kullanılmasına denir. Mühendislik bilimleri, uygulamalı
bilimlere en yerinde örneklerdendir. Uygulamalı bilimler üniversitelerinde öğrencinin yaparak,
deneyimleyerek öğrenmesine imkan verilmektedir. Türkiye’de iki tane uygulamalı bilimler
üniversitesi bulunmaktadır. Mimari restorasyon, tarihi ve kültürel değeri olan mimari yapıların
aslına uygun bir şekilde dönemin malzeme ve yapım tekniklerine bağlı kalarak korunması,
onarılması, işlev kazandırılması ve gelecek kuşaklara miras bırakılmasıdır. SUBÜ Mimari
restorasyon programında öğrenciler, 60 saat teorik ve 46 saat uygulamalı eğitim almaktadır.
Öğrenciler, restorasyon ve konservasyon aşamaları, koruma kavramları, yapının rölövelerinin
çıkarılması, restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi, envanter çıkarılması, fotoğraf ile
kanıt doküman oluşturulmasına yönelik eğitilirler. En önemli husus, öğrencinin bir tam dönem
“işletmede mesleki eğitim” dersine gönderilmesidir. Bu sayede öğrenci sektör ile iç içe, yaparak
öğrenir ve mesleki tecrübe kazanır. Bu programdan 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan
ve ağırlıklı genel ortalaması (AGO) en az 4 üzerinden 2.00 olan öğrenciler mezun olmaktadır.
2021-2022 öğretim yılı için AGO’ su 1.8’i geçen 40 öğrenci için “işletmede mesleki eğitim”
dersi planlanmıştır.
Uygulamalı bilimler alanında Mimari Restorasyon programı yeterliliği açısından kendisini
kanıtlamıştır. Öğrenciler, 3+1 modeli ile 3 dönem aldıkları eğitimleri 1 dönem işletmede
uygulayarak tecrübe kazanma şansı bulmaktadır. Bu bakımdan geleceğini hazırlayan genç birey
için uygulamalı bilimlerde eğitim görmesi hayati bir öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Uygulamalı bilimler, Mimari restorasyon, İşletmede mesleki eğitim
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ABSTRACT
This paper has been prepared with the aim of sharing the information about the place of
architectural restoration in applied sciences. It covers the activities carried out within the scope
of applied sciences in the Architectural Restoration Program of the Department of Architecture
and Urban Planning of Sakarya University of Applied Sciences (SUBU). Information about
applied sciences is given. Information about SUBU is given. Information was given about the
Architectural Restoration Program of SUBU Architecture and Urban Planning Department. In
the program, information was given about the courses and activities carried out within the scope
of applied knowledge.
Applied sciences are the use of scientific knowledge obtained from one or more natural sciences
in solving real-life problems. Engineering sciences are among the best examples of applied
sciences. In universities of applied sciences, students are given the opportunity to learn by doing
and experiencing. There are two universities of applied sciences in Turkey. Architectural
restoration is the preservation, restoration, functionalization and inheritance of architectural
structures with historical and cultural value, in accordance with the original materials and
construction techniques of the period. In the SUBU Architectural Restoration program, students
receive 60 hours of theoretical and 46 hours of practical training. Students are trained on the
stages of restoration and conservation, the concepts of conservation, the drawing of the
building's surveys, the drawing of restoration and restitution projects, the making of inventory,
and the creation of evidence documents with photographs. The most important issue is that the
student is sent to a full-term “vocational education in business” course. In this way, the student
learns by doing, intertwined with the sector and gains professional experience. Students who
successfully complete 120 ECTS credits and have a weighted general average (AGO) of at least
2.00 out of 4 graduate from this program. For the 2021-2022 academic year, a "vocational
education in business" course is planned for 40 students whose AGO score is 1.8.
In the field of applied sciences, the Architectural Restoration program has proven itself in terms
of competence. With the 3+1 model, students have the chance to gain experience by applying
the training they received for 3 semesters in the business for 1 semester. In this respect, it is of
vital importance for the young individual who is preparing his future to be educated in applied
sciences.
Keywords: Applied sciences, Architectural restoration,
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1. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu bildiri uygulamalı bilimlerde mimari restorasyonun yeri ile ilgili edinilen bilgilerin
paylaşılması amacı ile hazırlanmıştır. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBU)
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programında uygulamalı bilimler
kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsar.
2. BULGULAR
Uygulamalı bilimler, bir ya da birden çok doğa biliminden edinilen bilimsel bilginin gerçek
hayatta yaşanan sorunların çözümünde kullanılmasına denir. Mühendislik bilimleri, uygulamalı
bilimlere en doğru örnektedir. Uygulamalı bilimler üniversitelerinde öğrencinin yaparak,
deneyimleyerek öğrenmesine imkan verilmektedir. Yaparak öğrenme, grup tartışması ile
öğrenmeden sonra gelen en etkili aktif öğrenme yöntemlerindendir. Öğrenci bu yöntem ile
öğrendiklerinin %75’ini hafızasına kaydedebilmektedir. Bir diğer taraftan söyleyerek ve
yaparak öğrenmelerin %90’ı hafızada kalabilmektedir.
Türkiye’de Isparta ve Sakarya’da olmak üzere iki tane uygulamalı bilimler üniversitesi
bulunmaktadır. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 18 Mayıs 2018 tarihli
Resmî Gazete' de yayınlanan KHK ile Sakarya Üniversitesi’nden ayrılarak kurulmuştur.
Sakarya Üniversitesi’nin de oluşumunda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademik tecrübesi
yok sayılamaz. Bu sebepten SUBÜ 2018 yılında kurulmuş olsa da akademik kökleri yarım asra
dayanmaktadır. SUBÜ’ de 1 enstitü, 1 yüksekokul, 6 fakülte, ve 12 meslek yüksekokulu
bulunmaktadır. Üniversitenin motto’su “Bilgiyi beceri ile bütünleştiriyoruz” dur.
+1 modelinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenciler bir dönem
tam zamanlı olarak iş yerine gönderilir. Teknik, Sosyal, Sağlık ve Turizm alanları fark etmez.
+1 modelinin amacı, öğrencileri iş dünyası ile iç içe, mesleki uygulama becerisine sahip nitelikli
insan olarak yetiştirmektir. Bu sayede öğrenci daha mezun olmadan iş tecrübesine sahip olmuş
oluyor. Öğrencilerin %60’ı gitmiş olduğu işyerinde çalışmaya devam ediyor. Diğer bir taraftan
mezun olduktan sonraki iş arama sürecinde, iş deneyimin var mı sorusuna kendinden emin bir
şekilde Evet diyebiliyor. Bir başka önemli husus da işyeri uygulamasında edindiği bilgi ve
tecrübeyle iş kurmayı seçen öğrenci de var. Öğrencinin işyeri uygulaması aldığı bir tam dönem
boyunca SGK primi Üniversite tarafından yatırılıyor. Bir diğer taraftan öğrenci İŞKUR
üzerinden belirli bir oranda maaş alarak para da kazanmaya başlıyor.
+1 modelinde öğrenci işyeri uygulamasında elbette yalnız kalmıyor. Akademisyenler belirli
periyotlarda işyerini ziyaret ediyor ve öğrenciyi çalışma ortamında gözlemliyor. Aynı zamanda
işyeri yetkilileri ile de görüşme şansı oluyor. Bu sayede sanayi ve üniversite profesyonelleri
birebir iletişim kurmuş oluyor. Bu görüşmelerde bir de anket dolduruluyor. Anketten elde
edilen sonuçlar analiz ediliyor ve gelecek uygulama planlamasında bu çıktılar dikkate alınıyor.
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Örneğin, sektörde yeni iş süreçleri, bilgisayar programları, teknolojiler vb. Bu çıktılara göre de
müfredat yenilenerek güncel tutuluyor.
Mimari restorasyon, tarihi ve kültürel değeri olan mimari yapıların aslına uygun bir şekilde
dönemin malzeme ve yapım tekniklerine bağlı kalarak korunması, onarılması, işlev
kazandırılması ve gelecek kuşaklara miras bırakılmasıdır.
Mimari Restorasyonun Aşamaları;
- Esaslı onarım (Restorasyon): tarihi ve kültürel değeri olan yapının ihyasına yönelik olarak
rölöve, restitüsyon, restorasyon, konservasyon, peyzaj, çevre düzenleme projeleri, teşhir tanzim
projeleri ve statik güçlendirme projeleri doğrultusundaki her türlü inşaat işleri ve bunların
uygulamaları ile kazı çalışmaları, yazılım işleri, muhafaza, nakil işleri, sondaj, yıkma,
güçlendirme ve montaj işleri ile benzer işleri,
- Konservasyon: tarihi ve kültürel değeri olan yapının özgün nitelikleri değiştirilmeden
fiziksel, kimyasal, biyolojik değişikliklere yol açmadan, geriye dönüşü olan malzeme ve
yöntemler kullanılarak söz konusu kültür varlığının ömrünü uzatmayı amaçlayan koruma ve
onarım işlemlerini,
- Rölöve çizimi: tarihi ve kültürel değeri olan yapının mevcut durumunun ölçekli çizimlerle
anlatımı, estetik ve teknik özelliklerine ilişkin raporların düzenlenmesi, yapım teknikleri,
malzeme ve taşıyıcı sistemi hasar tespitleri ile dönem ve malzeme analizlerinin yapılması ve
fotoğraflarla belgelenmesini, (Silüet, görünüş, kesit ve detay çizimleri)
- Restitüsyon projesi: tarihi ve kültürel değeri olan yapının ve yakın çevresinin analizi, benzer
yapılarla karşılaştırılması, özgün biçimi, eklentilere ilişkin dönem analizleri ve bunlara ait belge
ve varsayım çizimlerini,
- Restorasyon projesi: tarihi ve kültürel değeri olan yapının onarımı, özgün işlevi ve yeni
kullanımı için getirilen önerileri, müdahale biçimleri ve tekniklerini, statik, güçlendirme,
mekanik, elektrik, aydınlatma, kamera, güvenlik, bilgi işlem altyapısı ve benzeri çizimleri
içeren raporu ve projesini,
Mimari restorasyon programı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek
Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünde bulunmaktadır. 5. seviye mesleki ve
akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan iki yıllık bir ön lisans programıdır. TYT puanı
ile öğrenci almaktadır. Programın eğitim dili Türkçe' dir. Örgün öğretim yapılmaktadır.
Mimari restorasyon programında öğrenciler, 60 saat teorik ve 46 saat uygulamalı eğitim
almaktadır. Öğrenciler, koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon aşamaları, yapı ve
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elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi, tarihi
eserler envanterlerinin çıkarılması, fotoğraf ile kanıt doküman oluşturulmasına yönelik
eğitilirler.
+1 modeli ile Öğrenci, 3. veya 4. yarıyılda bir dönem işyeri uygulaması ile işletmede mesleki
eğitim alır. Bu sayede öğrenci çalışma ortamında yaparak, öğrenerek mesleki tecrübe
kazanmaktadır.
Teknik ve fiziki imkanları ile teknik çizim, beceri atölyeleri bulunmaktadır. Sunum, sergi vb.
faaliyetler düzenlenmektedir. Aynı zamanda Üniversite ve Sakarya ilinde restorasyon,
konservasyon çalışmalarının yapılabilmesi için uygulama alanlar mevcut olup, öğrenciler almış
oldukları teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilmektedir. Bu programdan 120 AKTS kredisini
başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı genel ortalaması en az 4 üzerinden 2.00 olan öğrenciler
mezun olmaktadır.

Fotoğraf 1 – Restorasyon Faaliyetleri, (Anonim)

Fotoğraf 2 – Taraklı Evleri, (Kaynak: http://www.sakarya.gov.tr/tarakli1)
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2021-2022 öğretim yılında 50 öğrenci mimari restorasyon programına kayıt yaptırmıştır. 20212022 öğretim yılında 40 öğrenci için işletmede mesleki eğitim planlanmıştır. 2021-2022 güz
döneminde işletmede mesleki eğitimi dersi alan öğrenci sayısı 21’dir. Bu öğrenciler 18 farklı
işletmede görev almaktadır.
2020-2021 bahar döneminde 10 öğrenci işletmede mesleki eğitim dersini almış ve bu
öğrencilerden 6’sı işe yerleşmiştir.
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Mimari Restorasyon, taşınmaz kültürel varlığın yasal mevzuata uygun, tarihsel, bilimsel ve
doğru yöntemlerle korunmasını ve onarılmasını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını
amaçlayan bir meslek dalıdır.
Öğrenciler edindikleri bilgileri +1 modeli ile daha mezun olmadan bir tam dönem işyerinde
mesleki eğitim alarak uygulayarak tecrübe etmekte ve pratiğe dönüştürmektedir. Aynı zamanda
bu model ile öğrencinin iş bulma şansı artmakta, SGK primi ödenmekte ve İŞKUR desteği ile
maaşını almaktadır. Bu bakımdan geleceğini hazırlayan genç birey için uygulamalı bilimlerde
eğitim görmesi hayati bir öneme sahiptir.
Uygulamalı bilimler alanında bulunan Mimari Restorasyon programı, +1 eğitim modeli ile
birlikte desteklendiğinde öğrencinin iş yaşamı için oldukça faydalı bir başlangıç sağladığı
gerçekleşen verilerde de görülmektedir.

KAYNAKLAR
1. Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
Yönetiminde Bulunan Tarihî Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre
Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik
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EĞİLME ALTINDAKİ HİBRİT KUTU KİRİŞLERİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN
PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF PARAMETERS AFFECTING THE PERFORMANCE OF HYBRID
BOX BEAMS UNDER BENDING
Ahmad Shayan SHARIFI
Yüksek Lisans Öğrencisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat
Mühendisliği Anabilim Dalı, shaya
ORCID NO: 0000-0003-3089-583X
ÖZET
Günümüzde inşaat sektöründe hibrit malzemelerin çok fazla kullanılmasının sebeplerinden en
önemlisi bu malzemeyi oluşturan her bir maddenin kendi başına sahip olamadığı niteliklerinin bir
başka madde ile birleştirilmesiyle oluşan yeni hibrit ürünün daha güçlü, efektif ve ekonomik
olmasının göz ardı edilemeyecek kadar önemli olmasıdır.
Literatürde, fazla kullanım alanına sahip olan hibrit kirişlerin performansının incelenmesine
yönelik yeterince akademik çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada hibrit kirişlerin
performansına etki eden en önemli faktörler belirlenmiş ve belli parametreler altında incelenen bu
faktörlerin hibrit kirişler üzerinde yarattığı olumlu veya olumsuz etkiler belirlenerek hem maliyet
hem de iş gücü açısından inşaat sektöründe yadsınamayacak kadar önemli bir yeri olan hibrit
kirişler hakkında detaylı inceleme yapılmıştır. Betonun ve cam fiber takviyeli polimerin hibrit
kullanımında performansı arttırmaya yönelik birçok özellik vardır. Bu çalışmada beton dayanım
sınıflarının ve beton ile cam fiber takviyeli polimerin alansal oranlarının değişiminin performans
üzerinde yarattığı etki ͳͲͲ ൈ ͳͲͲmm kesitli kutu profil kullanılarak eğilme testi altında
incelenmiştir. İnceleme yapılırken laboratuvar ortamında test edilmiş kirişlerin mekanik özellikleri
referans alınmış ve sonlu elemanlar yöntemiyle Ansys 2021 programında hibrit kirişin
performansını etkileyen önemli faktörler detaylı şekilde doğrusal olmayan (nonlinear) yöntemle
analiz edilmiştir. Sonlu elemanlar yöntemiyle beton ve cam fiber takviyeli polimerin davranışlarını
incelemek için laboratuvar ortamından elde edilen malzeme mekanik özellikleri yeterli
olmadığından dolayı Türk standartlarına göre ek kabuller yapılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemiyle
ve nümerik yapılan analizlerden elde edilen veriler laboratuvar ortamındaki verilerle kıyaslanarak
incelenmiştir.
C16, C20, C30, C40 ve C50 olmak üzere beş farklı beton dayanım sınıfı kullanılarak yapılan testler
neticesinde betonun dayanım sınıfı arttıkça performansın da arttığı gözlemlenmiştir. Dikkate alınan
bir diğer nitelik olan hibrit kirişlerde beton ve cam fiber takviyeli polimer arasındaki alansal oran
incelendiğinde cam fiber takviyeli polimerin yüzdesi arttıkça hibrit kirişin de performansının arttığı
gözlemlenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Hibrit, Ansys 2021, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Beton Dayanım Sınıfı, Cam
Fiber Takviyeli Polimer, Alansal Oran
ABSTRACT
The most important reason why hybrid materials are used so much in the construction industry
today is that the new hybrid product, which is formed by combining the qualities that each
substance that makes up this material cannot have on its own, with another substance this is more
powerful, effective and economical.
There are not enough academic studies in the literature to examine the performance of hybrid beams
with excess usage. In this study, the most important factors affecting the performance of hybrid
beams were identified and the positive or negative effects of these factors on hybrid beams were
determined and detailed examination was carried out on hybrid beams, which have an undeniably
important place in the construction sector in terms of both cost and workforce. There are many
features aimed at improving performance in hybrid use of concrete and glass fiber reinforced
polymer. In this study, the effect of the change in concrete strength classes and the areal ratios of
concrete and glass fiber reinforced polymer on performance was examined under bending test using
a 100×100 mm cross-section box profile. During the examination, the mechanical properties of the
beams tested in the laboratory environment were referenced and important factors affecting the
performance of the hybrid beam were analyzed in details by finite elements method in Ansys 2021
program using nonlinear method. Additional acceptances were made according to Turkish
standards due to the lack of material mechanical properties obtained from the laboratory
environment to examine the behavior of concrete and glass fiber reinforced polymer with finite
elements method. The data obtained from finite elements method and numerical analyses were
examined by comparing the data taken from the laboratory environment.
As a result of the tests carried out using five different concrete strength classes; C16, C20, C30,
C40 and C50 it was observed that performance of hybrid beam increased as the class of concrete
increased. When the areal ratio between concrete and glass fiber reinforced polymer is examined
in hybrid beams, which is another quality taken into account, it was observed that the performance
of the hybrid beam increased as the percentage of glass fiber reinforced polymer increased.
Key Words: Hybrid, Ansys 2021, Finite Elements Method, Concrete Strength Class, Glass Fiber
Reinforced Polymer, Areal Ratio
1. GİRİŞ

İlk çağlardan günümüze kadar insanlar, yaşam kalitesini arttırmak için daima yeni arayışlara
yönelmişlerdir ve yüzyıllar boyunca, doğada bulunan çeşitli malzemeler üzerinde birbirinden farklı
tasarımlar yaparak ihtiyaçlarını karşılamak için maliyeti az ve performansı yüksek efektif buluşlar
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yapmışlardır. Bu buluşların en önemlilerinden bir tanesi geniş kapsamlı kullanım alanına sahip
olan betondur. Tarihsel derinliği fazla olan beton hakkında çok fazla araştırma, geliştirme
çalışmaları yapılmıştır. Yıllardır betonun yüksek basınç dayanımına sahip ve zayıf çekme
mukavemetli bir yapı malzemesi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Herhangi bir takviye
biçimine sahip olmayan betondan yapılar küçük bir yüke maruz kaldığı zaman çatlar veya kırılır.
Kırılma çoğu durumlarda aniden ve gevrek bir şekilde meydana geldiği için beton yapılarını
güçlendirmek amacıyla içine çelik gibi takviye çubuklar yerleştirilir. Beton yapılar genellikle uzun
ömürlü olduğu için, yapıya olan isteklerin zamanla değişmesi çok yaygındır. Bu yapıların zaman
geçtikçe daha büyük yükler taşıması, yeni standartları yerine getirmesi, bir kaza sonucu oluşan
hasarın onarılması, inşaat projelerinin tasarım ya da gerçekleme aşamalarında yapılan hatalardan
kaynaklanan risklerin yapı kullanılmadan önce yapıyı güçlendirerek giderilmesi gerekebilir. Bu
sorunlardan birinin ortaya çıkması durumunda, yapının güçlendirilmesinin veya değiştirilmesinin
gerekip gerekmediğine karar verilmesi gerekir. Son çeyrek asırda, bozulan altyapı konusu Avrupa,
ABD ve Japonya'da eşit ölçüde kritik önem kazanmıştır. Mevcut altyapılara yatırılan sermaye göz
önünde bulundurulursa, mevcut bir yapıyı yenisiyle değiştirmek her zaman ekonomik açıdan uygun
değildir. Yapıların ömrünü uzatmak için kullanılabilecek yeniden inşa, restorasyon, tamirat ve
takviye gibi basit önlemler çok da tercih edilmemelidir. Mevcut bir beton yapıyı güçlendirmek için
kesit değişimi, dış öngerme, statik sistemi veya tasarımı değiştirme ve günümüzde çok tercih edilen
FTP’lerin (Fiber Takviyeli Polimer) plaka yapıştırması gibi birçok farklı yöntem vardır. Fiber
takviyeli polimerler kompozit malzemelerin grubuna aittir ve bu çalışmada detaylı bir şekilde
anlatılmaktadır. İki veya daha fazla malzemenin elverişli özelliklerinin tek bir malzemede
birleştirilmiş hâli olan kompozit malzemeler hakkında son yıllarda araştırmacılar ciddi çalışmalar
yapmışlar ve sonucunda mekanik dayanımı daha güçlü olan malzemeler elde etmişlerdir. Bir
malzemenin kompozit malzemeler sınıfına dahil olabilmesi için [1,2]:
x

İnsanlar tarafından üretilen yani doğada bulunmayan malzemeler olması,

x

Birden fazla malzemenin birleştirilmiş olması,

x

Kimyasal birleşime sahip olmalarından dolayı ara yüzlerinin farklı olması,

x

Bileşenlerinin kendi kendine sahip olmadığı özellikleri taşıması.
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Şekil 1.1 Fiber takviyeli polimerin örnekleri [3].
FTP ve Fiber takviyeli plastik, liflerle güçlendirilmiş polimer matristen yapılmış kompozit
malzemelerdir. Fiberlerin birçok türü olmasına rağmen bu çalışmada dikkate alınanlar; cam,
karbon ve aramiddir. Kompozit malzemelerden en çok yararlanan sektörler; havacılık, otomotiv,
denizcilik ve inşaattır. Kompozit malzemelerin yaygın kullanılmasının en önemli sebepleri
arasında hafif olması, yüksek özgül mukavemet ve sertlik sergilemesi, kolayca inşa edilebilir
olması ve performans gereksinimlerini karşılamak için uyarlanabilir olması gösterilebilir [4]. FTP,
kimyasal malzemelere karşı direnci, korozyon direnci, manyetik olmayan özellikleri, öngerme
olanakları, zaman açısından tasarruf sağlaması, yüksek basınç ve çekme mukavemeti, hafifliği,
kullanım kolaylığı, dayanımın yoğunluğa oranının yüksekliği, elektrik yalıtımı, sağlığa zarar
vermemesi, düşük ısı iletkenliği, boyutsal stabilitesi, darbe dayanımı, alev geciktiriciliği, düşük
yoğunluğu ve A sınıfı boyama yüzeyine sahip olması gibi bir dizi avantajlarıyla yapı sektörün
toplam pazarının %30’unu oluşturmaktadır [1,4]. Ancak, FTP’nin baskın birçok özelliğinin yanı
sıra gerilme karşısında doğrusal elastik bir tepkiye sahip olduğu için gevrek malzemelerin (Brittle
Materials) grubuna girmektedir. Bununla birlikte yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında zayıf
dayanımlara sahiptirler. Bükülme sırasında önemli miktarda güç kaybederler ve stres-kopma
(Stress-Rapture) etkilerine karşı hassastırlar. Ayrıca, birim ağırlık başına veya kuvvet taşıma
kapasitesi temelinde dikkate alınsa da geleneksel çelik takviye çubuklarına veya öngerme
tendonlarına kıyasla yüksek maliyetlidir. Yapı mühendisliği açısından bakıldığında, FTP
takviyeleri ile ilgili en ciddi sorunlar plastik davranışının olmaması ve enine yönde çok düşük
kesme mukavemetinin olmasıdır [1,4]. Bunlarla birlikte FTP kompozitlerin geri dönüştürme
yeteneği sınırlıdır. Çelik ve kerestenin aksine FTP’lerin yapısal bileşenleri başka bir yapıda benzer
bir işlevi yerine getirmek için yeniden kullanılamazlar [4]. Günümüzde FTP kompozit
malzemelerin baskın mekanik özelliklerinden dolayı betonarme yapılarda güçlendirme malzemesi
olarak kullanım oranı artmıştır fakat her zaman tecrübeli bir çalışanın maliyeti yüksek olduğu için
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göreceli olarak, bir yapının onarım ve restorasyon maliyeti yapının ilk maliyetinden oldukça
yüksektir. Bu sebeple onarımda ilk adımda işçi maliyeti ikinci adımda malzeme maliyeti önemlidir.
Yani FTP kompozit malzemelerin ilk maliyeti diğer alternatif malzemelere göre yüksek olabilir
fakat yapının onarımı için harcanacak olan parayı mutlak olarak azaltmaktadır [4].

Şekil 1.2 FTP kolon kiriş güçlendirmesi [5].
1.1 Cam Fiber Takviyeli Polimer (CFTP)
E-Cam olarak da bilinen cam fiberin temel hammaddesi; türlü doğal mineraller, üretilen
kimyasallar, polimer matris içinde bulunan sürekli veya süreksiz cam fiberlerden oluşan
kompozitlerdir. Cam fiberlerin ağırlığı baz alındığında diğerlerine göre en güçlü ve sık
kullanılanıdır. Standart liflerin çapları ͺȂ ʹͷߤ݉ arasında değişmektedir. Sürekli fiber takviyesi
için cam elyaflar üç tipe ayrılır: E-cam fiberler (Low electrical conductivity), S-cam fiberler (High
tensile strength) ve alkali dirençli AR-cam fiberler (Alkali resistance). E-cam veya elektriksel
sınıfı, kalsiyum aluminoborosilikat bileşimine sahip ve maksimum alkali içeriği %2 olan bir
camdır. E-cam iyi ısı ve elektrik direncine sahip olmasından dolayı genel amaçlı yapısal
uygulamalar içinde en fazla tercih edilen maddedir fakat E-cam fiberlerinin düşük alkali direncine
sahip olması bir eksikliktir. S-cam magnezyum alüminasilikat bileşimine ve çekmeye karşı daha
yüksek mukavemete sahip iyi ısı direnci olan bir camdır. E-cama nazaran S-cam asitlere karşı daha
iyi performansa sahiptir fakat alkaliye karşı gerekli dayanıma sahip değildir. AR-cam mekanik
özellikler bakımından E-cama benzemektedir. Cam fiber diğer türlerine göre fazla miktarda üretilir
ve başlıca bileşenleri silika kumu, kireçtaşı ve soda külüdür.
Hayatımızda cam fiber; deniz gövdeleri, depolama kapları, plastik borular, endüstriyel döşemeler,
taşımacılık sektörü, otomobil motor bölmeleri, gövde paneli astarları, fırınlar, klima üniteleri,
akustik duvarlar, tavan panelleri, perde sektörü, mimari bölümler, araç ağırlığını azaltmak ve yakıt
verimliliğini artırmak gibi birçok alanda kullanılır [2,3,4,6].
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2. AMAÇ
Bu çalışma yapılırken CFTP ve betonun laboratuvar ortamdan elde edilen mekanik özellikleri
referans alınarak Ansys 2021 programında sonlu elemanlar yöntemi (SEY) ile hibrit kirişlerin
performansını etkileyen faktörler, çeşitli kesitler ve testler yardımı ile incelenmiştir. Yapılacak olan
çalışmalarda asıl amaç hibrit kirişlerin taşıma kapasitesini öğrenmek, bu kapasitenin nasıl optimum
seviyeye çıkarılacağı konusunda araştırmalar yapmak ve bunlara ek olarak hibrit kirişlerin eğilme
testleri altında nasıl daha düzgün bir davranış göstereceğini araştırmaktır. Hibrit kirişlerde dikkate
alınan faktörler, CFTP’nin ve betonun alansal değişiminin etkisi ve beton dayanım sınıflarının boş
CFTP ve hibrit kirişlerde yarattığı etki olarak sıralanabilir. Bu dikkate alınan faktörler çeşitli
numuneler kullanılarak ve bu numuneleri sonlu elemanlar yöntemi ile çeşitli testlere tabi tutarak
hibrit kirişlerin performansı üzerinde yarattığı etki detaylı olarak incelenmiştir.
3. MALZEME VE YÖNTEM

Bu çalışmada kullanılan CFTP profillerin, betonun ve diğer gerekli malzemelerin mekanik
özellikleri yazılırken Sakarya Üniversitesi’nde Ferhat AYDIN [1] tarafından yapılmış olan
çalışmadan yararlanılmıştır. Bu araştırmadaki deneyde kullanılan materyal özelliklerinin dikkate
alınmasının sebebi zaman ve maliyet açısından avantaj sağlamaktır. Alınan malzeme özellikleri
öncellikle Ansys 2021 programında sonlu elemanlar yöntemiyle ve nümerik olarak doğrulanmıştır.
Ansys uygulaması yardımıyla elde edilen sonuçlar deneysel çalışmalardakiyle karşılaştırılmıştır ve
bunlara ek olarak parametrik çalışmalar yapılmıştır.
Testlerin ve neticelerinin anlatımında yalnızca CFTP profilden oluşan test numunelere Boş CFTP
Profil, sadece betondan üretilmiş numunelere Sade Beton, içerisi beton dolu kesitlere Hibrit
terimleri kullanılmıştır.

Şekil 3.1 Testlerde kullanılan numunelerin şekli [1].
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3.1. Basınç Testleri
Deneysel çalışmada TS EN 197-1 standartlarına uygun üç farklı dayanım sınıfına sahip beton
kullanılmıştır. Betonun dayanım sınıfları C20, C30 ve C40 olmak üzere ͳͲͲ ൈ ͳͲͲ ൈ ͳͲͲ݉݉
boyutlardaki bir küp referans alınarak altından ve üstünden Şekil 3.2’de görüldüğü gibi basınç
uygulanmıştır.

Şekil 3. 3 Basınç deney düzeneği [1].
Deneylerden elde edilmiş üç farklı (C20, C30, C40) betonun özellikleri Ansys 2021 programında
Şekil 3.3’de gösterildiği gibiͳͲͲ ൈ ͳͲͲ ൈ ͳͲͲ boyutlarına sahip bir küp alt tarafından
sabitlenerek ve üst tarafından da ʹ݉݉ deplasman verilerek basınç altında incelenmiştir.

Şekil 3. 3 SEY ile basınç ve çekme testi.
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Bu bölümde laboratuvar ortamında yapılmış olan deneysel çalışmalardan elde edilen materyal
özellikleri Ansys 2021 uygulamasında SEY ile incelenmiş, çıkan sonuçlar karşılaştırılmalı olarak
anlatılmıştır. Basınç deneylerinden elde edilen C20, C30 ve C40 dayanım sınıflarına sahip betonun
gerilme birim-deformasyonlarına ait sonuçlar tablolar ve şekiller hâlinde verilmiştir.
Tablo 3. 1 Beton dayanım sınıflarına göre basınçta dayanım verilerinin SEY-deneysel olarak
karşılaştırılması.
Beton Dayanım
sınıfı (Basınçta)

Deneysel ሺܽܯሻ

Sonlu Elemanlar
Yöntemi ሺܽܯሻ

Aradaki fark (%)

C20

ʹͳǤͷ

ʹͳǤ͵

ͲǤͶ

C30

͵ͲǤ

ʹͺǤͶͷ

Ǥͳ

C40

ͶʹǤ

͵ͺǤͳͶ

ͳͲǤ

C20 dayanım sınıfının yaklaşık ʹͳǤͷ ܽܯbasınç dayanımı vardır ve ʹͳǤͷ ܰܭbasınç yüküne kadar
dayanabilir, bu değerden sonra kırılmaktadır. Yapılan deneylerin sonuçları ve Ansys 2021
programını kullanarak SEY ile elde edilen sonuçların kıyaslanması Şekil 3.4’de verilmiştir.
Deneysel çalışmalar ile bilgisayar ortamındaki sonuçlar arasında yaklaşık ΨͳͲ fark
görülmektedir.
25,00

Gerilme (Mpa)

20,00
15,00
SEY C20

10,00

Deneysel C20
5,00
0,00
0

0,005
0,01
0,015
Birim Deformasyon (mm)

0,02

Şekil 3.4 C20’nin verilerinin SEY-deneysel karşılaştırılması.
C30 dayanım sınıfı hemen hemen ͵ͲǤͷ ܽܯbasınç dayanımına sahiptir ve ͵ͲͷͲͲͲܰ basınç
yüküne kadar dayanabilir, bu değerden sonra kırılmaktadır. Yapılan deneylerin sonuçları ve Ansys
2021 programını kullanarak SEY ile elde edilen sonuçların kıyaslanması Şekil 3.5’de verilmiştir.
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Gerilme (Mpa)

Deneysel çalışmalar ile bilgisayar ortamındaki sonuçlar arasında hemen hemen ΨͳͲ fark
görülmektedir.
35
30
25
20
15
10
5
0

Deneysel C30
SEY C30

0

0,005
0,01
0,015
Birim Deformasyon (mm)

0,02

Şekil 3. 5 C30’nin verilerinin SEY-deneysel karşılaştırılması.
C40 dayanım sınıfı ortalama ͶʹǤͷ ܽܯbasınç dayanıma sahiptir ve maksimum ͶʹͷͲͲͲܰ basınç
yüküne karşı dayanıklıdır. Yapılan deneylerin sonuçları ve Ansys 2021 programını kullanarak SEY
ile elde edilen sonuçların kıyaslanması Şekil 3. 6’te gösterilmiştir. Deneysel çalışmalar ve SEY ile
ortaya çıkan sonuçlar arasındaΨ͵ civarında fark görülmektedir.
40
35
Gerilme (Mpa)

30
25
20

Deneysel C40

15

SEY C40

10

5
0
0

0,005

0,01
0,015
0,02
Birim Deformasyon (mm)

0,025

Şekil 3. 6 C40’nin verilerinin SEY-deneysel karşılaştırılması.
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3.2 Eğilme Testleri
Bölüm 2’de verilen C40 dayanım sınıfına ait olan beton ve aynı şekilde CFTP profilin mekanik
özellikleri de Tablo 3.2’de verildiği gibi kullanılarak dört noktalı eğilme testleri altında
incelenmiştir. ͳͲͲ ൈ ͳͲͲ ൈ Ͷmm kesite sahip olan profil laboratuvar ortamında ve SEY ile Ansys
2021 programında Boş profil, Normal Hibrit ve Kumlu Hibrit olmak üzere üç farklı numunenin
kıyaslanması maksimum yük miktarı ve sehim niteliklerine göre olmuş, çıkan sonuçlar ve nitelikler
arasındaki farklar karşılaştırılmalı olarak şekiller ve tablolar hâlinde verilmiştir.
Tablo 3.2 Deneyden elde edilen CFTP profilin mekanik özellikleri.
CFTP Profilin Mekanik Özellikleri

Miktar

Birim

Birim Ağırlığı

ͳǤ͵ͺ

݃Ȁܿ݉ଷ

Özgül Ağırlığı

ͳǤͺʹʹ

െ

Lif Doğrultusunda Paralel Elastisite Modülü

ʹͻ͵͵͵

ܰȀ݉݉ଶ

Lif Doğrultusunda Paralel Çekme Dayanımı

ͷͳ

ܰȀ݉݉ଶ

Lif Doğrultusuna Dik Elastisite Modülü

ͳͻͻ

ܰȀ݉݉ଶ

Lif Doğrultusuna Dik Çekme Dayanımı

ͳͲǡ͵ͳ

ܰȀ݉݉ଶ

Poisson Oranı

ͲǤ͵Ͷ

െ

Kayma Modülü

͵Ͳͷʹ

ܰȀ݉݉ଶ

Tablo 3. 3 Boş CFTP ve Hibrit kirişin yük-sehim grafiğinin deneysel-SEY karşılaştırılması.
Deneysel

Ansys (SEY)

Aradaki Fark
(%)

Numune

Maks. Yük
(KN)

Sehim (mm)

Maks. Yük
(KN)

Sehim
(mm)

െ

Boş Profil

ͳͳǤͻͻͳ

ͳʹǤͷ

ͳͳǤͺʹ

ͳʹǤ͵͵

ͳǤ͵ͺ െ ͳǤ͵

Normal
Hibrit

ͳǤͷ͵

ͳͶ

ͳǤͺͻ

ͳʹǤͶͻ

ʹǤͳͺ െ ͳͲǤͺ
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Kumlu
Hibrit

ͳͺǤͲͷͷ

ͳͺ

ͳͺǤ͵ͲͲ

ͳ͵Ǥͳͺ

ͳǤ͵ͷ െ ʹǤ

14000
12000
Yük (N)

10000

8000
6000

Deneysel

4000

SEY

2000

0
0

5

10
15
Sehim (mm)

20

25

Şekil 3. 1 Boş CFTP kirişin yük-sehim grafiğin deneysel-SEY karşılaştırılması
Yukarıda verilen şekiller, laboratuvar ortamında yapılan deneylerin sonuçlarını ve Ansys 2021
programında SEY ile elde edilen yük-sehim sonuçlarını içermektedir. Karşılaştırılan iki nitelikten
ilki olan boş CFTP profilin maksimum eğilme yükü, deneysel çalışmaların sonucunda ͳͳǤͻͻܰܭ
SEY ile yapılan çalışma sonucunda ise ͳͳǤͺʹ ܰܭolarak bulunmuştur. Aralarında yaklaşık olarak
ΨͳǤ͵ͺ oranında fark gözlenmiştir. Bu fark tolere edilebilecek kadar azdır. Karşılaştırılan ikinci
nicelik olan sehim, deneysel çalışmalar sonucunda ͳʹǤͷ݉݉ olarak, SEY ile ͳʹǤ͵͵݉݉ olarak
bulunmuştur. Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuç ΨͳǤ͵ farkla fazladır. Grafikteki bilgilere
göre CFTP profilin ani bir kırılmadan dolayı gevrek malzemelerin sınıfında olduğu bir kez daha
gözlemlenmiştir.
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20000

Yük (N)

15000
10000

Deneysel Normal Hibrit
kiriş

5000

SEY Hibrit kiriş (f=0.1)

0
0

5

10
Sehim (mm)

15

20

Şekil 3. 2 Normal Hibrit kirişin deneysel-SEY karşılaştırılması.
Üzerinde çalışılan ikinci numune olan Normal Hibrit, Bölüm 2’de açıklanan betonun ve CFTP’nin
mekanik özellikleri kullanılarak laboratuvar ve SEY ile çeşitli testler altında incelenmiştir. SEY ile
yapılan çalışmada beton ile CFTP profilinin arasındaki sürtünme katsayısı yaklaşık ͲǤͳ olarak
belirtilmiştir. Şekil 3.8‘göre Normal Hibrit kirişin Boş profile göre ani kırılma yaşamadığından
dolayı daha sünek bir davranışa sahip olduğu ve daha düzgün bir performans gösterdiği
gözlemlenmiştir. Ayrıca Normal Hibrit kirişin Boş profile göre Ψ͵Ǥͻʹ oranında eğilme
dayanımında artış görülmüştür. Deneyden çıkan sonuçlarla SEY ile yapılan çalışmalardan çıkan
sonuçlar arasında yük miktarı özelliğinde yaklaşık ΨʹǤͳͺ ve sehim özelliğinde ortalama ΨͳͲǤͺ
fark görülmektedir.

20000

Yük (N)

15000
10000

Kumlu Hibrit kiriş
(Deneysel)

5000

Hibrit kiriş (f=0.3)
(SEY)

0
0

10

20
Sehim (mm)

30

40

Şekil 3. 3 Kumlu Hibrit kirişin yük-sehim grafiğinin SEY-deneysel olarak karşılaştırılması.
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Yük (N)

Diğer bir numune olan Kumlu Hibrit kirişin kullanılma sebebi Normal Hibrit kirişin performansını
arttırmak içindir. Kumlu Hibrit kirişi elde etmek için epoksi yardımıyla kirişin iç yüzeyine
yapışkanlık özelliği kazandırılmış ve daha sonra bu yüzeye ince taneli kum dökülmüştür.
Performansı arttırılan kirişin betonla CFTP profil arasındaki sürtünme katsayısı SEY ile yapılan
çalışmalar neticesinde Normal Hibrit kirişin sürtünme katsayısına göre ΨʹͲͲ artarak yaklaşık ͲǤ͵
olarak tespit edilmiştir. Deneyden çıkan sonuçlar ve SEY ile yapılan çalışmalardan elden edilen
sonuçlar karşılaştırılınca aralarındaki farkın maksimum eğilme yükünde ΨͳǤ͵ͷ ve sehimde
ΨʹǤ olduğu gözlemlenmiştir. İncelenen üç numune arasında eğilme dayanımının en fazla
olduğu kirişin Kumlu Hibrit kiriş olduğu sonucuna varılmıştır.
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Kumlu Hibrit f =0.3
Normal Hibrit f =0.1
Boş CFTP
Sade Beton

0

5

10
15
Sehim (mm)

20

25

Şekil 3. 10 SEY ile elde edilen numunelerin karşılaştırılması.
Tablo 3.4 SEY ile elde edilen numunelerin karşılaştırılması.
Numune

Maks. Yük ሺܰܭሻ

Sehim ሺ݉݉ሻ

Rijitlik Artışı
ሺΨሻ

Dayanım
Artışı ሺΨሻ

Sade Beton

͵Ǥͻ

͵Ǥ͵ͺ

െ

െ

Boş Profil

ͳͳǤͺʹ

ͳʹǤ͵͵

ʹͶǤͻ

ʹͳʹǤͻͶ

Normal Hibrit
ሺ݂ ൌ ͲǤͳሻ

ͳǤͺͻ

ͳʹǤͶͻ

ʹͻǤͷ͵

͵ͶǤͳ͵

Kumlu Hibrit
ሺ݂ ൌ ͲǤ͵ሻ

ͳͺǤ͵ͲͲ

ͳ͵Ǥͳͺ

ʹͺͻǤͺͶ

͵ͺͶǤʹͷ
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Betonun en önemli iki avantajı diğer malzemelere göre ucuz olması ve basınca karşı gösterdiği
üstün dirençtir fakat bu avantajlarının yanı sıra çekmeye karşı zayıf bir performans göstermektedir
ve ani bir kırılma davranışı gösterdiğinden gevrek malzemeler grubuna dahil edilmektedir. Betonun
avantajlarından yararlanmak ve dezavantajlarını gidermek için betonun çeşitli malzemelerle hibrit
bir şekilde kullanılması dünyanın her tarafında yaygınlaşmıştır. Sade betonun ve betonun CFTP
profille olan hibrit birleşiminin eğilme testleri altında göstermiş oldukları farklı davranışlar Şekil
3.10’da verilmiştir. Betonun tek başına kullanıldığı zaman maksimum eğilme yükünün ͵Ǥͻܰܭ
olduğu ve Kumlu Hibrit şekilde kullanıldığında yaklaşık ͷ kat fazla dayanım göstererek
ͳͺǤ͵ͲͲ ܰܭmaksimum eğilme yüküne sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca incelenen diğer bir
nitelik olan rijitliğin, Kumlu Hibrit kirişte sade beton kirişe göre yaklaşık dört kat artış göstermesi
Hibrit kullanımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Eğilme testleri altında hibrit kirişin laboratuvar ortamında ve SEY ile Ansys 2021 programında
nasıl ve nereden kırıldığı Şekil 3.11 ve Şekil 3.12’de gösterilmektedir.

Şekil 3. 11 Hibrit kirişin eğilme testi altında deforme edilmiş hâli [1].
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Şekil 3.12 SEY ile test edilmiş kirişin deforme edilmiş hâli.
3.3. Nümerik, Deneysel ve SEY Çalışmaların Karşılaştırılması
 ൌ ͳ͵ͷͲ

Mesnetler arasındaki mesafe

 ൌ ͳͲͲ

CFTP Profilin Eni

 ൌ ͶͷͲ

Yük ve Mesnet Arasındaki Mesafe

େ ൌ ͳͳͺʹ

CFTP Profilin Maksimum Eğilme Yükü

ୌ୧ୠ୰୧୲ ൌ ͳͺͻ

Hibrit Kirişin Maksimum Eğilme Yükü

Ɂ୫ୟ୶ ൌ 

Kirişin Orta Noktasında Maksimum Eğilme Sehimi

ɐ୫ୟ୶ ൌ 

Maksimum Gerilme

େ ൌ ͳͺͷͲͲ

CFTP’nin Elastisite Modülü

ୣ୲୭୬ ൌ ͵ͳʹͲ

Betonun Elastisite Modülü

େ

ൌ ʹ͵͵͵ͻʹସ

CFTP Profilin Atalet Momenti

ୣ୲୭୬

ൌ ͷͻͻͻͶͳସ

Betonun Atalet Momenti

େ ൌ ଶ

CFTP Profilin Kesit Alanı

ୣ୲୭୬ ൌ ଶ

Betonun Kesit Alanı

ᢩൌ

Dönüşüm Katsayısı
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ܫு௧ ൌ ݉݉ସ

Hibrit Kirişin Atalet Momenti

3.3.1. Boş CFTP Profilin Nümerik Doğrulaması
Boş CFTP profilin doğrulaması Nümerik, Deneysel ve SEY ile Şekil 3.13’de gösterilmektedir.
Şekil 3.13’de görüldüğü gibi yöntemler arasındaki fark tolere edilebilecek kadar azdır.
ો ܠ܉ܕൌ

઼ ܠ܉ܕൌ

 ܠ܉ܕ۾ൈ܉ൈ܊
ൈ۷۱۴۾܂

(3.1)



(3.2)

۾۱۴ ۾܂ൈ܉ሺۺ ି܉ ሻ
ૡൈ۳۱۴ ۾܂ൈ۷۱۴۾܂
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Şekil 3.13 Boş CFTP kirişin SEY-nümerik-deneysel karşılaştırılması.
3.3.2. Hibrit Kirişin Doğrulaması
Hibrit kirişin Numerik, Deneysel ve SEY ile doğrulaması Şekil 3.14’te verilmiştir. Karşılaştırılan
sonuçlar arasında Ψ’ten az fark görülmektedir.
ᢩൌ

ా౪

3.3

ిూౌ

ܫு௧ ൌ ᢩ ൈ

ୣ୲୭୬
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3.5
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Şekil 3.14 Normal Hibrit kirişin SEY-nümerik-deneysel karşılaştırılması.
4. BULGULAR
Konusu ‘Hibritin performansı’ olan birçok çalışmada bu tezde incelenecek olan parametreler
dikkate alınmadığından dolayı elde edilen verilerin olması gereken performansa sahip olmadığı
sonucuna varılmıştır. Bu bölümde Hibrit kirişlerin performansını etkileyen etmenler arasında en
önemli olan parametreler üzerinde gerekli çalışmalar sadece SEY ile Ansys 2021 programı
kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada kutu Hibrit kirişin performansını belirleyen etkenler, beton
ile CFTP profil arasındaki alansal oranın değişiminin etkisi ve betonun dayanımı olarak
belirlenmiştir. Bu etkenlerin her biri ayrı başlıklar hâlinde detaylı olarak anlatılmış, yapılan tüm
çalışmalara ait veriler tablolar ve şekiller hâlinde eklenmiştir. Bu çalışmada sürtünme katsayısı ͲǤ͵
ve beton dayanım sınıfı da TS 500’e göre C40 olarak seçilmiştir.
4.1. Beton ve CFTP Profilin Kutu Hibrit Kirişlerde Alansal Oranın İncelenmesi.
Bu başlık altında kullanılan CFTP profillerin malzeme özellikleri Tablo 3.2’dan alınmıştır. Bu
kirişler öncellikle boş CFTP olarak dikkate alınmış ve daha sonra Hibrit bir şekilde CFTP oranı
sırasıyla ΨͳͲǡ Ψͳͷǡ Ψʹͷǡ Ψ͵ͷve ΨͷͲ olarak ayarlanmış ve çıkan sonuçlar şekil ve tablo
hâlinde karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. Ayrıca CFTP oranının maksimum yük üzerindeki
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etkisi de incelenmiş, ulaşılan sonuçlar grafiksel olarak şekillerde anlatılmıştır. Dört noktalı eğilme
testi altında incelenen bu profillerin ͳ͵ͷͲ݉݉ uzunluğa sahip olduğunu belirtmekte fayda var
ͳͲͲ ൈ ͳͲͲ ൈ  ݐmm olan kutu profile ait toplamda altı grafiğin karşılaştırılması Şekil 4.2’de ve
Tablo 4.3’te verilmiştir. Bu verilere göre öncelikle boş bir profil  ݐൌ ʹǤͷͷ݉݉ alınarak eğilme
testi altında incelenmiştir. Daha sonra bu profilin içerisi betonla doldurulup incelenmiştir.
CFTP’nin bu kalınlığı toplam alanın ΨͳͲ’unu oluşturmaktadır. Aynı şekilde CFTP’nin kalınlığı
toplam alanın %50’sine kadar belirli oranlarda attırılarak eğilme testleri altında incelenmiş ve çıkan
sonuçlar Şekil 4.2’de ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir. Ayrıca CFTP’nin alansal değişiminin
maksimum eğilme yükle bağıntısı Şekil 4.3’te verilmiştir.
Tablo 4. 1 Kutu kirişin kesit ölçüleri.
Et Kalınlığı ሺݐሻ

ሺ݉݉ሻ

ሺ݉݉ሻ

Kutu Profil

Kesit (h-b)

ʹǤͷͷ െ ͵Ǥͻ െ Ǥͻͺ െ ͳͶǤͶ

ͳͲͲ ൈ ͳͲͲ

Boy ሺܮሻ
ሺ݉݉ሻ

ͳͷͲͲ

Şekil 4. 1 Boş CFTP ve Hibrit kirişin Ansys görüntüsü.
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Şekil 4. 2 Kutu kirişte alansal değişimin yük-sehim grafiği.
Tablo 4. 2 Kutu kirişte alansal değişiminin incelenmesi
Numune

ܣி்
ሺΨሻ
் ܣ

Maks.
Yük
ሺܰܭሻ

Sehim ሺ݉݉ሻ

Rijitlik
Artışı ሺΨሻ

Dayanım
Artışı ሺΨሻ

Boş CFTP

െ

Ǥͻͳ

ͳ͵ǤʹͶ

െ

െ

 ݐൌ ʹǤͷͷ

ͳͲ

ͳͶǤͷͺ

Ǥͻ

െͶǤͺͺ

ͺͶǤ͵ʹ

 ݐൌ ͵Ǥͻ

ͳͷ

ͳͷǤ͵

ͻǤͶ

െʹǤͶ͵

ͻͶǤ͵ͳ

 ݐൌ Ǥͻͺ

ʹͷ

ʹͶǤʹ

ͺǤʹ

െ͵ͶǤͺͻ

ʹͲǤͺ͵

 ݐൌ ͻǤͻ

͵ͷ

ʹͻǤͳ

ͻǤͷ

െʹǤͳ

ʹͷǤ

 ݐൌ ͳͶǤͶ

ͷͲ

͵Ǥʹͺ

ͳͳǤͲ͵

െͳǤ

͵ͳǤ͵

ሺ ݐൌ ʹǤͷͷ)

Tablo 4.3’te görüleceği üzere Normal Hibrit kirişin  ݐൌ ʹǤͷͷ kalınlıkla aynı kalınlığa sahip Boş
CFTP profile göre rijitliği ΨͶǤͺͺ azalmakta ve dayanımı ΨͺͶǤ͵ʹ artmaktadır. Normal Hibrit
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kirişte CFTP’nin alansal oranı Ψͳͷ’e arttırıldığında Boş CFTP’ye göre rijitlikte ΨʹǤͶ͵ azalma
ve dayanımında ΨͻͶǤ͵ͳ artma gözlemlenmiştir. Aynı şekilde CFTP’nin alanı toplam alanın
%25’ine çıkartıldığında rijitlikte Ψ͵ͶǤͺͻ azalış, dayanımında ΨʹͲǤͺ͵ artış olduğu
bulunmuştur. Bu dayanım artışı CFTP’nin alansal oranı %35’e çıkartıldığında Normal Hibrit kiriş
Boş CFTP kirişe göre ΨʹͷǤ, rijitlikte ki değişimi ise Ψ െ ʹǤͳ olmuştur. Normal Hibrit kirişte
CFTP’nin alanı %50’ye çıkartıldığında rijitliği ΨͳǤ azalmış, dayanımı Ψ͵ͳǤ͵ artmıştır.
Eğilme testleri altında SEY ile Ansys 2021 uygulamasında kirişin nasıl ve nereden kırılacağı Şekil
4.4’te gösterilmiştir. İncelenen verilere göre CFTP oranı arttırıldığında Hibrit kirişte dayanım artışı
gözlemlenmektedir.

Maks. Yük ()ܰܭ

40
30
20
10
0
0

10

20
30
40
ܲܶܨܥ_ܣ/( ) ݈݉ܽܶ(_ܣ%)

50

60

Şekil 4. 3 Kutu kirişte alansal değişimin maksimum yük üzerindeki etkisinin incelenmesi.

Şekil 4. 4 SEY ile elde edilen kutu Hibrit kirişin yüzeylerinde kırılma bölgeleri.
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4.2. Beton ve CFTP’den Oluşan Hibrit Kirişlerde Beton Dayanım Sınıflarının Etkisi
Hibrit kirişlerde performansı etkileyen konulardan bir diğeri olan betonun dayanımı bu bölümde
kapsamlı olarak ele alınmıştır. TS 500 yönetmeliğinde yer alan C16, C20, C30, C40 ve C50
dayanım sınıflarının özellikleri alınarak Hibrit kirişte CFTP ile kullanıldığı zaman yarattıkları
etkiler incelenmiştir. Bu çalışmada ͳͲͲ ൈ ͳͲͲ ൈ Ͷ݉݉ kesitli, ͳ͵ͷͲ݉݉ mesnet açıklıkta ve
toplamda ͳͷͲͲ݉݉ uzunluğa sahip olan kiriş öncelikle Boş CFTP kiriş olarak, daha sonra beş
farklı beton dayanım sınıfından oluşan Hibrit kirişler oluşturarak eğilme testleri altında
karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. TS 500 yönetmeliğinden alınan beton sınıflarına ait özellikler
Tablo 4.3’da yer almaktadır.
Tablo 4. 3 TS 500’den alınan beton dayanım sınıflarının özellikleri.
Beton Dayanım Sınıfı

Karakteristik Basınç
Dayanımı ሺܽܯሻ

28 Günlük Elastisite
Modülü ሺܽܯሻ

ͳܥ

ͳ

ʹͲͲͲ

Ͳʹܥ

ʹͲ

ʹͺͲͲͲ

Ͳ͵ܥ

͵Ͳ

͵ʹͲͲͲ

ܥͶͲ

ͶͲ

͵ͶͲͲͲ

ܥͷͲ

ͷͲ

͵ͲͲͲ

Tablo 4.4 Kutu kirişin kesit ölçüleri.
Et Kalınlığı ሺݐሻ

ሺ݉݉ሻ

ሺ݉݉ሻ

Kutu Profil
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Şekil 4.5 Boş CFTP ve Hibrit kirişin kesit görüntüsü.
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Şekil 4.6 Beton dayanım sınıflarının Hibrit kirişlerdeki etkisi.
Tablo 4.5 Beton dayanım sınıflarının Hibrit kirişlerdeki etkisi.
Numune
Boş Profil

Maks. Yük ሺܰܭሻ Sehim ሺ݉݉ሻ

Rijitlik
ሺΨሻ

Artışı Dayanım
Artışı ሺΨሻ

ͳͳǤͺʹ

ͳʹǤ͵͵

െ

െ

ͳܥ

ͳǤͶͷ

ͺǤͷ

െ͵ͳǤͲ

͵ͻǤͳ

Ͳʹܥ

ͳǤͷ

ͺǤʹͶ

െ͵͵Ǥͳ

ͶͲǤͲ͵

Ͳ͵ܥ

ͳǤʹ

Ǥͺ

െ͵Ǥͳ

ͶͷǤͻͷ

ܥͶͲ

ͳͺǤ

Ǥͺ

െ͵Ǥͳ

ͷǤͻ

ܥͷͲ

ͳͻǤͺ

Ǥͳ

െ͵ǤͶ

Ǥʹ
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Şekil 4.6’da ve Tablo 4.5’te yer alan bilgilerden aşağıdaki sonuçlara varılabilir.
x

C16 dayanım sınıfına sahip Hibrit kirişin Boş CFTP kirişe göre dayanımında Ψ͵ͻǤͳ artış
ve rijitliğinde Ψ͵ͳǤͲ azalış görülmektedir.

x

C20 dayanım sınıfına sahip Hibrit kirişte Boş CFTP kirişe göreΨ40.03 oranında dayanım
artışı ve Ψ͵͵Ǥͳ oranında da rijitlik azalışı görülmektedir. C20 dayanım sınıfından oluşan
Hibrit kirişin dayanımı ve rijitliği sırasıyla C16 dayanım sınıfından oluşan Hibrit kirişe göre
ΨͲǤ artış ve Ψ͵ǤͲ oranında azalış göstermektedir.

x

C30 dayanım sınıfına sahip Hibrit kirişin dayanımı Boş CFTP kirişe göre ΨͶͷǤͻͷ artış
göstermektedir ve rijitliği de Ψ͵Ǥͳ oranında azalmaktadır. C30 dayanım sınıfına sahip
Hibrit kirişte C16 ve C20 dayanım sınıflarına göre sırasıyla dayanımında ΨͶǤͻʹ ve ΨͶǤͻ͵
oranında artış; rijitliğinde ise ΨͻǤͷ ve ΨǤͺͲ oranında azalış görülmektedir.

x

C40 dayanım sınıfına sahip Hibrit kirişin dayanımında Boş CFTP kirişe göre ΨͷǤͻ artış
görülmekte ve rijitliğinde Ψ͵Ǥͳ oranında azalış görülmektedir. C40 dayanım sınıfına ait
olan Hibrit kirişte C16, C20 ve C30 dayanım sınıflarına göre sırasıyla dayanımında
Ψͳ͵ǤͶ͵, ΨͳʹǤͺ ve ΨͺǤͳͳ oranında artma; rijitliğinde ise ΨͻǤͷ ve ΨǤͺͲ ve ΨͲ
oranında azalma görülmektedir.

x

C50 dayanım sınıfına sahip Hibrit kirişin dayanımında Boş CFTP kirişe göre ΨǤʹ artış
tespit edilmiş ve rijitliğinde de Ψ͵ǤͶoranında azalış olduğu görülmüştür. C50 dayanım
sınıfına ait olan Hibrit kirişte C16, C20, C30 ve C40 dayanım sınıflarına göre sırasıyla
dayanımında ΨʹͲǤʹͶ, ΨͳͻǤͶͶ, ΨͳͶǤ ve Ψ oranında artış; rijitliğinde ise ΨͻǤʹͻ ve
ΨǤͶ͵, ΨͲǤ͵ͻ ve ΨͲǤ͵ͻ oranında azalış görülmektedir.

Şekil 4.7 Kutu kirişin yüzeylerindeki kırılma bölgeleri.
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Kutu Hibrit kirişlerin performansını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin Hibrit kirişlerde yarattığı
etkilerin araştırılması çalışmanın amacı olmuştur. Bu amaca ulaşabilmek için ilk olarak laboratuvar
ortamında elde edilen malzeme özellikleri SEY ile Ansys 2021 programında ve nümerik
hesaplamalarla doğrulanmıştır. Daha sonra çeşitli kesitlere sahip profiller üzerinde bu faktörlerin
performansta yarattığı etkiler incelenmiştir. Çeşitli testler SEY ile yapıldıktan sonra ulaşılan
sonuçlardan sırasıyla aşağıda kısaca bahsedilmiştir.
Performansı etkilen unsurlardan ilki olan Hibrit kirişleri oluşturan malzemelerin alansal oranının
Hibrit kirişlerde yarattığı değişim incelendiği zaman ͳͲͲ ൈ ͳͲͲ ൈ  ݉݉ݐkesitli kutu profilde,
profil kalınlığına bağlı olarak Hibrit kirişte CFTP’nin alansal oranı ΨͳͲ, Ψͳͷ, Ψʹͷ, Ψ͵ͷ ve
ΨͷͲ yapıldı zaman Boş CFTP kirişe göre dayanımında sırasıyla ΨͺͶǤ͵ʹ, ΨͻͶǤ͵ͳ, ΨʹͲǤͺ͵,
ΨʹͷǤ ve Ψ͵ͳǤ͵ artış ve rijitliğinde sırasıyla ΨͶǤͺͺ, ΨʹǤͶ͵, Ψ͵ͶǤͺͻ, ΨʹǤͳ ve ΨͳǤ
azalış gösterdiği sonucuna varılmıştır. Hibrit kirişlerdeki alansal oranın değişiminin
incelenmesinden elde edilen sonuç CFTP’nin alansal oranı arttıkça dayanımı da artış göstermiştir
fakat CFTP profillerin et kalınlığı arttırılmak istendiğinde CFTP malzemenin maliyetinin betona
göre daha pahalı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca CFTP profilin kalınlığı arttırılınca, Hibrit kiriş
yüklere karşı daha düzgün bir davranış gösterdiği gözlemlenmiştir. CFTP profillerin korozyona
karşı, manyetik olmayan özellikleri, üstün çekme ve basınç dayanımında dolayı betonla Hibrit bir
şekilde kullanımı önerilmektedir.
Hibrit kirişlerin performansını etkileyen bir diğer konu ise beton dayanım sınıflarını yarattığı
etkidir. ͳͲͲ ൈ ͳͲͲ ൈ Ͷ kesitli kutu profilin içerisine TS 500’e göre sırasıyla C16, C20, C30, C40
ve C50 dayanım sınıflarına sahip beton doldurularak Hibrit kirişler elde edilmiştir. C16 dayanım
sınıfına sahip Hibrit kirişin dayanımı ve rijitliği Boş CFTP kirişe göre sırasıyla Ψ͵ͻǤͳ artmakta
ve Ψ͵ͳǤͲ azalmaktadır. C20 dayanım sınıfına sahip olan Hibrit kirişin dayanımı ve rijitliği Boş
CFTP kirişe göre sırasıyla ΨͶͲǤͲ͵ artmakta ve Ψ͵͵Ǥͳ azalmaktadır. C30 dayanım sınıfına sahip
Hibrit kirişin dayanımı ve rijitliği Boş CFTP kirişe göre sırasıyla ΨͶͷǤͻͷ artmakta ve Ψ͵Ǥͳ
azalmaktadır. C40 dayanım sınıfına sahip olan Hibrit kirişin dayanımı ve rijitliği Boş CFTP kirişe
göre sırasıyla ΨͷǤͻ artmakta ve Ψ͵Ǥͳ azalmaktadır. C50 dayanım sınıfına sahip Hibrit
kirişin dayanımı ve rijitliği Boş CFTP kirişe göre sırasıyla ΨǤʹ artmakta ve Ψ͵ǤͶ
azalmaktadır. Bu sonuçlara göre betonun dayanım sınıfına bağlı olarak betonların karakteristik
basınç dayanımları artınca Hibrit kirişlerin performansı da artmaktadır. Yüksek dayanımlı beton
sınıfları yüksek maliyetli olduğu için projelere projenin önem derecesine göre yüksek dayanımlı
betonun kullanılması önerilmektedir.
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ABSTRACT
Blender is a software used in the film and computer games industries to realistically
animate a physical system and produce animation films. In this paper it is shown that
media can be faithfully modeled using rigid body physics, Rock toppling and soil sliding
are issues confusing the designers in selecting the alternative roots of roads due to miss
availability of exact predictions. The animation program is used to simulate a rock
toppling model to evaluate the results and find the prediction capacity of the software.
For this purpose, wooden blocks of different sizes (2.5, 7.5, 1.4 cm) are used to simulate
rock. Woods are placed on a plane and rotated until they topple. During this process, all
actions are recorded with high resolution. The same system is also modeled in the Blender
and results are compared with test results. Results showed that Blender as a computer
software seems to be a tool to predict rock toppling behavior.
Keywords: Rock toppling, BLENDER Software, Simulation, 3D animation.

1. INTRODUCTION
Rock toppling failure is one of the most common hazardous instability of rock
slopes that engineers and researchers are facing with. If an excavation is to be made
toppling failure, if not taken into account and proper safety measures weren’t taken,
can cause considerable damage and may cause loss of life among people working
in the construction site. In civil Engineering, the main sectors dealing with toppling
failure are highways, pipelines, sewers and irrigation channels, and later buildings
(Pritchard and Savigny, 1990; Pritchard and Savigny, 1991; Sageseta, at all ,2001;
Terzaghi, 1950; Zanbak, 1983; Wyllie & Mah., 2005.)
In this study, a comparison between a BLENDER computer program simulation
and the laboratory was made to test the prediction capabilities of BLENDER
computer program when it comes to simulating disasters like rock toppling failure
especially on the highways. A model was designed in the laboratory to copy a study
made in the rock slope engineering book and then modeled in BLENDER software.
All results are compared to find the limits of BLENDER software.
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2. METHODOLOGY AND TEST
2.1. Sample study
The study was made as an example of the application of the Goodman and Bray
limit equilibrium analysis. The study aims to calculate the factor of safety and the
required bolting force of the toppling failure. However, in this work, we are going
to analyze the toppling movement.
A rock face 92.5 m high (H) is cut at an angle of 56.6◦ (ψf) in a layered rock mass
dipping at 60◦ into the face (ψd = 60◦); the width of each block is 10 m (Δ x). The
angle of the slope above the crest of the cut is 4◦(ψs), and the base of the blocks is
stepped 1 m at every block (atn (1/10) = 5.7◦, and ψb = (5.7+ψp) = 35.7◦). Based
on this geometry, there are 16 blocks formed between the toe and crest of the slope;
block 10 is at the crest. The constants are a1 = 5.0 m, a2 = 5.2 m and b = 1.0 m.
These constants are used to calculate the height yn of each block, and the height to
width ratio yn/ Δx as shown on the table in Figure 9.10(b).

FIGURE 1. Slope geometry
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FIGURE 2. Table listing block dimensions, calculated forces, and stability mode.
2.2. Laboratory model and Materials Used
The study includes an observation between laboratory tests, computer animation
software represented by BLENDER Software, and the Goodman and Brey study.
In the laboratory model, wooden blocks with dimensions of (2.5, 7.5, 1.4 cm) were
used and stacked as shown in figure 3 to simulate the rock blocks. The wooden
blocks were then placed on a surface lying on the ground initially, then we started
increasing the angle of the surface to try and find the angle the wooden blocks start
crumbling.

FIGURE 3. laboratory model.
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2.3. BLENDER Software Model
Previously many types of animation software were used by researchers to simulate
engineering problems. Due to its advancements throughout the years, the flexibility
of being open source, and free of charge, we wanted to test the capabilities of the
software BLENDER. The version used in this study is BLENDER 2.93 and the
rendered videos are in 30 frames/sec. Figure 2 shows the work steps in BLENDER
software.

modeling

Entering
material
properties

Physics
simulation

rendering

FIGURE 4. The process in BLENDER software.

FIGURE 5. The slope geometry modeled in BLENDER software
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3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, the aim was to test the 3D computer software BLENDER and look if
it can properly simulate phenomenas related to engineers and give accurate results
close to reality. The information obtained from the trials done in both the laboratory
and in BLENDER computer software show that the computer software BLENDER
is very capable of simulating phenomenas like rock toppling failure. And since the
program gives you unlimited access and many properties, the results it gave us were
closer to the Goodman and Brey study than the laboratory study. This shows the
potential of this software and what possibilities it offers.

FIGURE 6. comparison between BLENDER and study results
As seen in figure 6 the results are exactly the same and this shows the accuracy of
the computer software BLENDER.
Another study was made by Khoshnaw (2019) on a similar topic which was
simulating rockfall phenomena using BLENDER computer software. He built a
model to simulate rockfall in the laboratory, then modeled it in BLENDER. The
results he acquired from BLENDER computer software were very close to the
model he built with a rate of (R2=0.998).
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4. CONCLUSIONS
The results obtained from this study show the capability of BLENDER Software to
be used in simulating the toppling failure phenomena in nature especially in
highways, the following notes were obtained:
1. BLENDER Software can be used to simulate the rock toppling failure
phenomena due to high positive results obtained from the study.
2. While the testing process founded that BLENDER Software is to practice
software in this direction of simulating works. It covers all major variables
and parameters simply.
3. Materials Mass has no significant effects on the results from BLENDER
Software and this issue can be controlled easily.
4. BLENDER Software is an open-source program and can be obtained
easily (Free of Charge).
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ERİŞKİNDE NADİR BİR İLEUS NEDENİ: İNTUSSEPSİYON İLE BARSAK
OBSTRÜKSİYONUNA NEDEN OLAN İLEOÇEKAL BÖLGE LENFOMASI
A RARE CAUSE OF ILEUS IN ADULTS: ILEOCECAL REGION LYMPHOMA CAUSES
OF INTESTINAL OBSTRUCTION BY INVAGINATION
Op.Dr. Ali ÖZDEMİR
Uzm.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel cerrahi
Kliniği
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ÖZET
Ekstranodal non-hodgkin lenfomaların (NHL), en sık görüldüğü yer gastrointestinal
sistemdir. Tüm ekstra nodal lenfomaların %30-50 kadarıdır. Primer gastrointestinal
lenfomalar ise en sık midede görülürken sonrasında da ince barsaklar ve kolonda
görülmektedir. Primer gastrointestinal NHL’larda en sık semptom karın ağrısıdır. Bu
hastalarda lenfomaya bağlı ateş, kilo kaybı ve gece terlemesini içeren B semptomları da
oldukça nadirdir. Ayrıca bu hastalarda, obstrüksiyon veya perforasyon görülmesi yaygın
değildir ancak bu durumun mortalite ve morbidite oranlarında artışa neden olduğu
bilinmektedir. İntusepsiyon yada invajinasyon yaşlı insanlarda oldukça nadirdir. Tüm
intestinal obstrüksiyonlarında yaklaşık %5 kadarını oluşturmaktadır.
Olgumuz 78 yaşında kadın hasta olup özgeçmişinde sadece hipertansiyon hastalığı
mevcuttu. 3-4 gündür devam eden kolik tarzında karın alt kısımlarda ağrı şikâyeti ile
hastaneye başvurmuş. Burada yapılan abdominal USG’de çekum ve çıkan kolon
lokalizasyonunda duvar kalınlığında artış saptanmış. Polikliniğimize getirilen hastanın fizik
muayenesinde vital bulguları stabildi. Sağ alt kadranda ağrı ve hassasiyet mevcuttu. Sağ alt
kadranda bir kitlesel lezyon palpe edildi. Rebound ve defans yoktu. Rektal tuşesinde ise bir
özellik saptanmadı. Hastanın hemogram tetkilerinde lökositoz yoktu. CRP:15mg/L (0-5mg/L)
idi. Üre ve kreatinin değerleri yüksek olan hastaya oral kontrastlı tüm batın BT çekildi.
Hastanın BT’sinde çekum düzeyinde kontrastlı dolu lümen içerisinde dolma defekti oluşturan
50 mm’lik kitle mevcut olduğu ve bir intusepsiyon olabileceği belirtildi. Hastaya kolonoskopi
yapıldı. Kolonoskopide kirlilik nedeniyle hepatik fleksura distaline gidilemedi. Hastaya
operasyon kararı alındı. Peroperatif ileoçekal valv lokalizasyonunda yaklaşık 3-4cm lik
kitlesel lezyon ve buna bağlı olarak distal ileal segmentlerin ve çekum-çıkan kolonun hepatik
fleksuraya kadar invajıne olduğu gözlendi. Ayrıca ileoçekal bölgede barsak mezosunda
1cm’lik lenf nodları mevcuttu. Hastaya sağ hemikolektomi ve ileotransversostomi yapıldı.
Patoloji sonucu terminal ileum kaynaklı NHL olarak rapor edilen hasta şifa ile taburcu edildi.
Sonuç olarak intusepsiyon veya invajinasyon intestinal obstrüksiyonun nadir bir
sebebi olsa da sıklıkla kitlesel bir lezyona sekonder olarak gelişmektedir. Özellikle yaşlı
hastalarda gastrointestinal maligniteler ilk planda düşünülse de nadir bir sebep olarak
ekstranodal NHL’larda akılda tutulmalıdır
Anahtar kelimeler: barsak obstruksiyonu, invajinasyon, non-hodgin lenfoma (NHL),
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ABSTRACT
The most common site of extranodal non-Hodgkin lymphoma (NHL) is the
gastrointestinal tract. It accounts for 30-50% of all extra-nodal lymphomas. Primary
gastrointestinal lymphomas are most commonly seen in the stomach, followed by the small
intestine and colon. The most common symptom in primary gastrointestinal NHLs is
abdominal pain. B symptoms including fever, weight loss and night sweats due to lymphoma
are also very rare in these patients. In addition, obstruction or perforation is not common in
these patients, but it is known to cause an increase in mortality and morbidity rates.
Intussusception is extremely rare in older people. It constitutes approximately 5% of all
intestinal obstructions.
Our case was a 78-year-old female patient and had only hypertension in her history.
She admitted to hospital with the complaint of colic pain in the lower part of the abdomen
that continued for 3-4 days. Abdominal USG revealed an increase in wall thickness in the
localization of the cecum and ascending colon. In the physical examination, her vital signs
were stable. There was pain and tenderness in the right lower quadrant. A mass lesion was
palpated in the right lower quadrant. There was no rebound or defense. No feature was
detected on the rectal touch. There was no leukocytosis in the hemogram. CRP was 15mg/L
(0-5mg/L). The patient with high urea and creatinine values was performed CT of the entire
abdomen with oral contrast. In the CT of the patient, it was stated that there was a 50 mm
mass forming a filling defect in the filled lumen with contrast at the level of the cecum, and
that there might be an intussusception. The patient underwent colonoscopy. Due to the
presence of stool in colonoscopy, the distal hepatic flexure could not be reached. The decision
to operate was made for the patient. It was observed that a mass lesion of approximately 3-4
cm in the perioperative ileocecal valve localization and accordingly invagination of the distal
ileal segments and the cecum-ascending colon up to the hepatic flexure. In addition, there
were 1 cm lymph nodes in the intestinal meso in the ileocecal region. The patient underwent
right hemicolectomy and ileotransversostomy. The patient, whose pathology result was
reported as NHL originating from the terminal ileum, was discharged with full recovery.
In conclusion, although intussusception is a rare cause of intestinal obstruction, it often
develops secondary to a mass lesion. Although gastrointestinal malignancies are considered in
the first place, especially in elderly patients, they should be kept in mind in extranodal NHLs
as a rare cause.

Key words: bowel obstruction, intussusception, non-Hodgkin lymphoma (NHL),
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AGS MİDE KANSERİ HÜCRELERİNDE 5FU TEDAVİSİ SONRASI CD44 VE CD24
KÖK HÜCRE BELİRTEÇLERİ
CD44 AND CD24 STEM CELL MARKERS IN AGS GASTRIC CANCER CELLS AFTER
5FU TREATMENT
Dr. Arş. Gör. Ferdane DANIŞMAN-KALINDEMIRTAŞ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCİD: 0000-0001-7085-8596
ÖZET
Kanser kök hücreleri, özellikle agresif tümörlerde, metastaza neden olan, tedaviye direnci
arttıran bir alt hücre populasyonudur ve kemoterapi sonrası kanserin nüks ve metastazlarında
önemli rol oynamaktadır. Bu dirençli hücre grubunun ortadan kaldırılması kanser tedavisinde
yeni bir bakış açısıdır. Bu sebeplerle, Kanser kök hücrelerinin tanımlanması, karakterizasyonu
ve izolasyonu oldukça önemlidir. CD44 hemen hemen tüm kanser hücrelerinde izole edilen ve
en yaygın olarak bulunan yüzey antijenlerinden biridir, CD 24 ise bir çok kanser hücresinde
ifade edilen başka bir yüzey belirtecidir.
Bu çalışmada oldukça agresif olan AGS mide kanseri hücreleri kullanıldı. Öncelikle, AGS
hücrelerinde 5-florouracil (5FU) ve karmofur ilaçlarının sitotoksik konsantrasyonları MTT
analizi ile belirlendi. Diğer taraftan AGS hücreleri 15 gün süresince 3 μg/ml 5FU içeren DMEM
ile inkübe edildi, 15 günlük inkübasyon sırasında her 2-3 günde bir medyum 3μg/ml 5FU içeren
DMEM ile değiştirildi. 15 gün sonunda CD44 ve CD24 cancer stem cell yüzey belirteçleri flow
sitometri ile ölçüldü. Kanser kök hücre özelliği gösteren AGS lere tekrar 5FU ve karmofurun
sitotoksik konsantrasyonları uygulandı ve sonuçlar MTT testi ile değerlendirildi.
5FU ve karmofurun AGS hücrelerinde IC50 değeri sırasıyla 32 μg/mL ve 35 μg/mL olduğu
tespit edildi. Yüzey belirteçlerine baktığımızda, başlangıçta ilaç ile inkübe edilmeyen AGS
hücrelerinin CD24 ve CD44 değerlerleri sırasıyla %65,27 ve %59,06 olarak ölçüldü. 15 gün
boyunca 5FU ile inkübasyondan sonra tekrar CD24 ve CD44 oranları ölçüldüğünde ise CD24
%42,35 lere düşerken CD44ün %59,84 olduğu görülmüştür. Kanser kök hücre özelliği gösteren
bu hücreleri tekrar başlangıçtaki IC50 konsantrasyonunlarındaki ilaçlar ile muamele ettiğimizde
5FU’nun AGS hücreleri üzerinde sitotoksik etkisinin azaldığı, karmofurun 5FU’ya göre daha
sitotoksik olduğu görülmüştür.
CD24 ve CD44 reseptörleri kanser kök hücrelerinde bulunan reseptörlerdir ve kanser
hücrelerinde CD44 oranının artması ve CD24 oranının azalması maligniteyi arttırmaktadır ve
bu nedenle tedavi de zorlaşmaktadır. Bu çalışmanın sonunda kanser kök hücreleri ile uyumlu
veriler elde edildi ve uzun süre ilaçla muamele sonrası kanser hücrelerinin aynı ilaca direnç
kazandığı gösterildi. Ayrıca 5FU ile 15 gün boyunca muamele edilen aynı hücre grubunda,
kanser tedavisinde kullanılan 5FU etkili olmazken, karmofur 5FU ya göre daha sitotoksik etki
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gösterdi. Sonuç olarak kanser tedavisinde aynı ilacın uzun süreli kullanımı hücreleri daha
agresif ve dirençli hale getirebilmektedir.
ABSTRACT
Cancer stem-like cells (CSC) are a subgroup of cancer cells that cause metastasis and increase
resistance to treatment, especially in aggressive tumors, and play an important role in cancer
recurrence and metastasis after chemotherapy. Elimination of this resistant cell group is a new
perspective in cancer treatment. For these reasons, the identification, characterization and
isolation of CSCs is very important. One of the most common surface antigens isolated from
almost all cancer cells is CD44, while CD24 is another surface marker expressed in many cancer
cells.
In this study, highly aggressive AGS gastric cancer cells were used. Firstly, cytotoxic
concentrations of 5-Fluorouracil (5FU) and carmofur drugs in AGS cells were determined by
MTT analysis. On the other hand, AGS cells were incubated with DMEM containing 3 μg/ml
5FU for 15 days, the medium was replaced with DMEM containing 3 μg/ml 5FU every 2-3
days during 15 days incubation. After 15 days, CD44 and CD24 cancer stem cell surface
markers were measured by flow cytometry. Cytotoxic concentrations of 5FU and carmofur
were applied to cancer Stem cell-like AGS cells again and the results were evaluated with the
MTT test.
The IC50 values of 5FU and carmofur in AGS cells were determined as 32 μg/mL and 35 μg/mL,
respectively. Considering the surface markers, CD24 and CD44 values of initially untreated
AGS cells were measured as 65.27% and 59.06%, respectively. When CD24 and CD44 values
were measured again after incubation with 5FU for 15 days, CD24 decreased to 42.35%, while
CD44 was 59.84%. When we treated these cells with drugs at the initial IC50 concentrations,
which have CSC properties, it was seen that the cytotoxic effect of 5FU was very low, while
carmofur was more cytotoxic than 5FU.
CD24 and CD44 are receptors found in cancer stem cells, and increased CD44 ratio and
decreased CD24 ratio in cancer cells increase malignancy and therefore treatment becomes
more difficult. At the end of this study, data compatible with cancer stem-like cells were
obtained and it was shown that cancer cells acquired resistance to the same drug after long-term
drug treatment. In addition, in the same cell group treated with 5FU for 15 days, 5FU used in
cancer treatment was not effective, but carmofur showed a more cytotoxic effect than 5FU. As
a result, long-term use of the same drug in cancer treatment can make cells more aggressive
and resistant.

Proceedings Books

Page 140

www.inbak.org

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
January 4-5, 2022/ Adana, TURKEY

İNTERVAL APPENDEKTOMİLER : TEK MERKEZ DENEYİMİ
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ÖZET

GİRİŞ
Akut apandisit dünyada en sık görülen cerrahi acillerden biridir. Dünyada her yıl
yaklaşık 300.000 appendektomi yapılır; komplike apandisitler bu vakaların yaklaşık %25'ini
oluşturur. Plastron apandisit ise akut apandisit perforasyonu sonrası apendiksin omentum
tarafından çevrelenmesiyle oluşan apse formasyonudur. Olgular genellikle karın ağrısı, bulantı,
kusma ve karında kitle ile başvururlar.Plastron apandisitlerde konservatif tedavi sonrası
interval appendektomi önerilmektedir(1-3).
Bu çalışmada interval apendektomi uyguladığımız hastaların klinik verilerini sunmayı
amaçladık.

MATERYAL & METOD
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
Kliniğinde, Mart 2012 ve Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan 3017 appendektomi vakası
retrospektif olarak incelendi. Bunların içerisinde bulunan 50 interval appendektomi olgusunun
demografik verileri, operasyon türü, post operatif morbidite ve mortalite oranları, patoloji
sonuçları kayıt altına alındı
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BULGULAR
Toplamda 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 26 sı (%52) erkek, 24 ü (%48)
kadındı. Genel yaş ortalaması 41,5 tu. Akut apandisit tanısı ile acil operasyona alınan 19
hastada, per-op plastron apandisit saptanması üzerine sadece drenaj yapılarak, interval
appendektomiye karar verildi. Bu hastalara ortalama 7,3 ay (3-18 ay) sonra interval
appendektomi yapıldı. Hastaların post op yatış süreleri ortalama 1.8 gündü. Hastaların 31 inde
(%62) klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde plastron apandisit tanısı konuldu ve medikal
tedavi sonrası interval apendektomi planlandı. Bu hastaların 2 sine girişimsel radyoloji
tarafından perkütan drenaj yapıldı. Bu hastalara da ortalama 6,1 ay sonra interval appendektomi
uygulandı. Hastaların post op yatış süreleri ortalama 1,4 gündü. Medikal tedavi ile takip edilen
2 hastada nüks apandisit saptanması üzerine acil appendektomi uygulandı. Nüks saptanan diğer
3 hasta yine medikal tedavi ile kontrol altına alınarak elektif operasyona hazırlandı. 48 hasta
elektif olarak opere edildi. Vakaların 29 u laparoskopik 20 si açık appendektomi şeklinde
yapıldı. 1 hastada laparoskopiden açığa geçildi.1 hastaya çekum invazyonu kuşkusu nedeniyle
laparoskopik sağ hemikolektomi uygulandı. Hastaların 46 sının histopatolojik tanısı apendisit
ile uyumlu idi. 4 hastada neoplastik değişiklikler saptandı. Hiçbir hastada mortalite saptanmaz
ken , clavien dindo sınıflamasına göre 4 hastada evre 1-2 komplikasyonlar görüldü.

TARTIŞMA
Plastron apendiks kitleleri, inflame appendiks dokusunun omentum ve çevre organlar
tarafından tamamen sarılması ve adezyon oluşturması ile meydana gelir. Plastron
apandisitlerde, konservatif tedaviden sonra rapor edilen tekrarlayan apandisit insidansı %0 ila
%20 arasında değişmektedir (4). Bizim çalışmamızda da bu oran %10 bulunmuştur.
Komplike apandisitler, plastrondan batın içi apseye kadar geniş bir spektrumda patolojik
durumla karşımıza çıkabilir. Günümüzde plastron apandisitlerde, konservatif tedavi tercih
edilmektedir. Nüks apandisit vakalarının görülmesi ise interval appendektomiyi gündeme
getirmiştir. Ayrıca apendektomi,
beklenmedik malign tanıların ortaya çıkmasını
sağlamaktadır(4). Bizim hasta serimizde de 4 vakada apandiks malignitesi saptanmıştır.

SONUÇ
Plastron appandisit şüpheli vakalarda laparoskopik eksplorasyon gereksiz
laparatomilerin önüne geçebilir. Ayrıca interval appendektomi, medikal tedavi sonrası
nükslerin önlenmesinde ve altta yatan malignetenin ortaya konmasında etkili bir tedavidir.

Anahtar kelimeler: interval, plastron, apandisit
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ABSTRACT
Introduction
Acute appendicitis is one of the most common surgical emergencies. Approximately
300,000 appendectomies are performed worldwide each year; complicated appendicitis
accounts for 25% of these cases. Plastron appendicitis is an abscess formation that occurs when
the appendix is surrounded by the omentum and other organs after acute appendicitis
perforation. The cases usually present with abdominal pain, nausea, vomiting, and abdominal
mass. Interval appendectomy is recommended after conservative treatment in plastron
appendicitis (1-3).
In this study, we aimed to present the clinical data of the patients who underwent interval
appendectomy.

Materials & Methods
Appendectomy cases performed in İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and
Research Hospital General Surgery Clinic between March 2012 and December 2021 were
analyzed retrospectively. Fifty of 3017 appendectomies were interval appendectomies.
Demographic data, type of operation, morbidity and mortality rates, pathology results of these
patients were recorded.

Results
A total of 50 patients were included in the study. Of these patients, 26 (52%) were male,
and 24 (48%) were female. The mean age of these patients was 41.5. Per-operative plastron
appendicitis was detected in 19 patients who underwent emergency operation with the diagnosis
of acute appendicitis. Therefore, it was decided to perform interval appendectomy with only
drainage. Interval appendectomy was performed in these patients after an average of 7.3 months
(3-18 months). The hospitalization period of the patients was 1.8 days on average. In 31 (62%)
patients, plastron appendicitis was diagnosed with clinical and radiological findings. Interval
appendectomy was planned for these patients after medical treatment. Percutaneous drainage
was performed by interventional radiology in 2 of these patients. Interval appendectomy was
performed in these patients after an average of 6.1 months. The mean postoperative hospital
stay of the patients was 1.4 days. Emergency appendectomy was performed when recurrent
appendicitis was detected in 2 patients who were followed up with medical treatment. The other
3 patients with recurrence were taken under control with medical treatment and prepared for
elective surgery. 48 patients were operated on electively. 29 of the cases were laparoscopic, and
20 of them were open appendectomy. In 1 patient, laparoscopy was converted to open.
Laparoscopic right hemicolectomy was performed in 1 patient due to the suspicion of cecum
invasion. The histopathological diagnosis of 46 patients was compatible with appendicitis.
Neoplastic changes were detected in 4 patients. While no mortality was detected in any patient,
stage 1-2 complications were seen in 4 patients according to the Clavien Dindo classification.
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Discussion
Plastron appendix masses occur when the inflamed appendix tissue is completely
surrounded by the omentum and surrounding organs and forms adhesion. In plastron
appendicitis, the reported incidence of recurrent appendicitis after conservative treatment
ranges from 0% to 20% (4). In our study, this rate was found to be 10%. Complicated
appendicitis may present with a wide spectrum of pathological conditions from plastron to an
intra-abdominal abscess. Today, conservative treatment is preferred in plastron appendicitis.
The occurrence of recurrent appendicitis cases brought interval appendectomy to the agenda.
In addition, appendectomy provides the emergence of unexpected malignant diagnoses(4). In
our patient series, appendix malignancy was detected in 4 cases.

Conclusion
In suspected cases of plastron appendicitis, laparoscopic exploration can prevent
unnecessary laparotomy. In addition, interval appendectomy is an effective treatment in
preventing recurrences after medical treatment and revealing the underlying malignancy.

Keywords: interval, plastron, appendicitis
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Co/CoO NANOKRİSTALLERİN MANYETİK VE MANYETO-ISIL ÖZELLİKLERİ
MAGNETIC AND MAGNETO-THERMAL PROPERTIES OF Co/CoO
NANOCRYSTALLINE POWDERS
Dr. Öğr. Üyesi Telem ŞIMŞEK
Hacettepe Üniversitesi, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı, Ankara (Sorumlu Yazar),
ORCID No: 0000-0003-4852-2230,
ÖZET
Günümüzün en yaygın hastalıklarından b r olan kanser n neden canlı hücreler n kontrolsüz
olarak çoğalmasıdır. Kanser yaygın olarak cerrah , radyoterap ve kemoterap yöntemler le
tedav ed lmes ne karşın bu yöntemler sağlıklı dokulara da zararlar verd ğ nden alternat f
tedav ler üzer ne yoğun b r şek lde araştırmalar devam etmekted r. Son yıllarda
nanomalzemeler le yapılan laç hedefleme, manyet k laç taşıyıcı malzemeler ve manyet k
nanoakışkan h perterm yöntemler bu hastalığın tedav s nde öne çıkmaktadır [1-3].Bu
yöntemlerden en çok umut vaad eden manyet k nanoakışkan h perterm yöntem , kanserl
dokuya magnet k nanoparçacıklar çeren b r akışkanın yönlend r lmes n n ardından bölgeye
radyo frekanslı b r magnet k alan uygulanarak bölgen n sıcaklığının 42 - 48 ̊C’ yükselt lmes
yoluyla kanserl hücreler n yok ed lmes d r. Bu çalışmada, 12 ve 24 saat mekan k öğütme
şlem uygulanan Co tozlarının yapısal, manyet k ve manyeto-ısıl özell kler tartışılacaktır. Elde
ed len tozların yapısal ve morfoloj k ncelemeler X-ışını kırınım yöntem (XRD) ve taramalı
elektron m kroskobu le anal z ed lm şt r. Alaşımların XRD anal zler sonucunda kr stal t
boyutlarının 12 saat ve 24 saat öğütme sonrası nanometre mertebeler nde olduğu
hesaplanmıştır. T treş ml Örnek Manyetometres (VSM) kullanılarak ölçülen manyet k alana
bağlı mıknatıslanma (M-H) ölçümler se, 12 saat 24 saat öğütme sonrası örnekler n oda
sıcaklığında sırasıyla 127,5 emu/g ve 103,6 emu/g değer nde doyum mıknatıslanması sah p
olduğunu gösterm şt r. Ayrıca örnekler n yüzey tabakalarının oks tlenerek Co/CoO kabuk
çek rdek yapısında oldukları farklı sıcaklıklarda ölçülen M-H eğr ler nde gözlenen değ ş-tokuş
kaymalarından bel rlenm şt r. Manyeto-özell kler n bel rlenmes amacıyla RF s nyal üretec le
üret len değ şken b r manyet k alan ç ne yerleşt r len manyet k nanoakışkanların zamana bağlı
sıcaklık değ ş m (ΔT-t) b r f beropt k sıcaklık algılayıcısı kullanılarak ölçülmüştür. Elde ed len
ΔT-t graf kler ne yapılan doğrusal f tlerden, nanokr stal tozların manyet k ısıtma ver m n n b r
ölçüsü olan öz soğurma oranlarının (SAR) 120 ve 105 W/g değer nde olduğu saptanmıştır.
[1]Rodzinski, A. et al., 2016. “Targeted and Controlled Anticancer Drug Delivery and
Release with Magnetoelectric Nanoparticles”, Scientific Reports, 6, 20867.
[2] Calatayud, M.P. et al., 2017. “Cell Damage Produced by Magnetic Fluid Hyperthermia on
Microglial BV2 Cells, Scientific Reports, 7, 8627.
[3]Lu, B. Huang, X. Mo, J. Zhao, W. 2016. “Drug Delivery Using Nanoparticles for Cancer
Stem-Like Cell Targeting, Frontiers in Pharmacology, 7(84), 1-12.
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Anahtar Kelimeler: Manyetik NAnoakışkan Hipertermi, Manyetik Nanokristallit Tozlar,
Öz Soğurma Oranı

ABSTRACT
One of the most common d seases of today, cancer ar ses from the uncontrolled prol ferat on
of l v ng cells. Although cancer s commonly treated w th surgery, rad otherapy and
chemotherapy, ntens ve research cont nues on alternat ve treatments s nce these methods also
damage healthy t ssues. In recent years drug target ng, magnet c drug carr er nanomater als and
magnet c nanoflu d hypertherm a methods have come to the fore n the treatment of th s d sease
[1-3]. The most prom s ng of these methods, magnet c nanoflu d hypertherm a method s the
destruct on of the cancerous t ssue by d rect ng a flu d conta n ng magnet c nanopart cles to
the reg on and ra s ng the temperature to 42 - 48 ̊C by apply ng a rad o frequency magnet c
f eld. In th s regard, th s study ncludes the structural, magnet c and magneto-thermal propert es
of Co powders that have been mechan cally m lled for 12 and 24 hours. Structural and
morpholog cal character zat ons of the obta ned powders were analyzed by X-ray d ffract on
method (XRD) and scann ng electron m croscopy (SEM). The XRD analys s of the samples
showed that the crystall te s zes were n the nanometer range after 12 hours and 24 hours
m ll ng. Room temperature magnet c f eld dependent magnet zat on (M-H) loops measured
us ng the V brat ng Sample Magnetometer (VSM) showed that the samples had a saturat on
magnet zat on of 127.5 emu/g and 103.6 emu/g, respect vely, after 12 hours and 24 hours of
m ll ng. In add t on, t was determ ned from the exchange-b as observed n the M-H curves
measured at d fferent temperatures that the surface layers of the samples were ox d zed and
samples have Co/CoO shell core structure. In order to determ ne the magneto-thermal
propert es, the t me-dependent temperature change (ΔT-t) of magnet c nanoflu ds placed n an
alternat ng magnet c f eld produced by an RF s gnal generator was measured us ng a f beropt c
temperature sensor. From the l near f t of the obta ned ΔT-t graphs, the spec f c absorpt on rates
(SAR), wh ch s a measure of the magnet c heat ng eff c ency of the nanocrystall ne powders,
were found to be 120 and 105 W/g.

[1]Rodzinski, A. et al., 2016. “Targeted and Controlled Anticancer Drug Delivery and
Release with Magnetoelectric Nanoparticles”, Scientific Reports, 6, 20867.
[2] Calatayud, M.P. et al., 2017. “Cell Damage Produced by Magnetic Fluid Hyperthermia on
Microglial BV2 Cells, Scientific Reports, 7, 8627.
[3]Lu, B. Huang, X. Mo, J. Zhao, W. 2016. “Drug Delivery Using Nanoparticles for Cancer
Stem-Like Cell Targeting, Frontiers in Pharmacology, 7(84), 1-12.
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PREVALENCE AND ANTIBIOC SUSCEPTIBILTY PATTERNS OF BACERIAL
AETIOLOGY Of URINARY TRACT INFECTIONS AND GENITAL TRACT AMONG
WOMEN IN SHEKHAN DISTRICT, IRAQ.
NAJIM ABDULLA YASSIN 1*, EKRAM LUGMAN ISMAEL 2 , IMAN HAMEED MIKHA 3
1

; Assistant professor, Dept of Medical Microbiology, College of Medicine, Duhok University,
Iraq
2
; Specialist in Obstetric &, Gyneacology; General Shekhan Hospital, Shekhan District, Iraq
3
; Psychosocial Support Supervisor, War-child UK Organization, Duhok city, Iraq
ABSTRACT
Background: Urinary tract and urogenital tract is linked and interconnected so invasion by
resistant microbial pathogens can extends and complicate women health.
Objective: to know bacterial causes and efficacy of antibiotics of urinary and genital tracts
infection of Iraqian women for better understanding of antibiotic treatment strategy.
Method: During January 2018 till September 2020, 224 women (from inside and outside of
Shekhan in campuses) that clinically suspected with urinary and urogenital tract infections were
referred to Gynecologist clinic in Shekhan. Midstream urine (78) and HVS (146) samples were
collected in the laboratory and inoculated on blood, Chocolate, MacConkey agar media in
duplicate aseptically and incubated aerobically at 37°C. Colony forming units were counted 24
hours later, and if count ≥ 100,000/ml, antimicrobial sensitivity studies were then performed and
read after a further 24 hours. Microorganism identification and characterization using routine
morphological and biochemical methods were applied. Antibiotic-susceptibility test was
performed using disk-diffusion method.
Results: Exactly 107 (73.2%) and 57 (73%) revealed positive growth for HVS and urine
respectively. Single infections were predominant. Escherichia coli revealed the highest
prevalence 18 (32%) in urinary tract, while non-hemlytic Streptococcuss was highest in genital
tract 32(30%). Staphylococcus aureus showed the next highest rates 21(20%) and 8(14%) in
HVS and urine respectively. Candida albicans detected 19% and 9 % in HVS and urine
respective. Amikacin expressed efficacy 87% and 71% for urine and HVS isolates, respectively
followed by nitrofurantoin 77%, 63%, gentamicin 64%, 68% for urine and HVS isolates,
respectively. The highest resistance rates and low efficacy were recorded to ampicillin,
amoxicillin, cefixime and nalidixic acid. There was no statistical significant variation in drug
susceptibility between isolate from urine and HVS
Conclusion: various microbial causes could interconnect to infect urinary tract and vaginal
tissues. Moreover, incorrect use and high dose of antibiotics may leads to selective pressure and
emergence of multiple resistant isolates. These results are worrisome and essential care should be
taken in maternity unit and drug prescribing policy should be monitored and updated.
Keywords: Urinary tract infection, Urogenital tract, Escherichia coli, Candida albicans
Comparative study
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NONSPESİFİK ÜLSERATİF KOLİTLERIN TEDAVİSININ MODERN YÖNLERİ
MODERN ASPECTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITS
P.H. Necefguliyeva
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan
ÖZET
Çalışmamızın amacı nonspesifik ülseratif kolitte kompleks tedaviyi geliştirerek sonuçları
iyileştirmektir.
Gereç ve yöntemler: Kontrölümüz altında 2008'den 2020'ye nonspesifik ülseratif kolit tanısı
alan 235 hasta olub. Bunların 151'i kadın, 84'ü erkekti. Hastaların yaşı 16-64 idi. 41 hastada total
kolit, 84 hastada sol taraflı lezyon, 110 hastada proktit ve proktosigmoidit vardı. Bu hastaların
kompleks tedavisinde inflamatuar preparatlar-aminosalisilatlar-sulfasalazin veya salofalk,
kortikosteroidler; immünodepresanlar kullanılıb. Salofalk proktit sırasında supozituar olarak, sol
tarafta mikroklisma olarak, total formada tablet olarak kullanılmıştır. Kortikosteroidlerden
kompleks tedavi sırasında metipred kullanıldı. Distal zedelenme ve I-II aktivite sırasında
hidrokortizon, rektal damlalar veya mikroklismalar ile belirlendi. İmmünodepresanlardan
kompleks tedavide esas olarak 6-merkaptopurin ve azatioprin kullanılmıştır. Bu tedavi rejimini
alan hastaların çoğunda akut dönem ortadan kalkmış ve remisyon sağlanmıştır. Sol taraflı
ülseratif kolitli 9 hastada kalın bağırsağın delinmesi nedeniyle acil cerrahi, kalın bağırsağın
subtotal rezeksiyonu, kolostomi yapıldı. Postoperatif 6 ay ile 2 yıl arası dönemde kalın
bağırsağın korunmuş bölümü supozituar ve mikroklisma, lokal mesalazin, metronidazol ve
bağırsak antiseptikleri şeklinde hormonlarla rehabilite edildi. Daha sonra operasyonun ikinci
aşamasında kolostominin leğvile ile bağırsak geçirgenliğinin berpası operasyonu gerçekleştirildi.
Sol taraflı ülseratif kolitli 11 hastada akut toksik dilatasyon gözlendi. Toksik dilatasyonlu 5
hastada durum konservatif tedavi ile stabilize oldu, ancak diğer 6 hastada konservatif tedavinin
etkisi olmadı, bu nedenle cerrahi yapıldı - kalın bağırsağın subtotal rezeksiyonu, ileostomi. Bu
hastalarda ameliyattan sonra 6 ay ile 2 yıl arasında kalın bağırsağın korunmuş bölümüne
hormonlar, lokal mesalazin, metronidazol ve supozituar ve mikroklisma şeklinde bağırsak
antiseptikleri uygulandı. Daha sonra operasyonun ikinci aşamasında ileostominin leğvi ile
bağırsak geçirgenliğinin berpası operasyonu gerçekleştirildi. Total kolitli 4 hastada konservatif
tedavi etkisizdi, günde 14-16 kez kanlı ve mukuslu dışkılama devam etti, hastalık psödopolipozis
ile komplike hale geldi ve radikal cerrahi uygulandı. 6 ay ile 2 yıl arasındaki postoperatif
dönemde, hastalar yukarıdaki sxemaya göre konservatif olarak tedavi edildi, esas olarak rektal
damla ve mikroklisma halinde hidrokortizon edildi. Sonuç olarak, rektumdaki proses tamamen
ortadan kaldırıldı ve hastalara ileostomi kapatılarak bağırsak geçirgenliğinin berpası ameliyatı
edildi. Tedavinin arka planına karşı proktitli hastaların% 100'ünde olumlu sonuçlar elde edildi.
Sonuç: Gözlemlerimize dayanarak nonspesifik ülseratif kolitli hastalarda olumlu sonuçlar elde
ettik. Bu nedenle, anti-inflamatuar aminosalisilatlar sülfosalazin veya salofalk, kortikosteroidler
ve immünodepresanlar ile kompleks tedavi, hastaların hızlı aktivasyonuna, akut dönemin hızlı
bir şekilde ortadan kaldırılmasına, hastaneden erken taburcu edilmesine ve nükslerde önemli bir
azalmaya yol açan uygun bir yöntemdi. Komplikasyonlar sırasında zamanında operasyon,
edilmesi hastaların olumlu bir sonuç elde etmesini sağlar. Ameliyattan sonra vakaların %7080'inde olumlu sonuç alınır. Yıllık önleyici muayene tavsiye edilir.
Anahtar kelimeler: ülseratif kolit, toksik dilatasyon, cerrahi tedavi
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ABSTRACT
The aim of our study is to improve the results by improving the complex treatment in nonspecific ulcerative colitis.
Material and methods: Under our observation during from 2008 till 2020 there were 235
patients with the diagnosis non-specific ulcerative colits. 151 of them were women and 84 were
male. The age of the patients was 16-64 years. In 41 patients were total colitis, left-sided lesions
in 84 patients, proctitis and proctocigmoiditis in 110 patients. In complex treatment of this
patients were used inflammatory preparations-aminosalicylates-sulfasalazine or salofalk;
corticosteroids; immunodepressants. Salofalk was used during proctitis as suppository, in leftsided as microclisma, in total form as tablet. During complex treatment from corticosteroids
were used metipred. During distal injury and I-II activity hydrocortisone was determined by
rectal drops or microclismas. In the complex treatment from immunodepressants mainly were
used 6-mercaptopurine and azathioprine. In the majority of patients receiving this treatment
regimen, the acute period was eliminated and remission was achieved. Due to perforation of the
large intestine in 9 patients with left ulcerative colitis, emergency surgery, subtotal resection of
the large intestine, colostomy were performed. During the 6 months to 2 years postoperative
period, the preserved segment of the large intestine was rehabilitated with hormones in the form
of suppositories and microenvironment, local mesalazine, metronidazole, and intestinal
antiseptics. Then, in the second stage of the operation, the operation to restore intestinal
permeability with the removal of the colostomy was performed. Acute toxic dilatation was
observed in 11 patients with left-sided ulcerative colitis. In 5 patients with toxic dilatation, the
condition stabilized with conservative treatment, but in the other 6 patients, conservative
treatment had no effect, so surgery was performed - subtotal resection of the large intestine,
ileostomy. In these patients, hormones, local mesalazine, metronidazole, and intestinal
antiseptics in the form of suppositories and microenvironment were administered to the
preserved segment of the large intestine for 6 months to 2 years after surgery. Then, in the
second stage of the operation, the operation to restore intestinal permeability with the removal of
the ileostomy was performed. In 4 patients with total colitis, conservative treatment was
ineffective, bloody and mucous defecation continued 14-16 times a day, the disease was
complicated by pseudopolyposis, and radical surgery was performed. During the postoperative
period of 6 months to 2 years, patients were treated conservatively according to the above
scheme, mainly hydrocortisone was prescribed by rectal drip and micro enemas. As a result, the
process in the rectum was completely eliminated, and patients underwent surgery to restore
intestinal permeability by removing the ileostomy. Positive results were obtained in 100% of
patients with proctitis against the background of treatment.
Conclusion: Based on our observations, we obtained positive results in patients with nonspecific ulcerative colitis. Thus, complex treatment with the anti-inflammatory aminosalicylic
acid sulfosalazine or salofalk, corticosteroids and immunodepressants was a convenient method,
which led to rapid activation of patients, rapid elimination of the acute period, early discharge
from the hospital, a significant reduction in relapses. Timely operation during complications,
dynamic observation of patients allows patients to achieve a positive result. After the operation,
a positive result is obtained in 70-80% of cases. Annual preventive examination is advisable.
Key words: ulcerative colit, toxic dilatation, surgical treatment
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COVID-19’UN, ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YAŞAM TARZI
VE KARŞILAŞTIKLARI ACİL DURUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF COVID-19 ON THE LIFESTYLE AND EMERGENCIES OF
PATIENTS UNDERGOING ORTHODONTIC TREATMENT
Ezgi YAĞIMLI
Sorumlu Yazar: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi,
Ortodonti Anabilim Dalı, ( Dt.),
ORCID: 0000-0001-9264-7837
Dr. Öğr. Üyesi Derya DURSUN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim
ORCID: 0000-0002-6592-9502
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, pandemi dönemlerinde ortodonti hastalarının, ortaya çıkan belirsizlik
ve kriz dönemini nasıl yönettikleri, yaşam tarzlarında oluşmaya başlayan değişiklikleri,
karşılaştığı zorlukları ve zorluklarla nasıl başa çıktıklarını değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, ortodontik tedavi gören 200 gönüllü katılımcıdan
oluşmaktadır. Çalışma verileri Web tabanlı bir anket formuyla veri toplanarak yapılmıştır.
Değişkenlere ilişkin dağılımlar frekans analizi ile değerlendirilmiştir. Kategorik
değişkenler arasındaki ilişki fisher's exact test ve Ki kare testi ile test edilmiştir.
Anlamlılık p<0.05 düzeyinde ölçüt olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Yaş ortalaması 17 olan 200 katılımcının %55’i (n:110) kadın, %45’i (n:90)
erkektir. Pandemi döneminde aile gelir durumuna bakıldığında az ölçüde azalanların oranı
%38 (n:76), büyük ölçüde azalanların oranı %12’dir (n:24). Pandemi sırasında
katılımcıların %33,5’inin (n:67) eskisinden daha fazla yemek yediği, %64,5’inin (n:129)
kilo aldığı ve %22,2’sinin (n:107) karbonhidrat ağırlıklı gıdaları daha fazla tükettiği
görülmektedir. En sık bildirilen acil durumlar; %15,8 (n:131) bant ve braket kırıkları,
%13,5 (n:112) yumuşak doku yaralanmaları, %13,1 (n:109) ağrı ve %10,7 (n:89) dişeti
şişmesidir. Katılımcılar karşılaştıkları ortodontik acil durumlarda en fazla ortodontistleri
ile iletişime geçmeyi tercih etmişlerdir.
Sonuç: COVID-19 pandemisinin hastaların hem günlük yaşamları hem de ortodontik
tedavileri üzerinde önemli etkileri olmuştur. Ortodontistlerin hastalarla iletişim halinde
olması ve ortodontik acil durumların oluşmasını önlemek için pratik ipuçları sağlaması
oldukça önemlidir. Ayrıca ortodontik tedavi gören hastaların sağlıklı beslenme
alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiği görülmüş, fiziksel aktivite düzeylerinin yeterli
olmadığı bulunmuştur. COVID-19 salgını süresince bağışıklık sistemi güçlendirmek ve
genel sağlığı korumak için evde uygulanabilecek yaşam tarzına yönelik öneriler
belirlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19; ortodontik acil durumlar; yaşam tarzı; beslenme
alışkanlıkları.
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ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to evaluate how orthodontic patients manage the emerging
uncertainty and the period of crisis, the changes that have begun to occur in their
lifestyles, the difficulties they encounter and how they cope with the difficulties.
Metod:This cross-sectional study consisted of 200 volunteer participants undergoing
orthodontic treatment. The study data were made by collecting data with a web-based
questionnaire. The distributions of the variables were evaluated by frequency analysis.
The relationship between categorical variables was tested with Fisher's exact test and Chisquare test. Significance was evaluated as a criterion at the p<0.05 level.
Results: Out of the 200 participants (with an average age of 17) 55% (n:110) were
female and 45% (n:90) male. The rate of those whose family income decreased slightly
during the pandemic period is 38% (n:76), and the rate of those whose family income has
decreased greatly is 12% (n:24). During the pandemic, 33.5% (n:67) of the participants ate
more food than before, 64.5% (n:129) gained weight, and 22.2% (n:107) consumed more
carbohydrate-based foods. The most frequently reported emergencies are: 15.8 % (n:131)
band and bracket fractures, 13.5 % (n:112) soft tissue injuries, 13.1% (n:109) pain and
10.7 %(n:89) gingival swelling. Participants preferred to communicate with their
orthodontists in the orthodontic emergencies they encountered.
Conclusion: The COVID-19 pandemic has had significant effects on both the daily life
and orthodontic treatment of patients. It is very important for orthodontists to stay in touch
with patients and provide practical tips to prevent orthodontic emergencies from
occurring. In addition, it is seen that healthy eating habits and the activity levels of the
patients undergoing orthodontic treatment should be improved. In order to strengthen the
immune system and protect general health during the COVID-19 epidemic, lifestyle
recommendations that can be applied at home should be determined.
Keywords: COVID-19; orthodontic emergencies; lifestyle; eating habits.
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İYATROJENİK AKSESUAR SİNİR HASARI (VAKA SUNUMU)
IATROGENIC ACCESSORY NERVE DAMAGE (CASE REPORT)
Uzm.Dr.Muhammet Zeki GÜLTEKİN*
SBÜ Konya Şehir Hastanesi
ORCID:0000-0003-2160-8237
Doç. Dr. Yaşar Mahsut Dinçel
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
ORCID:0000-0001-6576-1802
ÖZET:
Sinir sistemi yaralanmaları kas-iskelet sistemi fonksiyonlarını temelden etkileyen yaralanma
türleridir. Sinir yaralanmaları sinirin fonksiyonları gereği motor ve/veya duyusal işlev
bozukluklarına yol açabilmektedir. Aksesuar sinirin izole yaralanması %3-10 arasında değişen
sıklıkta görülmektedir. Bu yönüyle nadir olan bu sinir arazına ve etkilerine dikkat çekebilmek
için çalışmamızda 33 yaşında bir bayan hastanın boyundan biyopsi alımı esnasında aksesuar
sinir arazı vakasını sunmayı planladık. Hastamızda biyopsi işleminin 1 hafta sonrasına omuz
hareketlerinde kısıtlılık ve ağrı başlayarak geç olarak yaralanmadan 1 ay sonra polikliniğimize
başvurdu. Yapılan tetkikler ( Elektromiyografi, ultrason, emar) ve fizik muayene sonucunda
aksesuar sinir yaralanması tanısı koyulup hastanın cerrahi onarımı kabul etmemesi nedeniyle
yoğun fizik tedavi programı ile takip edildi. Hastanın en son 6. Ayda ki takiplerinde omuz
eklemi hareket açıklığı full ve ağrısı yoktu.
Anahtar Sözcükler: Aksesuar sinir, iyatrojenik, sinir hasarı, sinir onarımı, sinir
rekonstrüksiyonu, biyopsi

ABSTRACT:
Nervous system injuries are types of injuries that fundamentally affect musculoskeletal
functions. Nerve injuries can cause motor and/or sensory dysfunction due to the functions of
the nerve. Isolated injury of the accessory nerve is seen with a frequency of 3-10%. In order to
draw attention to this rare nerve disorder and its effects, we presented a 33-year-old female
patient with accessory nerve palsy during neck biopsy. She presented to our outpatient clinic 1
month after the injury, with limitation of shoulder movements and pain starting 1 week after
the biopsy procedure. As a result of the examinations (electromyography, ultrasound, MRI) and
physical examination, she diagnosed as accessory nerve injury the patient was followed up with
an intensive physical therapy program, as the patient did not prefered surgical repair. In the last
6 months follow-up of the patient, range of motion of the shoulder joint was full and there was
no pain.
Keywords: Accessory nerve, iatrogenic, nerve damage, nerve repair, nerve reconstruction,
biopsy
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GİRİŞ:
Omuz eklemi, son derece hareketli ve komplike bir eklemdir. Omuz ağrısı en sık karşılaşılan
muskuloskelatal yakınmalardan biridir. Doğru tanı, kendine özgü anatomisi ve pozisyonu
nedeni ile zordur (1). Omuz ağrısı; intrinsik, ekstrinsik veya bunların kombinasyonlarından
oluşan nedenler sonucu ortaya çıkabilir. Omuz kuşağından kaynaklanan bozukluklar intrensik
faktörleri, omuz kuşağının dışından kaynaklanıp sekonder yansıyan ağrıya neden olanlarda
ekstrinsik faktörleri oluşturur. Spinal aksesuar sinir yaralanmaları seyrek görülür ve çoğunlukla
iyatrojeniktir. Servikal posterior üçgen bölgesinden yapılan lenf nodu biyopsisi bu duruma yol
açan nedenlerden biridir. Spinal aksesuar sinir yaralanması ve trapez kasın denervasyonu
subakromiyal sıkışma sendromu ile uyumlu omuz ağrısına ve zayıflığa neden olabilir (1, 2). Bu
olgu; omuz ağrısı ve /veya kas atrofisiyle gelen hastaların ayırıcı tanısında, özellikle
hikâyesinde geçirilmiş servikal bölge lenf nodu biyopsisi olanlarda, spinal aksesuar sinir
felcinin hatırda tutulması bakımından sunulmuştur.
VAKA:
Sağ omuz ağrı ve asimetrisi şikâyetiyle ortopedi polikliniğine başvuran 33 yaşındaki bayan
hastanın hikâyesinde yaklaşık bir aydır sağ omuzda şekil bozukluğu olduğu ve abduksiyon
kısıtlılığı yaşadığı öğrenildi. Hikayesi derinleştirilince şikâyetlerinin başlamasından yaklaşık
bir ay önce sağ servikal posterior bölgeden lenfadenopati nedeniyle biyopsi yapıldığı öğrenildi.
Fizik muayenede sağ omuz depreseydi, üst trapez kasında atrofi vardı.Sağ omuz eklem
hareketleri pasif olarak full e yakındı ama aktif olarak 90 derece üzeri abduksiyonu kısıtlıydı.
Boyun muayenesinde biopsi alınan bölgedeki skar dokusu haricinde patoloji saptanmadı.
Duyu ve refleks muayenesi normaldi ve patolojik refleks yoktu. Spinal aksesuar sinirin trapez
kasına giden dalında hasarlanma olduğu düşünülerek istenen elektromiyografide, ön tanımızla
uyumlu olarak aksesuar sinirin sternokleidomastoid kasından sonra trapez kasına giden dalında,
kronik dönem akson hasarı gözlendi. Hastamıza konservatif tedavi planlandı. Hastaya
konvansiyonel transkutanöz elektrik sinir stimülasyonu (TENS) 30 dakika, yüzeyel ısı olarak
sıcak paket 30 dakika, trapez kasın tüm parçalarına elektrik stimülasyonu toplam 45 dakika,
eklem hareket açıklığı egzersizleri, trapez ve diğer omuz ve skapular kaslara (omuz abduktör,
ekstansör, fleksör, iç rotator, dış rotator, elavatör ve skapular adduktör, elevatör ve depresör)
10 tekrarlı 3 set halinde izometrik ve izotonik güçlendirme egzersizleri haftada 5 gün toplam
45 seans uygulandı. Tedavinin sonunda hastanın görsel ağrı skoru 0’dı. Omuz elevasyon,
abduksiyon, fleksiyon, ekstansiyon, internal ve eksternal rotasyon kas kuvveti 5/5’ti. Üst trapez
kasında gözlenen atrofide belirgin iyileşme tespit edildi. Kırk beş seanstan sonra hasta, tedavi
süresince uygulanmış olan güçlendirme egzersizlerini içeren ev programı verilerek takip edildi.
Altı ay sonra aynı merkezde yaptırılan kontrol elektromiyografisinde, spinal aksesuar sinirin
trapez kasına giden dalında hafif düzeyde etkilenim şeklinde düzelme saptandı.
Hastamızda omuz asimetrisi ve omuz abduksiyon güçlüğü tablosunun nedeni boyun
posterior üçgen alanından tanısal amaçlı yapılan lenf nodu biyopsisi sırasında oluşan spinal
aksesuar sinir yaralanmasıdır. Spinal aksesuar sinir yaralanması, çeşitli cerrahi girişimler veya
travmalar sonrasında ortaya çıkar. Spinal aksesuar sinirin sıklıkla yaralanma nedeni
iyatrojeniktir ve karotid endarterektomi, servikal lenf nodu biyopsisi, baş ve boyun
tümörlerinde yapılan radikal boyun cerrahisi sonrası ortaya çıkar.
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Spinal aksesuar sinir yaralanmalarında tanı için fizik muayene ve ayrıntılı hikaye alınması
sonrası kesin tanı için elektromiyografi gerekir. Bizde hastamızda tanımızı desteklemek için
elektromiyografi kullandık. Spinal aksesuar sinirin sternokleidomastoid kasından sonra trapez
kasına giden dalında kronik dönem akson hasarı olduğunu gösteren elektromiyografi sonucu,
klinik muayenemizi destekledi. Elektromiyografi tanı konulmasının yanında sinirin
iyileşmesini takipte de kullanılır. Literatürde elektromiyografide görülen düzelmenin tek başına
iyi prognoz göstergesi olamayacağı, düzelmenin klinik olarak da belirgin olması gerektiği
bildirilmiştir. Bizim vakamızda konservatif tedavi programı sonrası hem klinik tabloda hem de
elektromiyografide düzelme gözlenmiştir.
SONUÇ:
Omuz ağrısı ve hareket güçlüğü ile gelen hastaların ayırıcı tanısında ayrıntılı hikâye alma
çok önemlidir. Özellikle hikâyesinde geçirilmiş boyun cerrahisi veya travması olanlarda, spinal
aksesuar sinir yaralanması olabileceği hatırlanmalıdır.
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ANEMİSİ OLMAYAN TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA RDW İLE HbA1c
ARASINDAKİ İLİŞKİ
ASSOCIATION BETWEEN RETIKULOSIT DISTRIBUTION WİDTH(RDW) AND
HbA1C WITH NON-ANEMİC TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS
Arş. Gör. Derya Başak TANBUROĞLU
Yandal Arş.Gör.Uz.Dr.Çukurova Üniversitesi Nefroloji Bilim Dali
ORCİD NO:0000-0001-5600-0702
Prof. Dr. Fırat BAYRAKTAR
.Dokuz Eylül Üniversitesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastaliklari Bilim Dali, İzmir
ORCİD NO:0000-0001-7800-2530

ÖZET
GİRİŞ: Diyabetes mellitus (DM) böbrek, göz, periferik sinirler ve mikromakrovasküler
sistemlerde komplikasyonlara yol açan kronik hiperglisemi ile karakterize kompleks bir
hastalıktır. Komplikasyonları ve tedavi süreci nedeni ile hem birey hem de toplum için büyük
bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, glisemik kontrolün göstergesi olan HbA1c ile RDW
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve ek olarak diyabetik hastalarda mikrovasküler
komplikasyon

riskini

gösteren

bir

belirteç

olarak

kullanılabilirliğini

tartışmaktır.

Mikrovasküler komplikasyonlar önemli morbidite ve mortalite sebebi olduğundan çalışma
sonucunda RDW yüksekliği ile arasında ilişki saptanırsa tanıda erken komplikasyon göstergesi
olarak kullanılabilecektir. Mikrovasküler komplikasyonların erkenden tanınıp önlem alınması
sağlanacaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 310 diyabetik hasta ve 328 saglıklı kontrol alındı.
Retrospektif dosya taraması yapılmıştır. Anemisi olmayan diaybet tanısı olan hastaların
dosyaları incelendi. RDW, Hgb, kreatin, mikrovasküler komplikasyon (retinopati, nefropati,
nöropati sırasıyla göz muayenesi, 24 saatik idrar/spot idrar ve EMG ile değerlendirildi) bilgileri

toplandı
BULGULAR: Diyabetik grubunun RDW’si (13.92 ±1.22 ), kontrol grubuna göre (
12.77 ±1.54 ) anlamlı derecede yüksekti ( p<0.001). RDW düzeyi ile 24 saatlik idrarda
mikroalbuminüri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı (0.291, p<0.001*). % 13.47
RDW değeri diyabetik hastalarda nefropati varlığını % 73 sensivite ve % 61 spesitivite ile
göstermektedir (AUC=0.689, p<0.001*).
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SONUÇ: Diyabetli hastalarda HbA1c ile RDW arasındaki ilişki saptandı. Tip 2 diyabetin
mikrovasküler komplikasyonlardan nefropati ile RDW arasında ilişki saptandı.
ANAHTAR KELİMELER: RDW, Diyabet, mikrovasküler komplikasyon, retinopati,

nefropati, nöropati

ABSTRACT
ASSOCIATION BETWEEN RETIKULOSIT DISTRIBUTION WİDTH(RDW) AND HbA1C
WITH NON-ANEMİC TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS
INTRODUCTION: DiabetesMellitus (DM) is a complex disease charecterized by
chronic hyperglicemia which causes complications on microvascular and macrovascular
systems at kidney, retina and peripheral nerves. DM is a big health problem because of
complications and therapy for patients and public.
AIM/HYPOTHESIS: This study aims to investigate whether there is association
between RDW and HbA1c which indicates glycemic control. Additional aim is to discuss RDW
as a marker of DM complications. Especially microvascularcomplications are important at

morbidity and mortality in DM patients. Wehypo the sethatif the study shows association
between RDW and complications, RDW can be used for early diagnose of complications.
MATERIAL AND METHOD: This study included 310 diabetic patient sand 328
healthy control. All patients were investigated for anemia,

RDW,

HbA1c,

creatin,

macrovascularandmicrovascularcomplications(retinopathy, nephropathy, neuropathy which
are investigated by retina examination, 24-h urine/spot urine and electroneuromyography
(EMG) in order.
RESULTS: RDW value results was significantly higher (13.92+_ 1.22) in diabetic
group than control group(12.77+_1.54) (p<0.001). There was strong correlation between RDW
and microalbumin in 24-h urine (0.291,

p<0.001). % 13.47 RDW value is predicting

nephropathy in diabetic patients with % 73 sensivitivity and % 61 specifitiy (AUC=0.689,

p<0.001*).
CONCLUSION: There was association between RDW and HbA1c. Only nephropathy
was associated with RDW in all microvascular complications investigated.
KEY WORDS: RDW, diabetes, HbA1c, microvascular complications, retinopathy,
nephropathy, neuropathy.
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1.GİRİŞ VE AMAÇ
Diyabetes mellitus (DM), insülin eksikliği ya da insülinin etkisindeki defektler
nedeniyle organizmanın karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı kronik
bir metabolizma hastalığıdır. Tip 1 diyabette tipik olarak insülin yetmezliğine neden olan β
hücre yıkımı vardır ve çoğunlukla otoimmün olaylar sonucunda gelişmektedir. Tip 2 diyabet,
karaciğer, kas ve yağ dokusunda ‘‘insülin direnci ’’olarak isimlendirilen insülin duyarlılığının
azalması ve buna beta hücrelerinin sekresyon fonksiyonunda azalmanın eşlik etmesi ile
karakterize kronik bir hastalıktır. Her ne kadar tanımlanan hastalık anormal karbonhidrat
metabolizması olsa da yağ ve protein metabolizmasında da değişiklikler oluşur ve bunlar da
progressif metabolik hastalıkta ortaya çıkan komplikasyonlara katkıda bulunur. Tip 2 diyabet
tüm diyabet tiplerinin yaklaşık % 90’nını oluşturur. Gestasyonel diyabet gebelikte ilk kez
tanımlanan ve gebelikten sonra çoğunlukla düzelen diyabet türüdür. Bu hastaların
çoğunluğunda ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet gelişmektedir. Spesifik diyabet türleri ise çok
nadirdir; akromegali, Cushing sendromu, hipertiroidi gibi endokrinopatilere, insülin etkisindeki
β hücre fonksiyonlarındaki genetik defekte, ve pankreasın egzokrin doku hastalıklarına bağlı

olarak ortaya çıkabilir.
Tüm dünyada diyabet prevelansı son 3 dekatta çok hızlı bir şekilde artarak dünyadaki
en önemli sağlık sorunu olmuştur. IDF (International Diabetes Federation) verilerine göre
günümüzde tüm dünyada yaklaşık olarak 382 milyon tip 2 diyabet hastası vardır. Yaşla birlikte
tip 2 diyabet görülme sıklığı artmaktadır. Ancak hastalığın prevelansı günümüzde obezite
artışına paralel gençlerde de artmaktadır (1).
Red cell distribution width (RDW) genellikle rutin olarak ölçülen tam kan sayımında
bulunan ve dolaşımdaki eritrositlerin büyüklüğündeki heterojeniteyi gösteren bir parametredir.
Yüksek RDW düzeyi eritrosit volümündeki artmış değişikliği göstermektedir. RDW; eritrosit
volümünün mean corpüsküler volüme (MCV) bölünüp yüzdelik ile ifade edilmesidir.
RDW klasik olarak anemilerin ayırıcı tanısında kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda

yapılan araştırmalarda RDW yüksekliğinin artmış kardiovasküler hastalık ile ilişkisi
saptanmıştır (2, 3, 4). Kardiovasküler hastalıklarda, periferik arter hastalığında akut kalp
yetmezliğinde ve kronik kalp yetmezliğinde artmış RDW düzeyinin mortalite ve morbidite ile
ilişkisi saptanmıştır (5,6). Kardiavasküler olaylarla RDW yüksekliği arasındaki ilişki yapılan
birçok çalışmada gösterilmiş olmasına rağmen RDW yüksekliğinin kardivasküler olayla olan
ilişkisinin fizyopatolojik mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak karkdiovasküler
hastalıklarda kronik inflamasyonun RDW yüksekliğine neden olabileceği düşünülmektedir
(7,8). Hs-CRP kronik inflamasyonu değerlendirmede çok önemli bir markerdir (9). Yapılan
Proceedings Books

Page 159

www.inbak.org

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
January 4-5, 2022/ Adana, TURKEY

bir cohort çalışmada kardiovasküler mortalite açısından RDW’nin prediktif değerinin hsCRP’den daha güçlü olduğunu bildirilmiştir(10). Yapılan bir diğer araştırmada ise
kardiovasküler olayların bağımsız bir prediktörü olan mikroalbüminüri ile RDW arasındaki

ilişki incelenmiş ve yüksek RDW düzeyinin bağımsız bir değişken olarak mikroalbüminüri ile
ilişkili olduğu rapor edilmiştir (11). Mekanizma tam olarak bilinmemekle birlikte RDW son
yıllarda kronik inflamasyonun, oksidatif stresin ve kardiovasküler hastalıkların bir göstergesi
olarak kullanılmaktadır (2, 12, 13, 14).
2. GENEL BİLGİLER
2.1.Diyabetes Mellitus Tanım
Diyabetli hastalarda doku ve organlarda biyokimyasal, morfolojik ve fonksiyonel birçok
değişiklik oluşmaktadır. Akut komplikasyonlar yaşamı tehdit edecek düzeyde olabilir. Kronik
komplikasyonlar ise uzun vadede gelişen küçük ve büyük damar hastalıklarına bağlı oluşan
organ disfonksiyonlarına neden olmaktadır. Koroner arter hastalığı (KAH), diyabetik nefropati
(DN) ve diğer vasküler komplikasyonların ilerlemesi, erken evrede iyi glukoz regülasyonu ile
engellenebilir (16,17).

2.2 Epidemiyoloji
Son 20 yılda tüm dünyada DM prevalansı dramatik olarak artmıştır (18). DM birçok
ülkede ölüme neden olan ilk 5 hastalık içerisinde yer almaktadır. Üstelik DM’a ölüm raporları
içerisinde yer verilemediğinden mortaliteye etkisi olduğundan daha az hesaplanmaktadır. 2000
yılında yapılan bir analizde dünyada 141,9 milyon Tip 2 DM’lu hasta olduğu ifade edilmiştir
ki, bu rakam erişkin dünya nüfusunun % 3,8 ’ine karşılık gelmektedir. Uluslararası Diyabet
Federasyonu tarafından 2025 yılı için DM’lu hasta sayısı tahmini 334 milyondur
(19).
Tüm DM vakalarının %85’ini oluşturan Tip 2 DM ’un prevalansının batı dünyasında
tüm erişkinlerin %10-15 ’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. 2002’de yapılan bir çalışmada

ABD’nde tüm yaş gruplarında Diyabet prevalansı %6,3’tür (18,2 milyon kişi) ve her yıl 1,3
milyon yeni vaka saptanmaktadır (20). Türkiye’de Diyabet sıklığını taramak için yapılmış
çalışma TURDEP’dir. TURDEP I çalışma sonuçlarına göre; ülkemizde Diyabet sıklığı
%7,2’dir. Bunun %30’unu tarama sırasında yeni tanı alan Diyabet hastaları oluşturmuştur. Bu
rakamlar ülkemizde de DM’nin oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. Aynı çalışmada
obezite sıklığı %25’dir. TURDEP II calışmasında ise ülkemizde diyabet sıklığı %13,7, obezite
sıklığı %32 olarak bulunmuştur. Bu bilgiler DM’nin büyüyen bir halk sağlığı sorunu olduğunu
göstermektedir (21).
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2.3.Etiyopatogenez

Diyabetin etyolojisinin ve patogenezinin daha iyi anlaşılmasıyla, sınıflaması da sürekli
yenilenmektedir. 2011 yılında ADA tarafından önerilen yeni sınıflama kabul görmeye
başlamıştır. Tip 1 Diyabet etiyopatogenezinde; mutlak insülin eksikliği vardır. Hastaların
%90’ında otoimmun (Tip 1A), %10 kadarında nonotoimmun (Tip 1B) hücre yıkımı söz
konusudur. Tip 2 Diyabet etiyopatogenezinde insülin direnci ve insülin sekresyonunda azalma
rol oynamaktadır. insülin direnci; hücre-reseptör defektine (post-reseptör düzeyde) bağlı olarak
organizmanın ürettiği insülinin kullanımında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle glukozun hücre
içine absorbe edilip enerji olarak kullanılamamasıdır (hücre içi hipoglisemi vardır!). Periferik
dokularda (özellikle kas ve yağ dokusunda) insülinin etkisi yetersizdir. Kas ve yağ hücresinde
glukoz tutulumu azalmıştır. Diğer bir neden de insülin sekresyonunda azalmadır. Pankreas, kan
glukoz düzeyine yanıt olarak yeteri kadar insülin salgılayamaz. Karaciğerde glukoz yapımı aşırı
derecede artmıştır. Hepatik glukoz yapımı artışından insülin sekresyon defekti ve sabaha karşı
daha aktif olan kontr-insüliner sistem hormonları (kortizol, büyüme hormonu ve adrenalin)

sorumludur.
. Tip 2 Dm çoğunlukla 30 yaş sonrası ortaya çıkar, ancak obezite artışının sonucu
olarak özellikle son 10-15 yılda çocukluk veya adolesan çağlarında ortaya çıkan tip 2 diyabet
vakaları artmaya başlamıştır. Güçlü bir genetik yatkınlık söz konusudur. Hastalar sıklıkla obez
veya kiloludur [Beden kitle indeksi (BKİ) >25 kg/m2]. Başlangıçta DKA’ya yatkın değildir.
Ancak uzun süreli hiperglisemik seyirde veya β hücre rezervinin azaldığı ileri dönemlerde
DKA görülebilir. Hastalık genellikle sinsi başlangıçlıdır. Pek çok hastada başlangıçta hiçbir
semptom yoktur. Bazı hastalar ise bulanık görme, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma,
ayak ağrıları, tekrarlayan mantar infeksiyonları veya yara iyileşmesinde gecikme nedeniyle
başvurabilir.
2.4.Diyabetes Mellitus Sınıflama
Dm hiperglisemiye yol açan patojenik sürecin temeline dayanarak sınıflandırılır. Dm un
iki büyük sınıfı tip 1 ve tip 2 diyabettir.. Tip 2 diyabet gelişmeden önce bozulmuş açlık glikozu
(IFG) veya bozulmuş glikoz toleransı (IGT) olarak sınıflandırılan bir anormal glikoz homeostaz
dönemi görülür (22).
Gestasyonel diyabet ise gebelik sırasında gelişen glikoz intoleransıdır. gebeliğin ileri
dönemlerindeki metabolik değişikliklerle ilişkili olan insülin direnci,insülin ihtiyacını artırır ve
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bozulmuş glikoz toleransına yol acabilir. Postpartum dönemde çoğu normal glikoz toleransına
döner ancak hayatın ilerleyen dönemlerinde dm gelişme riski yüksektir (23,24).
Diğer bir diyabet tipi ise insülin sekresyonundaki veya etkisindeki genetik kusurları,

insülin sekresyonunu bozan metabolik anormalliklerive glikoz toleransını bozan durumları
içeren tipidir. Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY), otozomal dominant kalıtım
gösteren erken başlangıçlı (<25 yaş) hiperglisemi, insülin sekresyonunda bozulma ile
karakterize olan diyabet alttipidir. İnsülin reseptöründeki mutasyonlar ağır insülin direnci ile
karakterize bir grup nadir hastalığa yol açar (25, 26, 27).
Dm, pankreas adacıklarının çoğunun yıkılması halinde egzokrin pankreas hastalığı olarak da
ortaya çıkabilir. İnsülin etkisini antagonize eden hormonlar da diyabete neden olab ilirler, bu
nedenle diyabet sıklıkla akromegali ve cushing hastalığı gibi endokrinopatilerin bir özelliğidir.
Viral enfeksiyonlar pankreas adacık destrüksiyonunda suçlanmıştır, ancak dm' nin son derece
nadir nedenidirler.
2.5.Diyabetes Mellitus Tanı Kriterleri
Dünya sağlık örgütü(WHO) ve uluslararası diyabet federasyonu dm tanı kriterlerini revize

etmiştir. Buna göre dm tanısı dört yöntemden herhangibiriyle konulabilir.
Glukoz toleransı açlık plazma glukozuna (APG)göre üç katagoride sınıflanır.
•

APG<100 mg/dl 5,6 mmol/L normal

•

APG 100-126mg/dl 5,6-7 mm/L arasında ise bozulmuş açlık glukozu (IFG)

•

APG≥126 mg/dl 7mm/L ise dm olarak tanımlanır.

•

75 gr glukoz ile oral glukoz tolerans testi(OGTT) yapılması 2.h plazma glukozu(PG)
≥200mg/dl olması dm olarak tanımlanır

OGTT 2.h PG:140-200 mg/dl olması bozulmuş glukoz toleransı (IGT)
Dm nin klasik semptomlarının (poiüri, polidipsi, kilo kaybı )eşlik ettiği durumlarda rastgele
bakılan plazma glukozunun ≥ 200mg/dl olması dm tanısı için yeterlidir. HbA1c ≥ %6,5 dm
olarak tanımlanır. (28) HbA1C anemi, hemoglobinopati ve gebelikte tanı testi olarak
kullanılamaz

2.6. Diyabetes Mellitus Risk Faktörleri Ve Tarama
Erken tanı ve tedavi ile diyabete bağlı komplikasyonlar azaltılabileceğinden Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) aşağıdaki risk faktörlerinden bir ya da birkaçına sahip bireylerin Tip 2 diyabet
açısından taranması gerektiğini vurgulamaktadır.
45yaşın üstünde ve özellikle BKİ ≥ 27 kg/m² olan kişilerde diyabet taranmalıdır. Sonuçlar
normal de olsa 3 yılda bir tekrarlanmalıdır.
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Birinci derece akrabasında Tip 2 diyabet veya MODY tip diyabeti olanlar ,sedanter yaşam tarzı
olanlar,yüksek riskli etnik gruplara mensup olanlar (örn; Afrikalılar, Latin Amerikalılar,
Asyalılar, Amerika da yaşayan yerliler), daha önce gestasyonel diyabet ya da gestasyonel
glukoz intoleransı tanısı almış olan veya iri bebek ( doğum ağırlığı > 4 kg olan ) doğuran
kadınlar, metabolik sendromun komponentlerini taşıyan bireyler, insülin direnci veya insülin
eksikliğine neden olan bir hastalığı olan ( sekonder DM) bireyler (29).
Tarama için en sık kullanılan açlık kan şekeri ölçümleridir; basit, hızlı, ucuz ve hasta
uyumunun daha kolay olması sebebiyle açlık kan şekeri ölçümü tercih edilir.

2.7. Diyabetin Komplikasyonları
DM’nin komplikasyonları yaygındır ve toplum ve birey için çok büyük maliyetlere
neden olmaktadır. Kronik komplikasyonlar yaşam kalitesini azaltan, diyabetlinin yaşamına
önemli sınırlamalar getiren problemlerdir (30). Tip 2 diyabetli hastalara kişi başına yapılan
yıllık masraflar anormal böbrek fonksiyonu varlığında %65, ilerlemiş böbrek hastalığında
%195 ve son dönem böbrek yetmezliğinde %771 artmaktadır (31, 32).
2.7.1. Diabetes Mellitus’un Akut Komplikasyonları
Diyabetin akut komplikasyonları olarak hipoglisemi, ketoasidoz (diyabetik koma), laktik
asidoz, hiperglisemik nonketotik koma gösterilebilir (33).
2.7.1.1.Hipoglisemi

Kan glikoz düzeyinin 50 mg/dL ’den düşük olmasıdır. Kan glikozunda düşme sıklıkla insülin
kullanan hastalarda insülin tedavisinin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Ancak bazı oral
antidiyabetik ilaçların (sülfonilüre grubu) kullanımı sırasında da hipoglisemi oluşabilir (33).
2.7.1.2.Hiperglisemi

Hiperglisemi 2 şekilde görülmektedir;
Diyabetik ketoasidoz: Diyabetik ketoasidoz (DKA) insülin ile insülin karşıtı hormonlar
arasındaki dengenin insülin aleyhine bozulması sonucu oluşur. Kan glikoz düzeyinin >300
mg/dL ’den yüksek olmasıdır. DKA, hiperglisemi ile birlikte gelişir. Enfeksiyonlar, stres, araya
giren hastalıklar, insülin yetersizliği hiperglisemi nedenidir.
Hiperosmolar hiperglisemik sendrom: Ketoasidoz olmaksızın, aşırı hiperglisemi, plazma
hiperosmolaritesi, dehidratasyon ile karakterize bir sendromdur. Kan glukoz düzeyinin >600
mg/dL ’den yüksek olmasıdır (33).
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2.7.2.Diyabetin mikrovaskuler komplikasyonları

2.7.2.1.Diyabetik Nefropati

İlk defa 1936’da Kimmelstiel ve Wilson tarafından tanımlanan diyabetik nefropati diyabetin en
ciddi koplikasyonlarından biridir. Tip 1 Dm’de %30-35, Tip 2 DM’de ise %15-20 oranında
nefropati gelişir (34). Hastaların %35’i son dönem böbrek hastalığı geliştirerek diyaliz ve renal
transplantasyon gerektirirler. Tip 1 DM’u olanlarda proteinürisi olanların 40 yıl sonra sağ
kalma olasılıkları %10 iken, olmayanlarda bu olasılık %70’dir. Makroproteinürisi olan
Diyabetik hastaların %50’si 10 yıllık izlemde ölürken, olmayanlarda ölüm oranı %2’dir
(35).
Diyabetik Nefropatinin fizyopatolojisi; hiperglisemik ortamın böbrekteki etkilerini açıklamak

için çeşitli biyokimyasal mekanizmalar öne sürülmüştür. Bunları şu şekilde açıklamak
mümkündür; glukoz toksisitesi, nonenzimatik protein glikolizasyon ürünleri, anormal polyol
yumağı ve glukozun yaptığı, vasküler düz kasta artmış CPK (kreatin fosfokinaz), büyüme
faktörleri (TGF-beta 1, vasküler endotelyal büyüme faktörleri gibi), artmış hücre dışı matriks
yapımıdır. Metabolik kontrol değişmeden glomerüler hipertansiyonun ortadan kaldırılması
(düşük proteinli diyet ve ACE inhibisyonu ile), kontrolsüz diyabetik hayvanlarda sadece
albüminüri gelişimini önlemez, glomerüler histolojik değişikliklerin oluşmasını da
geciktirebilir (36,37).
Nefropatinin genetik patogenezinde en sık araştırılan gen ACE geni olmuştur. Bazı gruplar bu
gen polimorfizmi ile nefropati oluşumu arasında ilişki göstermişlerdir (38).
Diyabetik

nefropatinin

tedavisinde;

normoalbüminürik

risk

altındaki

hastalar,

mikroalbüminürik diyabetik hastalar ve aşikar diyabetik nefropatili hastalar ayrı ayrı
değerlendirilmelidir. Üriner albümin atılımının derecelendirilmesi Tablo-1’de gösterilmiştir.
Normoalbüminürik risk altındaki hastalarda glisemik kontrolün sağlanması ve varsa
hipertansiyonun agresif şekilde tedavisi gereklidir. Normo albüminüriye karşın ACE-İ ‘nin
kullanılmasının diyabetik nefropati progresyonunu geciktirdiği gösterilmiştir.
Tablo 1:Albümin ekskresyonunun tanımları
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SINIFLANDIRMA

SPOT İDRAR
(mg/kreatinin)

24 SAATLİK
İDRAR
(mg/24 saat)

BELİRLİ BİR Z
MAN
A(mg/dakika)

Normal

<30

<30

<20

Mikroalbüminüri

30-299

30-299

30-199

Klinik albüminüri

>300

>300

>300

Diyabetik nefropatili hastalar, normalde bir çok diğer komplikasyona sahiptir ve nefropati
evresi ilerledikçe problemler artar. Hepsinde sıklıkla proliferatif olan retinopati mevcuttur. Çok
büyük bir kısmında koroner arter hastalığı vardır ve bundan kaynaklanan ölüm riski proteinürisi
olmayan hastalara göre bir çok kez daha yüksektir (39). Son yıllarda yapılan birçok çalışmada
gösterilmiştir ki mikroalbüminüri varlığı Diyabetik hastalarda iskemik kalp hastalığı gelişme
riski ile çok yakından ilgilidir.
2.7.2.2.Diyabetik Retinopati

Gelişmiş ülkelerde yetişkinlerde, yeni oluşan körlüklerin en önemli nedeni diyabetik
retinopatidir. Hastalığın ilk iki dekatında, Tip 1 diyabetiklerin hemen hepsinde, Tip 2
diyabetiklerin de % 60’dan fazlasında retinopati vardır. Kötü glisemik kontrol, diyabet süresi,
puberte, gebelik, hipertansiyon, kötü lipid profili ve anemi retinopatinin gelişmesini hızlandıran
risk faktörleridir. Başlıca nonproliferatif ve proliferatif retinopati olarak sınıflandırılabilir.
Diyabetik retinopati tanısında floresan anjiografi en hassas yöntemdir. Medikal tedavi kan
glukozunun kontrolü ile kısıtlıdır. Hipertansiyon varsa agresif olarak tedavi edilmelidir.
Retinal fotokoagülasyon en çok uygulanan tedavi yöntemidir.
2.7.2.3. Diyabetik Nöropati

En sık görülen kronik komplikasyondur. En önemli faktör sorbitoldür. Diyabetik nöropati sinir
sisteminin her bölgesini etkiler.
Simetrik periferik nöropati: En sık görülen nöropati türüdür. Metabolik bozukluğa bağlı
Schwann hücre hasarı sebebiyle görülür. En sık bulgu alt ekstremite tendon reflekslerinin
kaybıdır.
Kraniyal sinir tutulumu, ononöritis, mononöritis multipleks, amyotropi (uyluk kas siniri
tutulumu) olabilir. Radiküler nöropati, otonom nöropati olabilir.Simetrik polinöropatinin
Proceedings Books

Page 165

www.inbak.org

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
January 4-5, 2022/ Adana, TURKEY

metabolik, asimetrik mononöropatilerin mikrovasküler komplikasyonlar nedeniyle olduğuna
inanılmaktadır (18).

2.7. 3. Diyabetin Makrovasküler Komplikasyonları
Diyabetin makrovasküler komplikasyonları, ilerlemiş ateroskleroza sekonder olarak olarak
gelişirler.

Nondiyabetiklerde

de

gözlenen

kardiovasküler

değişikliklerden

farklılık

göstermezler. Fakat bu kardiyovasküler değişiklikler Diyabetik hastalarda daha erken yaşlarda
ortaya çıkar daha süratli ve agresif ilerler. Tip 2 Diyabetiklerde makrovasküler
komplikasyonlar (MVK) ölümlerin %80 nedenidir ve bunların da %60 koroner kalp
hastalığındandır. Özellikle insülin rezistansının bulunduğu Tip 2 DM’da hiperinsülinemi,
muhtemelen düz kas hücresi proliferasyonunu stimüle ederek, makrovasküler hastalık
oluşumunda etkili olmaktadır. Hipertansiyon prevelansı Tip 2 diyabetiklerde en az 2 kat daha
fazladır. Çünkü bu hastalarda obezite ve insülin rezistansı sıklıkla Diyabete eşlik eder. Bu
hastalarda hipertansiyon iyi bir şekilde tedavi edildiği takdirde MVK’a ait morbitide ve

mortalitenin önemli derecede azaldığı United Kingdom Prospective Diyabetes Study (Birleşik
Krallık Prospektif Diyabet Çalışması) UKPDS’de gösterilmiştir (40,41).
Diyabetin makrovasküler komplikasyonları başlığı altında 3 ana patoloji incelenmektedir.
Diyabetik kalp hastalığı; koroner kalp hastalığı, diyabetik kardiyomiyopati ve diyabetik
kardiyovasküler otonom nöropati şeklinde olabilir.
Periferik arter hastalığı; Diyabetiklerde bacak ve ayak amputasyonları 5 kat daha fazladır. Diz
altındaki ufak ve orta çaplı damar lezyonları, mikrovasküler hastalık ve nöropati ile birlikte
gangren oluşumu kolaylaştırır.
Serebrovasküler hastalık; beyin kan akımını sağlayan büyük damarlar, ateroskleroz nedeniyle
değişikliğe uğrar, bu damarlarda trombüs oluşumu, diyabetiklerde hiperkoagülabilite yaratan
faktörlerin de yardımıyla daha sık görülür. DM’da trombotik inme riski 2-6 kat artmıştır.

Diyabetiklerde inmeler daha ölümcül olmakta ve daha fazla sekel bırakmaktadır. Kanama Tipi
inmeler, Diyabetik hastalarda %8 oranındadır (42).

2.8 Glikolize Hemoglobin (HbA1c)
HbA1c günümüzde, diyabetik hastalarda, glisemik kontrolun göstergesi olarak en fazla
kullanılan testtir ve aynı zamanda diyabet komplikasyonlarının gelişme riskinin bir
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göstergesidir. Normal yetişkin hemoglobini, %97 hemoglobin A (HbAo), ~ %2 HbA2 ve
~%0,5 HbF'den oluşur. Hemoglobin de diğer birçok protein gibi enzimatik olmayan glikasyona
uğrar. HbA1'ın β-zincirinin N-terminal (valinin) amino grubuna glukoz bağlanması ile oluşan

dayanıklı yapı [(1-deoksifruktozil) hemoglobin] Uluslar arası Klinik Biyokimya Derneği
(IFCC) tarafından HbA1c olarak tanımlanmıştır (43).
HbA1c kandaki ana glikozile hemoglobindir ve HbA1 'in ~ %80'ni oluşturur. HbA1 ise, normal
yetişkin hemoglobinin (HbA1) karbohidrat (sadece glukoz değil) bağlanmış şekilleridir ve
HbA1a, HbA1b, HbA1c'nin toplamından oluşur.

HbA1c glukoz ve Hb’in eritrosit içerisinde birikimiyle geri dönüşümsüz ve yavaş olarak
oluşmaktadır. Plazmadaki glukoz eritrosit içerisine hızlandırılmış difüzyonla girer. Buna göre
eritrosit içerisindeki HbA1c yüzdesi plazma glukozunun “kümülatif” ortalamasını yansıtır.
Glikozillenmiş Hgb parametresinin diyabet tanısında, diyabetik hastaların kontrolünde ve
diyabetin komplikasyonlarının tanınmasında bir gösterge olması amacı ile çok sayıda araştırma

yapılmıştır.
Kanın glikozillenmiş hemoglobin değerinin kan glukozunun kısa süreli değişimlerinden
etkilenmediği ve kanın alınmasından önceki yaklaşık 4-6 haftalık bir sürenin ortalama kan
glukoz düzeyini yansıttığı kabul edilmektedir. Diyabetik hastalarda glikozillenmiş Hgb
değerinin yükselmesi ile eritrosit ve trombosit agregasyonunun arttığı, eritrosit deformabilitesi
ve ömrünün azaldığı, lökosit adhezyonunun azaldığı, damar hastalıkları için risk faktörleri
olarak bilinen kanın kolesterol ve trigliserid düzeyleri ile kan basıncı değerlerinin yükseldiğini
bildiren çalışmalar vardır. Ayrıca glikozillenmiş Hgb düzeyi yüksek olan diyabetiklerde
retinopati, kapiller bazal membranlarda kalınlaşma görüldüğü de bildirilmiştir (44).
Glikozile Hgb eritrosit içerisindeki Hgb ve glikoz arasındaki nonenzimatik reaksiyon ile
oluştuğu, glikozillenmiş Hgb konsantrasyonununda eritrositlerin gelişim evresi ile plazmadaki

glukoz seviyesine bağlı olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Normoglisemik kişilerde
Hgb glikozilasyon hızının eritrosit yaşam süresine bağlı olduğu ve eritrosit yaşam süresinin
tahmininde

de

HbA1c

seviyelerinin

kullanılabileceği

belirtilmektedir.

HbA1c

konsantrasyonları plazma glukoz seviyesi ile eritrosit yaşam süresini yansıtır. Yapılan
çalışmalarda genç eritrositlerin olgun eritrositlerden daha düşük düzeyde glikozillenmiş Hgb
içerdikleri bu yüzden HbA1c yalnız diyabette daha önceki glukoz seviyesini tahmin etmek için
kullanıldığı gibi anemilerde teşhis ve eritrosit yaşam süresini tespit etmek amacıyla
kullanılabilir (44).
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2.9. Kırmızı Küre Dağılım Genişliği (RDW)

Otomatik hücre sayıcı makineler milyonlarca kırmızı kan hücresini (RBC) işleme alarak RBC
hacmini hesaplar. Ortalama RBC hacimlerini (MCV) hesaplamanın yanında bu makineler bize
bu hacimlerin ortalama değere göre dağılımını da gösterir. Daha sonra bu dağılım genişliği
standart sapma olarak belirtilebilir ancak daha sıklıkla değişken katsayısı (coefficient of
variation) veya RBC dağılım genişliği (RDW) olarak kullanılır.
RDW=RBC hacmini standart sapması / MCV
RDW için normal aralık % 11,5 ila %14,5 arasındadır ve RDW de azalmaya neden olabilecek
bir durum mevcut değildir. Bu nedenle RDW ya normal ya da yükselmiş olarak bulunur ve bu
duruma anizositoz da denir. Artmış RDW genellikle bir besin eksikliğinde ( örneğin demir,
folat ve vitamin B12 ) ortaya çıkar. 24 saatlik gün periyodunda bu besinlerin seviyesi sürekli
olarak değişeceğinden kırmızı hücre prekürsörleri değişik seviyelerde besine maruz kalır ve bu
da boyutlarında çeşitliliğe yol açar. Ama artmış RDW değeri bulgusu bir anormal duruma
spesifik değildir. Örneğin makrositlerin mikrositlerin veya retikülositlerin; normositik,

normokromik kırmızı hücre populasyonu içerisinde bulunması normal bir durumda olabilir.
Tüm bu nedenlerle RDW en iyi şekilde anizositozun yarı kantitatif bir ölçümü olarak
düşünülebilir. Buna benzer olarak, aneminin yokluğunda RDW’nin kullanılması sensitif
değildir. Pratikte hekimleri bir veya birkaç muhtemel tanıya yönlendirmesi götürmesi açısından
MCV ve RDW‟nin olası kombinasyonlarını kullanmak hekimler açısından doğal bir arzu
haline gelmiştir. Ancak bu konulardaki otoriteler daha karmaşık algoritmaların veya daha iyi
ayırımların bile bizi yanlışa götürteceğini düşünüyorlar ve periferik kan yayması gibi daha
spesifik labaratuvar testlerinin bu algoritmaların yerini alması gerektiğini düşünüyorlar.
Normal sınırlardaki RDW, kırmızı küre hücrelerin boyutlarının düzenli bir dağılımda olduğunu
gösterir. Ya hepsi normaldir, ya da bütün hücreler kalıtsal veya sonradan kazanılmış
olgunlaşma problemine (örneğin myelodisplastik sendrom veya aplastik aneminin bazı
formları) bağlı bir hastalığın etkisi altındadır. Ayrıca RDW’nin normal olmasının ne anlama

gelmediğini de bilmek önemlidir. RDW ’nin normal olması normal hücre populasyonundan
çok daha büyük veya çok daha küçük hücrelerin olmadığı ihtimalini ekarte ettirmez ve kırmızı
hücre populasyonunun kendisinin normal olduğu anlamına da gelmez (45).

Artmış RDW genellikle bir besin eksikliğinde (örneğin demir, folat ve vitamin B12 ) ortaya
çıkar. 24 saatlik gün periyodunda bu besinlerin seviyesi sürekli olarak değişeceğinden kırmızı
hücre prekürsörleri değişik seviyelerde besine maruz kalır ve bu da boyutlarında çeşitliliğe yol
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açar. Ama artmış RDW değeri bulgusu bir anormal duruma spesifik değildir. Örneğin
makrositlerin, mikrositlerin veya retikülositlerin; normositik, normokromik kırmızı hücre
populasyonu içerisinde bulunması normal bir durumda olabilir.
Yüksek RDW düzeylerinin kalp yetersizliği ve koroner arter hastalığı olan veya perkütan
koroner girişim (PCI) geçirmiş hastalarda istenmeyen olaylar açısından risk faktörü olabileceği
öngörülmektedir ( 46, 47).
Yüksek RDW seviyesi anemisi olmayan ilaç kaplı stent takılan koroner arter hastalarında uzun
dönem olumsuz klinik sonuçlarda bağımsız bir risk faktörü olduğu tespit edilmiş

PCI ’lı

hastalarda daha yüksek RDW değerlerinin hastalarda uzun dönem mortaliteyi arttırdığı
bildirilmiştir (47). Artmış kardiyovasküler ölüm riskine ek olarak yüksek RDW seviyeleri
herhangi bir nedene bağlı ölüm riskini de arttırmaktadır. Bunlara kansere bağlı ölümler veya
kronik alt solunum yolu hastalıklarına bağlı ölümler de dahildir . Ulusal Sağlık ve Besin
İnceleme Anketi’ne sonuçlarına göre; RDW yüksekliği olan hastalar yüksekliğine göre 5
bölüme ayrılmış. Birinci beşte birlik bölümüyle karşılaştırıldığında RDW’nin artmasıyla 2. , 3.
, 4. ve 5. beş’te birlik bölümlerindeki tüm nedenlere bağlı ölümdeki (30 gün,1 yıl ve 5 yıl

içindeki ölümlerde) risk oranları sırasıyla 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 kat artmış bulunmuştur. RDW ’deki
her yüzde 1’lik artış ile, tüm nedenlere bağlı ölüm oranı %1 artmaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi kardiyovasküler mortalite açısından artmış ölüm oranı ile yüksek
RDW seviyelerinin arasındaki fizyolojik mekanizma; oksidatif stres, inflamasyon, zayıf
pulmoner fonksiyon, diğer çalışmalarda indirekt olarak gösterilmesine rağmen tam olarak
bilinememektedir (49,50). İleri yaş, yüksek CRP, yüksek fibrinojen, yüksek beyaz kan hücresi
sayısı da yüksek RDW seviyeleriyle yakından ilişkilidir.
3-GEREÇ VE YÖNTEM
3.1.Vakalar

Çalışma; 2014-2015 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Endokrinoloji polikliniğine
başvuran diyabetik hastalar ile diyabetik olmayan kontrol grubu baz alınarak yapılmıştır.
Araştırmamızda retrospektif olarak 310’u tip 2 dm hastası ve 328’i diyabeti olmayan, toplam
638 kişi değerlendirilmiştir.
3.1.1.Çalışmaya Dahil Olma Kriterleri
18-65 yaş arası anemisi olmayan, tip 2 diyabetik ve diyabeti olmayan bireyler çalışmaya
alınmıştır. Tip 2 diyabet tanısı ADA kriterlerine göre konulmuştur.
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3.1.2. Çalışmadan Dışlanma Kriterleri
Tip 1 DM tanısı olan veya başka spesifik tip diyabet tanısı olan, 18 yaşından küçük, 65
yaşından büyük olanlar ve erkeklerde Hgb <14 g/dl, kadınlarda Hgb <12 g/dl olanlar çalışma
dışı bırakılmıştır. Bunlara ek olarak neoplazmı, ciddi böbrek yetmezliği, ciddi karaciğer
yetmezliği olanlar ve hamileler çalışma dışı bırakılmıştır.
3.1.3. Değerlendirme ve İzlem Sırasında Kullanılan Parametreler:
Retrospektif tarama olarak yapılan çalışmamızda hasta dosyalarından yaş, cinsiyet,
Hgb, RDW, HbA1c, serum kreatinin, TİT, spot idrar/24 h lik idrar mikroalbümin düzeyi, EMG,
göz dibi muayenesi sonuçları toplanmıştır.
Diyabetik hastalarda glisemik kontrol, mikrovasküler komplikasyon (nefropati, retinopati ve
nöropati) makrovasküler komplikasyonlar (kardiyovasküler olay ve serebrovasküler olay
periferik arter hastalığı ) varlığı dosyalarından değerlendirilmiştir. Fundoskopik muayenesinde
bulguları değerlendirildi. En az iki mikroanevrizma ve/veya retinal hemoraji ve /veya retinal

hasar bulguları ve lazer fotokoagülasyon retinopati olarak tanımlanmıştır. Nefropati varlığı spot
idrarda mikroalbümin veya 24 saatlik idrarda mikroalbümin miktarı ile değerlendirilmiştir.
(lökositüri gibi yalancı pozitiflik oluşturabilecek nedenler dışlandı). 24 saatlik idrarda
mikroalbümin >30 mg/24 saat ve spot idrarda mikroalbumin miktarı >30 mg/kreatinin olan
hastalar diyabetik nefropati olarak değerlendirildi. Nöropati tanısı hastanın klinik bulgular ve
EMG sonuçlarına göre değerlendirildi. Nöropati için değerlendirilen diyabetik hastalarda
nöropatinin diyabet dışı nedenleri (alkol, üremik vb.) dışlandı.
3.2. İstatistiksel Yöntemler
Tüm analizler Statistical Package for the Social Sciences software version 18.0 (SPSS
Inc.USA)

programı

kullanılarak

yapılmıştır.

Sürekli

değişkenlerin

dağılımı

KolmogorovSmirnov testi kullanılarak yapılmıştır ve verilerin normal olarak dağıldığı

görülmüştür. Diyabeti olan bireylerle olmayan bireylerin demografik ve laboratuar verileri
bağımsız değişkenlerde t testi kullanılarak

karşılaştırılmıştır. Demografik ve laboratuar

verilerinin birbiri ile olan ilişkisi Pearson’s correlation analysis kullanılarak yapılmıştır.
Sonuçlar ortalama ±standart hata olarak sunuldu. *p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabül
edildi.
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4. BULGULAR

Tablo 2 demografik özellikler
Değişkenler

Ko
nt
ro
l
n
=
32
8

53.49 ±
8.10

Yaş, yıl
Cinsiyet, K/E
BKİ, kg/m2

Tip 2
diabet
es
n=310

177/151
30.98 ± 6.58

Kardiovasküler hastalık, var/yok

Pa

53.67 ±
8.24

0.77
7

165/145

0.874

31.20 ± 6.55

0.666

43/285

57/253

0.468

Hipertansiyon, var/yok

162/166

154/156

0.942

Hiperlipidemi, var/yok

83/245

101/209

0.718

Retinopati, var/yok

-

36/274

-

Nefropati, var/yok

-

70/240

-

Nöropati, var/yok

-

52/258

-

Açlık Glukoz, mg/dL
Kreatinin,mg/dL

90.80 ± 5.45

157.07 ± 64.74

<0.001*

0.78± 0.19

0.79± 0.19

0.524

14.43 ± 5.35

14.75 ± 5.42

0.463

28.74 ± 31.07

28.85 ± 31.87

0.963

5.31 ± 0.19

8.04 ± 2.35

<0.001*

195.88 ± 44.06

202.59± 39.43

0.043

HDL, mg/dL

50.30 ± 11.12

46.97 ± 11.50

<0.001

LDL, mg/dL

121.31 ± 41.40

124.88 ± 33.19

0.229

Trigliserid, mg/dL

141.04 ± 87.56

189.05 ± 103.28

<0.001

Hgb,g/dL

13.94 ± 1.21

13.94 ± 1.20

0.937

MCV,fl

85.15 ± 8.40

85.67 ± 7.49

0.411

RBC,μL

4.82 ± 0.45

4.81 ± 0.46

0.884

HTC,%

41.66 ± 3.41

41.69 ± 3.39

0.920

Üre,mg/dL
ALT,u/L
HbA1C, %
Total kolesterol, mg/dL
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PLT, μL

252.99 ± 64.11

254.66 ± 63.64

0.740

WBC,μL

7.91 ± 1.91

7.89 ± 1.93

0.894

Hs-CRP,mg/L

2.54 ± 1.72

3.00 ± 1.70

0.001*

12.77 ± 1.54

13.92 ± 1.22

<0.001*

RDW,%

Araştırmamızda retrospektif olarak 310 tip 2 diyabeti olan ve 328 diyabeti olmayan toplam 638
kişi değerlendirildi. Araştırmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 53.57 ±8.16 yıl olarak
saptandı. Araştırmaya dahil edilen tip 2 diyabeti olan ve olmayan bireylerin demografik ve
laboratuvar verileri karşılaştırmalı olarak tablo 2’de verilmiştir.
Araştırmaya dahil edilen iki grup arasında yaş, cinsiyet ve BMI açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).
İki grup arasında PLT, Hgb, htc, RBC, MCV, ALT, üre ve kreatinin düzeyi açısından
karşılaştırıldığında yine istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).
Serum RDW düzeyi açısından iki grup karşılaştırıldığında ise RDW düzeyi tip 2 diyabetik hasta
grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek saptandı (tip 2
diyabet=13.92 ±1.22 %, kontrol=12.77 ±1.54 %, p<0.001). Diyabetik hastalarda nefropatinin
saptanmasındaki RDW cut-off değeri %13,47 olarak bulundu ve Roc eğrizi ile spesivitesi %61,
sensivitesi %73 olarak saptandı.
Tip 2 diyabetik hastalarda serum total kolesterol ve trigliserid düzeyi istatistiksel olarak anlamlı
daha yüksek serum HDL kolesterol düzeyi ise istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşük
saptandı.
Ayrıca AKŞ ve HbA1C beklendiği gibi diyabetik hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek
saptandı.
Tip 2 diyabetik hasta grubunda; 52 hastada nöropati, 36 hastada retinopati, 70 hastada nefropati
57 hastada kardiyovasküler hastalık saptandı.
Çalışmaya katılan bireylerden kontrol grubunda 162 hipertansiyon hastası varken tip 2
diyabetik grupta 154 hipertansiyon hastası saptandı.
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Serum RDW düzeyi diyabetik hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanmıştır.

Korelasyon analizi
RDW düzeyi ile diğer parametreler arasındaki ilişki Pearson’s korelasyonu kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Açlık kan şekeri ile RDW düzeyi arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
saptandı (r=0.183, p<0.001*)
Serum HbA1C düzeyi ile RDW düzeyi arasındaki pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki saptandı (r=0.218, p<0.001*).
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Serum hs-CRP düzeyi ile RDW düzeyi arasındaki pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki saptandı (r=0.327, p<0.001*).

RDW düzeyi ile 24 saatlik idrarda mikroalbuminüri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
saptandı (0.291, p<0.001*).
% 13.47 RDW cut-off değeri diyabetik hastalarda nefropati varlığını, Roc eğrisine göre % 73
sensivite ve % 61 spesitivite ile göstermektedir (AUC=0.689, p<0.001*).
Diyabetik hastalarda nöropati olan grup ile olmayan grup RDW düzeylerine göre karşılaştırıldı,
aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.264).
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Diyabetik hastalarda retinopati olan grup ile olmayan grup RDW düzeylerine göre
karşılaştırıldı, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.175).
Diyabetik hastalarda kardiovasküler hastalık olan grup ile olmayan grup RDW
düzeylerine göre karşılaştırıldı, kardiovasküler hastalık olan grupta serum RDW
düzeyi daha yüksekti ancak gruplar arasında bu yükseklik istatistiksel olarak
anlamlı bir fark oluşturmuyordu (p=0.077).
Diyabetik hastalarda hipertansiyonu olan grup ile olmayan grup RDW düzeylerine göre
karşılaştırıldı, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.667).
5.TARTIŞMA
Bizim çalışmamızda; Tip 2 DM’li hastalarda kontrol grubundaki bireylere göre RDW düzeyi
anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. RDW düzeyi ile AKŞ, HbA1C ve hsCRP düzeyi
arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarından
nefropati ile RDW yüksekliği arasında da pozitif bir ilişki saptanmıştır. Kardiovasküler hastalık
öyküsü olan diyabetik hastalarda RDW düzeyi matematiksel olarak daha yüksek saptanmış,
ancak bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı seviyeye ulaşmamıştır. Retinopati ve nöropatisi

olan diyabetik hastalarda, bu sorunları olmayan hastalara göre RDW düzeyi arasında fark
saptanmamıştır.
RDW, dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin ölçüsündeki değişkenliğin bir göstergesi olup, tam
kan sayımında rutin olarak çalışılmaktadır ve yükselmiş RDW periferik kandaki retikülositlerin
heterojenitesindeki artma olarak bilinmektedir. (51, 52) Yüksek RDW seviyeleri hemoliz,
demir, vitamin B12 ve folat gibi vitaminlerin alımındaki eksikliklerde ya da kan
transfüzyonundan sonra görülebilir. Ayrıca trombotik trombositopenik purpura, inflamatuvar
barsak hastalığı ve gebelikte de RDW seviyeleri yükselebilir. (53, 54)
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Yeni yapılan çalışmalarda RDW’nin bilinen klasik özelliğine ek olarak subklinik
inflamasyonda ve oksidatif yükün artmış olduğu durumlarda arttığı gösterilmiştir. İnflamasyon,

dolaşıma tümör nekroz faktör- α (TNF-α), interlökin-1β (IL-1β) ve interlökin-6 (IL-6) gibi
çeşitli inflamatuvar sitokinlerin salınmasına neden olmakta ve bunların eritropoietin üzerindeki
süpresif etkilerinden dolayı hemoglobin sentezi bozulmakta, dolaşıma juvenil eritrositler
girmekte ve RDW seviyeleri artmaktadır (54, 55). Ek olarak, yükselmiş olan nörohumoral
aktivite sonucu ortaya çıkan mediatörler eritropoezisi stimüle etmekte ve RDW seviyeleri
artmaktadır (56).
Birçok epidemiyolojik çalışmada kronik inflamasyonun, diyabet, metabolik sendrom, obezite,
hipertansiyon ve makro-mikrovasküler diyabet kompliksyonlarının patogenezinde santral bir
rol oynadığı ortaya konmuştur (57, 58, 59 ). Kronik inflamasyon tip 2 DM ’de immünolojik
inflamatuvar mekanizmalar ile mikrovasküler komplikasyonların gelişimine ve ilerleyişine
katkıda bulunmaktadır ( 60,61 ). Bir teoriye göre tip 2 DM’de inflamatuar markerler insülin
rezistansına veya beta hücre harabiyetine yol açan süreci başlatabilmektedir (62). İnflamasyon
endotel hasarına yol açarak endotel tarafından üretilen vazodilatatör ve antitrombotik özelliğe
sahip olan NO ve prostasiklinde azalmaya yol açar (60). Masif endotel hasarı ve bazı
mediatörlerin fazla salınımı diyabet komplikasyonlarını indükler. Birçok kesitsel ve prospektif
çalışmada, Tip 2 DM’nin komplikasyonları ile CRP, IL – 6 ve beyaz küre sayısı arasında pozitif
bir ilişki bulunmuştur. (63). Bizim araştırmamızda da inflamatuar belirteç olan hs-CRP ile
RDW düzeyi arasında anlamlı pozitif bir birliktelik saptanmıştır.
Birleşik Krallık Prospektif Diyabet Çalışması (UKPDS) Tip 2 diyabetliklerde iyi glisemik
kontrolün diyabetik komplikasyonlar üzerine etkisinin araştırıldığı ana çalışmadır. Bu
çalışmada, diyabet kontrolündeki iyileşmeye paralel olarak kronik komplikasyonlarda belirgin
azalma olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın temel sonuçlarında mikrovasküler komplikasyonların
genel olarak %25 oranında azaldığı belirlenmiştir. HbA1c’deki %1’lik azalmaya karşılık

mikrovasküler komplikasyonların %37 (S), miyokard infarktüsünün %14 (NS), diyabete bağlı
ölümlerin %21(S)

oranında azaldığı rapor edilmiştir. DCCT ve UKPDS çalışmalarının

sonuçlarında, HbA1c değerlerinin %7’nin altında olması ile makrovasküler ve mikrovasküler
komplikasyonlarda önemli oranda azalma sağlandığı ortaya konmuştur (64). Bizim
çalışmamızda artmış RDW düzeyi ile HbA1c arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.
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Bu çalışmada HbA1c ile mikro/makrovasküler komplikasyonlar arasındaki ilişkiden yola
çıkarak RDW ile mikrovasküler komplikayonlar ve kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişkiyi

araştırdık.
RDW ile mikrovasküler komplikasyon ilişkisini değerlendirilen bir çalışmada diyabetik hasta
grubunda; %57 ’sinde diyabetik nefropati, %46 ’sında diyabetik nöropati ve % 26’sında ise
periferik arter hastalığı (PAH) saptamışlardır. RDW ile nöropati ve PAH arasında ilişki
saptanmazken, diyabetik nefropati ile kuvvetli bir ilişki saptanmıştır (p=0.006). RDW değeri,
tahmini glomerüler filtrasyon oranı, gece diyastolik kan basıncı ve eritrosit sedimentasyon hızı
ile diyabetik nefropati arasında bağımsız ilişkili bulunmuştur. İleri proliferatif retinopatisi olan
tip 2 DM ’li hastalarda diyabet süresi ve glisemik kontrol dahil risk faktörlerinden bağımsız
olarak RDW ile diyabetik nefropati arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (65). Bizim
çalışmamızda ise, 310 diyabet hastasının 70 ’inde (%22,5) nefropati saptandı. Yine diyabet
hastalarının 154’ ünde (%49,6) hipertansiyon saptanmıştır, ancak hipertansiyon ile RDW
arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p=0.667). Jithesh ve arkadaşlarının hipertansif
hastalarda mikroalbüminüri ile RDW arasındaki ilişkiyi arastırdıkları çalışmasında RDW ve
mikroalbüminüri arasındaki ilişki istatistiksel anlamlı bulunmamış (66).
Bizim çalışmamızda RDW ile nefropati arasında anlamlı ilişki saptanmıştır [(p<0.001*), %
13.47 RDW cut-off değeri diyabetik hastalarda nefropati varlığını, Roc eğrisine göre % 73
sensivite ve % 61 spesitivite ile göstermektedir (AUC=0.689, p<0.001*).].
Magri ve arkadaşlarınca yapılan çalışmada da bizim çalışmamıza benzer şekilde RDWnefropati ilişkisi gösterilmiştir. Fakat bu çalışmada tüm hastaların retinopatili olması gibi bizim
çalışmamızdakinden farklı bir durum vardır. Anılan çalışmada, RDW ’nin nefropati ile ilişkili
bulunup nöropati ve retinopati ile ilişkili bulunmaması, retinopati ve nöropatide oksidatif stres,
kronik inflamasyon ve endotel disfonksiyonunun ana patogenetik mekanizma olmadığına
bağlanmıştır (65). Ancak günümüz bilgilerinde nöropati gelişiminin temel mekanizmaları

içinde en önde gelen iki mekanizma, ileri glikasyon son ürünlerinin artması ve oksidatif stresin
rolü olarak belirtilmekte ve buna ek olarak bir takım sitokinlerin daha küçük olumsuz etkileri
vurgulanmaktadır (67) . RDW büyüklüğü bu yolaklar ile nefropatide olduğu kadar büyük
etkileşmede bulunmuyor olabilir. Ya da nefropti gibi endotel hasarıyla ilişkisi daha sıkı olan
bir komplikasyonda ilişki daha net ortaya çıkmış olabilir. Magri ve arkadaşları bu ilişkiyi
tanımlarken, RDW’nin, glomeruler hemodinamik değişmenin bir göstergesi olduğunu,
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nefropati ile ilişkisinin de bu mekanizma ile açıklanabileceğini savunmaktadırlar.
Tartışmalarında

diyabetik

nefropatinin

aslında

intraglomerular

basınc

artşından

kaynaklandığını, bunun sebebinin de artmış kapiller duvar gerilimine bağlı olduğunu iddia
etmektedirler. Artmış kapiller duvar gerilimine yol açan mekanizmanın RDW’nin artmasına
yol açan kırmızı küre fragmantasyonu olduğunu iddia eden yayınlara atıf yapılmaktadır.
Diyabetik böbrek hastalığında görülen eritrosit deformabilite kaybı bu fragmantasyonun nedeni
olarak gösterlmektedir.

Mikrovaskuler dolaşım bozukluğunun hipoksi ve mikrotromboz

yaratmasının bu mekanizmaya ek katkı sağladığını bildirmektedirler (65).
İnflamasyon ile RDW arasındaki ilişki anlaşıldıktan sonra çeşitli klinik çalışmalar yapılmıştır.
Perlstein ve arkadaşları NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey)
araştırmasında (1988-1994), 15852 katılımcı üzerinde RDW ’nin tüm ölüm sebepleri, KVH,
kanser ve alt solunum yolu hastalıklarından ölüm ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu çalışma
sonucunda demografik ve hayat tarzı faktörlerinden, ileri yaş grubu, hispanik olmayan siyah
ırk, düşük eğitim düzeyi, azalmış fiziksel aktivite, BMI artışı ve sigara artmış RDW ile ilişkili
bulunmuştur. Hipertansiyon, hiperlipidemi ve kronik böbrek hastalığında kardiyovasküler
hastalık riski yüksek RDW ile ilişkili bulunmuştur. Akciğer hastalıkları yüksek RDW ile ilişkili
bulunurken, kanser tanısı ile RDW yüksekliği arasında ilişki saptanmamıştır. Hemoglobin,
MCV, serum folat ve androjen düzeyleri RDW yüksekliği ile ters ilişkili bulunmuştur. Vitamin
B12 düzeyleri RDW ile ilişkili bulunmamıştır. Bununla birlikte RDW de bir 1-SD artış tüm
nedenlere bağlı mortalite riskinde %27, kardiyovasküler mortalite riskinde ise %22 artışa neden
olmaktadır. Bu veriler, inflamasyon ile anizositoz arasındaki ilişkiyi desteklemiş ve RDW ile
mortalite arasındaki ilişkinin sebebini inflamasyonun anizositoz ve üzerindeki etkisi ile
açıklamıştır (68). Malandrino ve arkadaşlarının NHANES araştırmasındaki (1988-1994), 2497
diyabet hastasında makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonlar ile RDW arasındaki
ilişkiyi araştırdıkları çalışmanın sonunda RDW ile myokard iskemisi, stroke ve nefropati
arasında ilişki saptanmışken retinopati ile anlamlı ilişki saptanmamıştır (69). Anılan çalışmada

RDW’nin makrovaskuler komplikasyonlar ile daha kuvetli bir ilişkisinin olduğu, diyabetik
nefropatinn mikrovaskuler komplikasyonun yanında makrovaskuer komponanntinin de
bulundugnu bu nedenle de RDW ile nefropati arasında ilişki olduğunu savunmuşlardır.
Diyabetik retinopati ile RDW arasında anlamlı ilişki bulunmamasını ise RDW’nin sistemik
inflamasyon ile ilgili bir belirteç olmasına,

retinopatide ise lokal inflamasyonun rol

oynamasına bağlamışlardır.
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Afonso vearkadaşlarının NHANES arastırmasında (1999-2006) çalışmaya 8499 diyabetik hasta
alınmış, bu hastaların 1736’sında mikroalbuminüri saptanmıştır. Çalışmada RDW ile

mikroalbuminüri arasındaki ilişki araştırılmış ve hs-CRP ‘den bağımsız olarak RDW ile
mikroalbüminüri arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmıştır. İnflmasyon göstergesi olan
hs-CRP ‘nin normal olması durumunda RDW ile mikroalbüminüri arasında anlamlı ilişki
saptamışlardır. Bu sonuç da RDW’nin subklinik inflamasyonun daha erken bir göstergesi
oldugu göstermiştir. Afonso ve arkadaşları mikroalbüminüri patogeezini;kronik inflamasyon
sonucu artan mezengial hücre proliferasyonuna,bununda vasküler permeabiliteyi arttırmasına
ve mikroalbüminüriye sebep olmasına bağlamışlardır.Yine inflamasyonun da eritropoez
üzerindeki çeşitli etkilerle RDW artısının nedeni olduğunu vurgulamışlardır (12).
Yapılan çalışmalarda koroner arter hastalığının morbiditesi ve mortalitesi ile yüksek RDW
arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar aynı zamanda akut koroner
sendromlu hastalarda hastane ve uzun dönem mortalitede yüksek RDW ’nin bağımsız bir risk
faktörü olduğunu ortaya koymuşlardır (70, 71, 72). Chang ve arkadaşlarının yapmış olduğu
meta-analize 22 çalışma ve 80216 koroner arter hastası alınmış ve RDW yüksekliği ile artmış
koroner arter hastalığına bağlı mortalite arasında koreleasyon saptanmıştır. Kalp yetmezliği
olan diyabetik hastalarda RDW ve serum BNP düzeylerinin incelendiği çalışmada RDW ile
serum BNP düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuş ve kalp yetmezliği
olan diyabetiklerde RDW düzeyleri, komplikasyon olmayanlara göre daha yüksek olarak
bulunmuştur (73).

Bizim çalışmamızda kardiyovasküler hastalığı olan diyabetik hasta

grubunda RDW yüksek saptanmıştır ancak bu yükseklik istatistiksel anlamlılık düzeyine
ulaşmamıştır. Veeranna ve arkadaşlarının (1999-2004) yılları arasında yapmış olduğu
calışmada, kardiyovasküler hastalığı olmayan bireylerde RDW ile koroner arter hastalığına
bağlı mortalite arasında ilişki saptanmış ancak hs-crp ile mortalite arasında ilişki
saptanmamıştır (10).
Sonuç olarak, çalışmamızda, Tip 2 DM’li bireylerde RDW düzeyini artmış olarak bulduk. Bu

artış diyabetik hastalardaki artmış subklinik inflamasyon ve oksidatif stres ile ilişkili olabilir.
Ayrıca artmış RDW düzeyi ile açlık kan şekeri yüksekliği, HbA1c ve 24 saatlik idrarda
mikroalbumin atılımı arasında da ilişki saptanmıştır.
Gelecekte, çalışmamıza benzer çalışmalarla, bulgularımızı destekleyen başka veriler de ortaya
çıkarsa, rutin bir tetkik olarak yapılan tam kan sayımının bir parametresi olan RDW ’nin
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diyabetin mikrovasküler komplikasyonları için

(özellikle nefropati için)

değerlendirme göstergesi olarak kullanımı gündeme gelebilir. Ancak,

risk artışı

RDW ’nin diyabet

hastalarının takibinde ve mikrovasküler komplikasyon riskinin tahmin edilmesinde etkinliğinin
değerlendirilmesi için daha büyük çaplı prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
6.SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda 310, diyabet hastası ve 328,kontrol grubu değerlendirilmiş ve şu sonuçlar elde
edilmiştir. Retrospektif yapılan çalışmamızdaki diyebetik hastalar ve kontrol grubu arasında
cinsiyet, yaş, BMİ açısından anlamlı fark yoktur. Diyabetik hasta grubunun RDW’si (13.92 ±
1.22) olarak saptandı ve kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti (p<0.001). Diyabetik hasta
grubunun hs-CRP değeri (3.00 ±1.70) olarak saptandı ve kontrol grubuna göre anlamlı
yüksekti(p:0.001). RDW ile açlık kan şekeri, HbA1c ve hs-CRP arasında anlamlı ilişki
saptandı. RDW ile nöropati ve retinopati arasında anlamlı ilişki saptanmadı. RDW,
kardiyovasküler hastalığı olanlarda yüksek saptandı ancak istatistiksel anlamlı saptanmadı.
RDW ile nefropati arasında anlamlı ilişki bulundu ve % 13.47 RDW cut-off değerinin
diyabetik hastalarda nefropati varlığını % 73 sensivite ve % 61 spesitivite ile gösterdiği saptandı
(AUC=0.689, p<0.001*). Hipertansiyon ile RDW anlamlı ilişki saptanmadı.
Diyabetik hastalarda mikrovasküler komplikasyonlar önemli morbidite ve mortalite sebebi
olduğundan erken tanı, komplikasyonların tedavisinde önemli başarılar elde edilmesine zemin
oluşturacaktır.
RDW, eritrosit büyüklüğünü değerlendirmede objektif parametredir ve ekstra maliyet
oluşturmadan otomatik tam kan sayımı sırasında bakılabilir. Bu bulgular ışığında diyabetik
hastalarda tam kan sayımı yapıldığında RDW ’ye dikkat edilmeli ve bizim bulgularımıza göre
en azından nefropati yönünden hasta değerlendirilmelidir. RDW ’nin diyabet hastalarının
takibinde ve mikrovasküler komplikasyon riskinin tahmin edilmesinde etkinliğinin

değerlendirilmesi için daha büyük çaplı prosepektif çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
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SEÇİMİ
SUPPLIER SELECTION FOR A PLANT OF AIRCRAFT ENGINE MAINTENANCE
Prof. Dr. Osman YAZICIOĞLU
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
ORCID No: 0000-0002-0476-4396
Anıl CANER
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri
Mühendisliği Anabilim Dalı,
ORCID No: 0000-0003-0233-8809
ÖZET
Yeni nesil tedarik zincirlerinde satın alma birimleri çok önem kazanmıştır. Bu süreçte,
hammadde tedariğinde zaman zaman sıkıntılar yaşanması ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte
rekabet artışı gibi etkenler önemli role sahiptir. Doğru tedarikçiye ulaşmak iç müşteriye
zamanında ve istenilen kalitede cevap vermek satın alma birimlerinin olmazsa olmasıdır.
Havacılık sektöründe küçük bir hata bile sonuca önemli etki yapabilir. Çok kriterli karar verme
yöntemleri seçime birçok faktörün etkili olduğu karmaşık durumlarda doğru karar vermeyi
kolaylaştırmaktadır.
Bu çalışmada havacılık endüstrisinde uçak motoru bakımı yapan bir atölyenin komponent
tedariğinde tedarikçi firma seçimi için kullanılan metodun iyileştirilmesi hedeflenmiştir.
Halihazırdaki durum, literatür taraması ve uygulama alanı kapsamında incelemeler
iyileştirmeler yapılarak, AHS ile kriterlerin önem seviyeleri belirlenmiştir. Tedarikçilerin
kriterler bazında kıyaslanması aşamasında ise, TOPSIS kullanılarak 5 farklı tedarikçi firma
stratejik düzeyde sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tedarikçi seçimi, Çok Kriterli karar verme, Uçak motoru bakımı
atölyesi, AHS, TOPSIS

ABSTRACT
Purchasing departments have gained importance in new generation supply chains. In this
process, factors such as the occasional difficulties in raw material supply and the increase in
competition with the development of technology play an important role. As an example of the
most important duties of the purchasing depatments, we can say that reaching the right supplier
and responding to the customer just in correct time and In the aviation industry, even a small
mistake can have a significant impact on the result. Multi-criteria decision making methods
make it easier to make the right decision in complex situations where many factors are effective
on the selection.
Accordingly, in this study, it is aimed to improve the method used for supplier selection in the
supply of components of a workshop engaged in aircraft engine maintenance in the aviation
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industry. The importance levels of the criteria were determined by the AHP method by making
improvements within the scope of the current situation, literature review and application area.
In the stage of comparing the suppliers on the basis of criteria, 5 different suppliers were ranked
at the strategic level using TOPSIS.
Keywords: AHP, TOPSIS, Multicriteria Decision Making, Avation MRO Industry, Supplier
Selection.
1.GİRİŞ
Üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, kiralama ve sözleşme şirketleri dahil olmak
üzere piyasaya ürün veya hizmet tedarik eden herkes tedarik zincirinin bir parçasıdır. Bazı
tedarik zinciri yönetimi gerektirmeyen çok az ürün veya hizmet mevcuttur. Ne kadar çok
tedarikçi dahil bu sürece dahil olursa, tedarik zinciri yönetimi daha karmaşık hale gelir. Tedarik
zinciri yönetimi ile nasıl başa çıkılacağı konusunda birtakım görüşler olmuştur. Geriye dönük
entegrasyon, tedarik öğesini bir meta haline getirmek için mümkün olduğunca çok sayıda
tedarikçi geliştirin, rekabetçi teklif verme, tek kaynak, tedarikçi ortaklıkları bunlardan
birkaçıdır. Genel olarak, bir ürün veya hizmet, tanım olarak bir emtia kalemine ne kadar
yakınsa, potansiyel tedarikçiler mevcuttur. Bu, tedarik zinciri yönetimini son derece karmaşık
hale getirebilir. İzlenebilirliği korumak çok daha külfetli hale geliyor.
Tedarikçileri seçerken, birçok şirket kaynaklara değil yeteneklere ve yetkinliklere
odaklanmalıdır. Müşteriler, tedarikçileri değerlendirirken tedarikçinin kaynaklarına odaklanma
eğilimindedir, çünkü bunlar saha turlarında, bilançolarda ve özgeçmişlerde açıkça görülebilir.
Ancak tedarikçinin bu kaynakları kullanma becerisiyle daha fazla ilgilenmeleri gerekir. Örnek
vermek gerekirse; tedarikçinin çevreye verdiği değer, personel dolaşım sıklığı, personel
memnuniyet anketleri gibi etkenler de sürece dahil edildiğinde daha uygun kaliteli ve istikrarlı
tedarikçiler seçilebilir.
En iyi tedarikçiyi bulma ihtiyacına da değinmek gerekirse her zaman en pahalı olan en iyi
değildir anlayışı giderek arttı ve kaynaklarında eskisi kadar çok olmadığını da düşünürsek en
ucuzu bulmakta bazen çok pahalı sonuçlara sebep olabilir. Durumda böyle olunca en iyi
tedarikçi ucuz veya pahalı tedarikçi değil stratejik yani çok kriterli karar verme yöntemleri ile
seçilmiş tedarikçi anlayışı ön plana çıkmış oldu
ÇKKV, karar sürecine destek olmak amacıyla sınırı olmayan bir çok ölçütle ve birbirleriyle
çelişen nicel ve nitel kriterlerin belirlenmesini ve dikkate alınmasını sağlayarak genellikle farklı
ağırlıklarda ki kriterlere göre, ayrı özelliklere sahip seçenekler kümesinden bir ya da daha fazla
seçeneği seçmek, sıralamak ya da gruplandırmak için gerekli metotlar topluluğudur
(Zopounidis, 1999).
Linkov vd. (2004), ÇKKV yöntemlerini, ‘’basit metotlar’’, ‘’ÇNFT/ÇNDT’’, ‘’AHS’’ ve
‘’Outranking’’ olmak üzere dört başlık altında toplarken; Guitouni ve Martel (1998) tarafından
yapılmış sınıflandırma ise şu şekildedir:
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Basit yöntemler: Basit toplamlı ağırlıklandırma gibi basit yöntemler.
Tekli sentezleme kriteri kullanan yöntemler: TOPSIS, UTA, AHS, SMART, EVAMIX, ve
ÇNFT/ÇNDT gibi yöntemler bu sınıfa girmektedir.
Üst sıralama yöntemleri: ELECTRE, PROMETHEE, MELCHIOR, ORESTE, REGIME ve
NAIADE gibi yöntemleri kapsamaktadır.
Karma yöntemler: Bulanık bağlayıcı/ayrıştırıcı yöntem, Martel ve Zaras yöntemi ve
QUALIFLEX bu sınıfta yer alan ÇKKV yöntemleridir.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hava taşımacılığı sektörü, teknoloji transferi sayesinde önemli
bir gelişme sürecine girdi. Taşımacılık askeri havacılıkta sivil havacılık kadar kullanılır. Ayrıca
havayolu şirket sayısı arttığından ve şirketler arasındaki rekabet önemlidir. (Kiracı ve Akan,
2020).
Maliyetleri ve rekabeti yüksek olan havacılık sektörü, günümüzün en önemli sanayi
alanlarından biridir. Teknolojik gelişmelere öncülük eden bu sektör, üreticiler, havayolu
şirketleri, uçuş akademileri, bireysel kullanıcılar, devletlerin silahlı kuvvetleri, bakım
kuruluşları, havaalanları gibi bileşenleri içermektedir. Faaliyetlerini sürdürmeyi hedefleyen her
çağdaş işletme gibi bu sektördeki aktörler de zarar etmekten ve yanlış kararlar vermekten
kaçınmaktadır (Burhan vd. 2021).
Çalışmanın yapıldığı ve merkezi Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan uçak motoru bakımı
atölyesi 2010 yılından beri hizmetlerine devam etmektedir. Bir uçak motoru, türüne göre 25000
veya daha fazla komponentin birleşiminden oluşmaktadır. Anlaşmanın sağlanması sonrasında
havayolu firmalarından teslim alınan uçak motorlarına ihtiyacı duyulan bakımlar
yapılmaktadır. Son olarak ise ilgili havacılık otoritelerinin onayından geçme zorunluluğu
bulunan motorlar teste gönderilmektedir. Onayları tamamlandıktan sonra motor müşterisine
teslim edilmektedir.
Bu çalışmada yukarıda bahsedildiği gibi oldukça yüksek hacimli kalemlere sahip bir ürünün
bakımından bahsettiğimiz için küçük dahi olsa alınmış doğru karar; yüksek maliyetlere
katlanılmaktan kurtarırken aynı zamanda marka itibarını da koruyacaktır. Tedarikçi firma
stratejik seçimi için kullanılan metodun iyileştirmesi ve seçim yapılırken, tüm kritik
ihtimallerin incelenmesi hedeflenmiştir. Mevcut durum, literatür taraması ve çalışma
faaliyetleri kapsamında incelemeler iyileştirmeler yapılarak, AHS metoduyla kriterlerin önem
dereceleri belirlenmiştir. Tedarikçilerin kriterler bazında kıyaslanması aşamasında ise TOPSIS
kullanılmıştır.
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
2.1. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS)
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Saaty tarafından karar verme için güçlü bir araç olarak
tanıtıldı. AHS, karar vericinin kendi kişisel yargısı ile çeşitli kriterlere dayalı seçim
karşılaştırmaları yapmasına olanak tanır. Bu kriterlerin ölçülebilir olması gerekebilir veya
gerekmeyebilir. Karar verici, Saaty tarafından tanıtılan aşağıdaki ölçeğe dayalı bir matriste ikili
karşılaştırma yapacaktır.
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Önemi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tablo 1. Önem Skalalarının Gösterimi
Anlamı
Yorumlama
Eşit öneme sahip Her iki seçenekte eşit değerde öneme sahip
Zayıf ya da hafif
Biraz önemli
Bir kriter diğerine göre biraz daha önemli sayılmıştır.
Makul artı
Fazla önemli
Bir kriter diğerine göre çok daha önemli sayılmıştır.
Güçlü artı
Çok fazla önemli
Bir kriter diğerine göre kesinlikle çok daha önemli sayılmıştır.
Çok çok güçlü
Bir kriter diğerine göre son derece önemli olduğu çeşitli bilgilere
Son derece önemli dayandırılmıştır.


$+6\¸QHWLPLQGHLOJLOLVHQDU\RQXQNXUXOPDVó©RN¸QHPOLGLU.ULWHUOHUQHNDGDU
L\LEHOLUOHQLUVHKHGHIHXODġPDNRNDGDUNROD\YHD\Qó]DPDQGDGRáUXRODFDNWóU
.ULWHUOHU ¸QHP G¾]H\OHULQH J¸UH ©RN L\L EHOLUOHQPHOL YH KL\HUDUġL G¾]HQL
ROXġWXUXOPDOóGóU
$+6 PHWRGXQGD KHGHI NULWHU DOW NULWHU YH VH©HQHN LOLġNLVLQL J¸VWHUHQ
KL\HUDUġLNPRGHOLĠHNL̓GHJ¸VWHULOPLġWLU 6DDW\6RIX 



Şekil 1: AHS Metodunun Gösterimi
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2.1.1.AHS Metodunun Uygulama Aşamaları
AHS metodu toplamda 4 aşamadan oluşmaktadır.
1.Aşama: Problem belirleyerek, amaca uygun kriterler ve alternatifler verilir. Karar verme
çatısı altında en üst basamaktan başlayarak karar hiyerarşisi hazırlanır. En üst seviyeye amaç,
orta seviyeye kriterler ve alt kriterler, en düşük seviyeye de alternatifler yerleştirilerek birinci
aşama tamamlanmış olur (Saaty, 2008).
2.Aşama: Hiyerarşik yapının oluşturulmasından sonra kriterlerin ve alt kriterlerin kendi
aralarında önem derecelerinin belirlenmesi için ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur. Karar
verici kriterleri veya alternatifleri ikili olarak karşılaştırır. Değerlendirmeye alınacak n adet
kriter için i kriterinin j kriterine göre önemini belirlemek üzere A matrisi oluşturulur.
Karşılaştırma matrisinin köşegeni üzerindeki bileşenler (i = j olduğundan) 1 değerini alırlar.
İkili karşılaştırma matrisi (Aij), denklem 1’de verilmektedir (Saaty, 1994; Özbek, 2021).
ͳ
ͳ ۍȀ
 ێమభ
ܣ =ͳێȀܽଷଵ
ڭ ێ
ͳۏȀܽଵ

ܽଶଵ
ͳ
ͳȀܽଷଶ
ڭ
ͳȀܽଶ

ܽଷଵ
ܽଷଶ
ͳ
ڭ
ͳȀܽଷ

ڮ
ڮ
ڮ
ڰ
ڮ

ܽଵ
ܽଶ ې
ۑ
ܽଷ ۑ
ۑ ڭ
ͳ ے

(1)

3.Aşama: İkili kıyaslama matrisler kullanılarak önem vektörü hesaplanır. Bulunan her bir
bileşenin öteki bileşene göre önemini gösteren önem vektörü (Öij), denklem 2 kullanılarak
hesaplanır. Önem vektörü (Ö), kriterlerin önem ağırlıklarını simgeler.
Y ൌ σୀ ࢃ ࢇ Ȁ

(2)

4.Aşama: Karar vericinin hazırlamış olduğu kıyaslamalardaki tutarlılığın ölçüldüğü aşamadır.
Tutarlılık oranının (CR), 0.10 ‘dan küçük değer alması tutarlılığın olduğunu göstermektedir.
CR değeri 0.10’dan büyük olduğunda ise kıyaslamalar tutarsız olarak kabul edilir ve
kıyaslamalar tekrar kontrol edilir. CR değeri, (3) no’lu formül kullanılarak hesaplamalar yapılır.
CR = CI / RI ; CI = ȋߣ݉ܽݔΫ݊ȌȀȋ݊ΫͳȌ









ȋ͵Ȍ

CR değerine, tutarlılık indeksinin (CI), rassal indekse (RI) bölünmesiyle ulaşılır. Rassal endeks
değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Eşitlikte görülen ߣ݉ܽݔǡ en büyük öz değeri ve n, kriter
sayısını ifade eder. En büyük öz değer, A vektörü ile Ö vektörünün çarpılması ve ulaşılan sütün
vektörünün w değerlerine bölünmesi sonucunda ulaşılan vektör değerlerinden en büyüğüdür.
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Tablo 2. Rassallık Endeksi 6DDW\YH7UDQ]EHN 
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

2.2. TOPSIS
Hwang ve Yoon (1981) iş birliğinde ortaya çıkarılmış ve sonrasında Zeleny (1982) ve Hall
(1889) tarafından test edilmiş ve Lai ve Liu (1993) tarafından güncellenerek geliştirilmiştir.
Çok kriterli karar vermenin bir metodu olan TOPSIS çözüm seçeneklerinin pozitif ideal
çözümünden en kısa mesafe ve negatif ideal çözümden en uzak mesafe anlayışına
dayanmaktadır.

Pozitif ideal çözüm; ulaşılabilen en iyi kriterlerin, negatif-ideal çözüm ise en kötü kriterlerin
birleşmesidir. (Samut, 2014). TOPSIS metodu çok kriterli karar verme metotlarından sadece
bir tanesidir. Metot da ‘x’ sayıda alternatifi ve ‘y’ sayıda kriteri olan çok kriterli karar verme
uygulaması ‘y’ boyutlu uzayda ‘x’ noktaları ile gösterilebilir.

2.2.1.TOPSIS Yönteminin Uygulama Aşamaları
TOPSIS yöntemi 6 aşamadan oluşan bir çözüm sürecini kapsamaktadır. Sırayla bu aşamalar
aşağıda gösterilmektedir (Ömürbek ve Kınay 2013).
1.Aşama: Karar matrisinin (K) oluşturulması; Karar matrisi (K), Sürecin ilk aşamasında karar
vericiler tarafından oluşturulan matristir. Matrisin satırları seçenekleri, sütunları ise kriterleri
simgelemektedir. Kij, i. seçeneğin j. kritere göre gerçek değerini yani mevcutta olan
performansını göstermektedir.
ܽଵଵ
ܽ ۍଶଵ
ێ
ܣ =ܽ ێଷଵ
ڭ ێ
ܽۏଵ

ܽଵଶ
ܽଶଶ
ܽଷଶ
ڭ
ܽଶ

ܽଵଷ
ܽଶଷ
ܽଷଷ
ڭ
ܽଷ

ڮ
ڮ
ڮ
ڰ
ڮ

ܽଵ
ܽଶ ې
ܽଷ ۑۑ
ۑ ڭ
ܽ ے

(4)

2.Aşama: Standart karar matrisi (normalize edilmiş matris) oluşturulması; Normalize edilmiş
karar matrisi, K matrisinin elemanlarından faydalanılarak ve aşağıda gösterilen formül
yardımıyla hesaplanmaktadır.
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ܣG ൌ

ೕ
మ
ටσ
సభ ೕ

i=1…,m; j=1,…,n

(5)

Normalize edilmiş karar matrisi ise şu şekilde elde edilir;
݊ଵଵ
݊ ۍଶଵ
ێ
ܰ =݊ ێଷଵ
ڭ ێ
݊ۏଵ

݊ଵଶ
݊ଶଶ
݊ଷଶ
ڭ
݊ଶ

݊ଵଷ
݊ଶଷ
݊ଷଷ
ڭ
݊ଷ

ڮ
ڮ
ڮ
ڰ
ڮ

݊ଵ
݊ଶ ې
݊ଷ ۑ
ۑ
ۑ ڭ
݊ ے

(6)

3.Aşama: Ağırlıklandırılmış normalize matrisin oluşturulması; Normalize edilmiş karar
matrisine ait her değer örneğin wij gibi bir değerle ağırlıklandırılır. Bu yapılan ağırlıklandırma
işlemi sayesinde öznellik ön plana çıkmış olur. Bu sebeple ağırlıklandırma işlemi unsurların
önem derecesini baz alınarak yapılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli detay wij nin
toplamlarının 1’e eşit olması gerekmektedir. Normalize edilmiş matris ile ulaşılan nij değerleri
wij ağırlıkları ile çarpılarak ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi (Z matrisi) oluşturulur.
ݓଵ ݊ଵଵ
ݓ ۍଵ ݊ଶଵ
ێ
ܰ =ݓ ێଵ ݊ଷଵ
ڭ ێ
ݓۏଵ ݊ଵ

ݓଶ ݊ଵଶ
ݓଶ ݊ଶଶ
ݓଶ ݊ଷଶ
ڭ
ݓଶ ݊ଶ

ݓଷ ݊ଵଷ
ݓଷ ݊ଶଷ
ݓଷ ݊ଷଷ
ڭ
ݓଷ ݊ଷ

ڮ
ڮ
ڮ
ڰ
ڮ

ݓ ݊ଵ
ݓ ݊ଶ ې
ݓ ݊ଷ ۑ
ۑ
ڭ
ۑ
ݓ ݊ ے

(7)

4.Aşama: İdeal (A*) ve negatif ideal çözüm değerini bulma; Ağırlıklandırılmış normalize
matris (Z matrisi) oluşturulduktan sonra problemin detaylarına bağlı kalmak şartı ile yani
hedefimiz maksimizasyon ise her bir sütuna ait maksimum değerler tespit edilir.
 כܣൌ ሼܸݔܽܯ ݈݇ܽ݉ò݁ݎ݁ݖሽo  כܣൌ  ሼܸଵ ǡ ܸଶ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ܸ ሽ her sütuna ait maksimum değerleri,
 = ିܣሼܸ݊݅ܯ ݈݇ܽ݉ò݁ݎ݁ݖሽo  ܣൌ  ሼܸଵ ǡ ܸଶ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ܸ ሽ her sütuna ait minimum değerleri
gösterilmiştir.
5.Aşama: Ayrım kriterlerinin hesaplanması; Bu kriterlerin hesaplanması için Euclidian
Uzaklık Yaklaşımı’ndan yararlanılmıştır. Her bir alternatifin ideal çözüme uzaklığı ise;
ଶ

ܵ= כටσୀଵ൫ ݆݅ݒെ ݒ כ൯ αͳǡǥǡ݉ 











ሺͺሻ







ሺͻሻ

Benzer şekilde her bir alternatifin negatif çözüme uzaklığı ise;
ܵି  ටσୀଵ൫ ݆݅ݒെ ݒି ൯

ଶ



αͳǡǥǡ݉







6.Aşama: İdeal çözüme göre yakınlığın hesaplanması; Bu aşamada alternatiflerin ideal çözüme
göreceli yakınlığı hesaplanır. En yüksek yakınlık değerine sahip alternatif, ideal çözüme en
yakın seçenek olarak gösterilmektedir. 0 ile 1 arasında olabilen göreceli yakınlık değeri,
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alternatifin karar verme problemi çatısı altındaki uygunluğunu ifade etmektedir. En yüksek
değeri bulan alternatif en uygun çözüm olarak belirtilmektedir.
ȗൌ


ௌష
ௌష ାௌכ

αͳǡǤǤǤǤǡ݉ 













(10)

Kullanılan kriter, negatif ayrım ölçüsünün toplam ayrım ölçüsünün içerisindeki payıdır, burada
ideal çözüme yakınlık değeri 0<= Ci*<=1 aralığında değer alır ve Ci* ilgili seçeneğin pozitif
ideal çözüm noktasında barındırdığını, Ci*=0 ilgili seçeneğin negatif ideal çözüm noktasında
barındırdığını göstermektedir.

3. HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE UÇAK MOTORU BAKIMI HİZMETİ VEREN
BİR ATÖLYE DE UYGULAMA
Bu çalışma İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında faaliyet gösteren uçak motoru bakımı yapan
bir atölyede yapılmıştır. Atölye aynı komponent grubu için mevcut beş adet yurt dışı ve yurt içi
tedarikçilerin yeterliliklerini incelemek ve en stratejik tedarikçiyi belirlemek istemektedir.
Tedarikçi seçiminde değerlendirilmeye alınacak beş kriter mevcuttur. Kriter atölyedeki satın
alma, planlama ve kalite kontrol departmanları tarafından gerekli yetkinlik incelemeleri ile
kriterler olarak belirlenmiştir. Tedarikçi seçiminde uygulanan bu beş kriter: fiyat, teslimat,
kalite, teknoloji ve esnekliktir. Kriter tanımlamaları Tablo 3’ de gösterilmiştir.
Tablo 3. Kriterler
Değerlendirme Kriterleri

Tanımlama

Fiyat

Komponent birim fiyatı ($)

Kalite
Teslimat
Teknoloji

Esneklik

Aynı yıl içinde onaydan geçen komponent
yüzdesi
Komponentin termin tarihine uyum yüzdesi
Komponentin mevcut teknolojisi
Gelişen teknolojilere uyum sağlama
Müşteri isteklerine uyum
Acil ürün taleplerine yanıt verme

Bu çalışmada AHS-TOPSIS uygulanmıştır. AHS metodu ile kriter ağırlıklandırılması
yapılarak, belirlenen kriterlerin ağırlıkları baz alınarak TOPSIS ile en uygun adayın seçimi
belirlenmesi hedeflenmiştir.
İlk adımda hiyerarşide belirlenen beş alternatif firma her bir kriter için Saaty tarafından önerilen
önem derecesine göre kıyaslanmıştır. Öncelikle ölçütler birbiri ile kıyaslanmıştır. Tablo 4’te
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kriterlerin ikili karşılaştırılmaları verilmiştir. Matris için ihtiyaç duyulan tutarlılık oran değerleri
hesaplanmış ve bu karşılaştırılmaların tutarlı değerlere sahip olduğu görülmüştür.

Tablo 4. Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi
Kriterler

Fiyat

Kalite

Teslimat

Teknoloji

Esneklik

Fiyat

1

2

3

4

7

Kalite

1/2

1

3

3

6

Teslimat

1/3

1/3

1

2

5

Teknoloji

1/4

1/3

1/2

1

2

Esneklik

1/7

1/6

1/5

1/2

1

Toplam

2,22

3,83

7,70

10,50

21

Tablo 5. Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırma Matrisi
Kriterler

Fiyat

Kalite

Teslimat Teknoloji Esneklik W

V

D

Fiyat

0,449

0,522

0,390

0,381

0,333

0,415

2,155

5,193

Kalite

0,225

0,261

0,390

0,286

0,286

0,289

1,657

5,727

Teslimat

0,150

0,087

0,130

0,190

0,238

0,159

0,805

5,059

Teknoloji 0,112

0,087

0,065

0,095

0,095

0,091

0,462

5,082

Esneklik

0,043

0,026

0,048

0,048

0,046

0,231

5,037

0,064

ߣ݉ܽݔൌͷǡʹͳͻ
 ൌͲǡͲͷͶ
ൌͲǡͲͶͻ


Yukarıdaki tabloda CR: tutarlılık oranı, ߣ݉ܽݔ: En büyük öz değeri, CI: Tutarlılık indeksini W:
Kriter ağırlığını V: öz vektörü ve D: Öz değeri göstermektedir. Parametrelerin hesaplanmasında
n değeri 5 için rassallık değeri 1,12 olarak alınmıştır. CR değeri 0,1’den küçük olduğu için
matris tutarlıdır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda birinci öncelikli kriter fiyat kriteri olarak
belirtilmiştir. Fiyat kriterini; kalite, teslimat, teknoloji ve esneklik takip etmiştir.
Tablo 6. Kriterlerin Ağırlıkları
Kriterler

Fiyat

Kalite

Teslimat

Teknoloji

Esneklik

Ağırlık

0,415

0,289

0,159

0,091

0,046
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Vakanın bu bölümünde ise araştırılan beş tedarikçi firma için 2020 yılı istisnalar yılı olduğu
için 2019 yılı verileri baz alınarak değerlendirilmiştir. Rakamsal değerlere sahip kriterler direkt
olarak kullanılmış olup diğer faktörler ise 0-10 arası puanlama sistemine göre
değerlendirilmiştir. Kullanılan veriler ve kriterlerin önem dereceleri Tablo 7’ de gösterilmiştir.
Tablo 7. Başlangıç Matrisi
Tedarikçi
Firma/Kriter
Q FİRMASI

Fiyat (1000
US$)
34

T FİRMASI

Kalite

Teslimat

Teknoloji

Esneklik

98

86

9

8

27

94

72

6

6

X FİRMASI

39

99

61

5

7

Y FİRMASI

29

95

89

7

7

Z FİRMASI

30

98

77

8

5

Kare Toplamı

5147

46870

30151

255

223

Karekök

71,7

216,5

173,6

16,0

14,9

Vakanın bu basamağında ise, her hücre için normalize karar matrisi, değerlendirme ölçütleri
içerisinde bulunan her hücrenin, Sütun elemanlarının kareleri toplamanın kareköküne
bölünmesi sonucunda Tablo 8 normalize karar matrisi oluşturulmuştur.
Tablo 8. Normalize Karar Matrisi
Q FİRMASI

0,474

0,453

0,495

0,564

0,536

T FİRMASI

0,376

0,434

0,415

0,376

0,402

X FİRMASI

0,544

0,457

0,351

0,313

0,469

Y FİRMASI

0,404

0,439

0,513

0,438

0,469

Z FİRMASI

0,418

0,453

0,443

0,501

0,335

Bu aşamada ise AHS metodu ile bulunan değerlendirme ölçütlerinin önem puanları ile
normalize karar matrisindeki o ölçüte denk gelen alternatif değerler çarpılarak Tablo 9’ daki
ağırlıklı normalize karar matrisi oluşturulmuştur.
Tablo 9. Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi
Q FİRMASI

0,197

0,131

0,079

0,051

0,025

T FİRMASI

0,156

0,126

0,066

0,034

0,018

X FİRMASI

0,226

0,132

0,056

0,028

0,021

Y FİRMASI

0,168

0,127

0,082

0,040

0,021

Z FİRMASI

0,174

0,131

0,071

0,046

0,015
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Bir sonraki aşamada ise problemin tüm kısıtlarına bağlı kalmak koşulu ile her bir kritere ait
maksimum ve minimum değerler tespit edilmiş ve Tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 10. Maksimum(A*) ve Minimum(A-) Değerler
A*

0,156

0,132

0,082

0,051

0,025

A-

0,226

0,126

0,056

0,028

0,015

Son aşamada ise ideal çözüme yakınlık değerleri için, negatif ideal ayrım ölçüsünün değerinin,
pozitif ideal ayrım ölçüsü ile negatif ideal çözümün değerlerinin toplamının bölünmesi
sonucunda hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 11’ de gösterilmiştir.
Tablo 11. İdeal Çözüm Göreceli Yakınlık Değerleri
TEDARİKÇİ
FİRMA
Q

S+

S-

C*

SIRALAMA

0,40604

0,44638

0,5237

4

T

0,24829

0,70434

0,7394

2

X

0,77482

0,09068

0,1048

5

Y

0,17364

0,64593

0,7881

1

Z

0,23252

0,56965

0,7101

3

Tablo 11 ‘de gösterildiği gibi en iyi sonucu Y firması bizlere vermiştir. Böylelikle İdeal
çözüm göreceli yakınlık değerleri tamamlanarak tedarikçi firmalar arasındaki sıralamayı daha
net inceleyebiliyoruz.
4.SONUÇ
Firmaların operasyonlarını beraber devam edeceği tedarikçi firmalara karar vermesi sancılı bir
süreçtir. Müşteriye verilen termin tarihi sözü yanı sıra motorun testlerden sağlıkla geçirebilme
süresi oldukça sancılı olabiliyor. Tablo 3 ‘te uzman görüşleri oluşturularak hazırlanan kriterler
gerçek ihtiyaçları belirlemede oldukça yardımcı olmaktadır. AHS ve TOPSIS yardımıyla
gerçekleştirilen bu çalışmada beş kriter ile beş tedarikçi firma arasından seçim yapılmıştır.
Uzmanlar tarafından belirlenen fiyat, teslimat, kalite, teknoloji, esneklik olarak beş kriter ile
çalışma gerçekleşmiştir. AHS ve TOPSIS kullanılarak kriter ağırlıklandırılması oluşturulmuş,
motor bakımı için belirlenen bu ağırlıklara göre değerlendirilmiş ve sonuçlar ortaya konmaya
çalışılmıştır. AHS ile öncelikle kıyaslamalı üstünlük matrisi beş kriter ile oluşturulmuştur.
Diğer adımda kıyaslamalı üstünlük matrisinin normalizasyonu gerçekleştirilmiş ve kriterlerin
önem sıralaması için kriter ağırlıkları hesaplanmıştır. Kriterlerin birbiri arasında önem sırasına
konulmasını sağlayan kriterlerin ağırlıkları hesaplanmıştır. Kriter ağırlıklarının tutar olduğuna
dair kontrol gerçekleştirilmiş ve tutarlılık oranı (CR) 0,049 bulunmuştur. 0,10’dan küçük
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olduğu için tutarlılık testleri başarılı olarak değerlendirilmiştir. TOPSİS ile Alternatif
Sıralamalarının Yapılması işleminde AHP ile bulduğumuz kriter ağırlıkları ile karar matrisi
oluşturulmuştur. Alternatiflere ait değerlerin belirli bir birime uyarlanması için karar matrisinin
normalizasyonu yapılmıştır. Kriterlerden hangilerinin daha önemli olabileceğini bulmak için
ağırlıklı standart karar matrisi hesaplanmıştır. Sıradaki adımda karar alternatiflerinin pozitif
ideal ve negatif ideal karar noktasına olan uzaklıkları hesaplanmıştır. Ayırım ölçüleri
hesaplandıktan sonra alternatiflerin ideal çözüme göreli yakınlık (Ci*) değerine göre
sıralanması neticesinde sonuca ulaşılmıştır. Ci* değerlerinin büyükten küçüğe sıralanması
sonucunda değeri en büyük olan Y firması ilk sırada yer almıştır. AHP ile ağırlıklandırılan
kriterlerin tutarlılık testinin yapılması çalışmanın doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşması
açısından önemli yere sahiptir. Çalışmanın sonunda belirtilen kriterler ile alternatifler arasından
Y firmasının seçilmesinin çalışmaya göre uygun olduğu görülmektedir.
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ÖZET
Son dönemde, akıllı ulaşım sistemlerinin tasarımına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Özellikle de, ulaşımda yolcuların konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla mobil uygulama
tasarımlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilginin arttığı
gözlenmektedir. Mobil uygulamadaki bazı faaliyetler; yolculara büyük kolaylık sağlamaktadır.
Örneğin; bir yolcunun gideceği konuma göre otobüsleri listeleyebilmesi, bu otobüslerin
içerisindeki doluluk oranlarını görüntüleyebilmesi, gidilecek konum güzergâhının yoğunluk
oranları ve otobüsün gidilecek yere varış süresini belirtmesi ve tüm bunları karşılaştırabilmesi
söylenebilir. Bu çalışmada, Dünya’da ki mevcut uygulamalardan esinlenerek, eş zamanlı
doluluk oranı bilgilendirme sistemi tasarımının geliştirilmesi üzerine kapsamlı bir araştırma
gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen fikir ile, yolcuların bilgilendirilmesi ve konforlu seyahat
edebilmeleri hedeflenmiştir. Bu sisteme göre yolcular otobüslerin doluluk oranına erişebilecek
ve buna göre seyahatlerini düzenleyebileceklerdir. Bu duruma bağlı olarak yolculuların seyahat
konforlarının artacağı öngörülebilir. Yolcuların bilgilendirilmesi amacıyla geliştirilen bu proje
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fikrinde otobüs kullanan yolcuların, gidecekleri konuma en rahat şekilde ulaşmaları temel
amaçtır. Bu fikrin hayata geçirilmesi ile yolcular gidecekleri konumu belirleyecek ve uygulama
belirlenen özelliklere göre karşılaştırma yaparak yolcunun gideceği güzergâhta olan otobüslerle
ilgili bilgileri sunacaktır. Bu sayede yolcu, otobüs doluluk oranına göre, otobüsün varış süresine
göre ve yol durumunun durumuna göre istediği otobüsü seçecektir.
Anahtar kelimeler: Akıllı ulaşım, mobil uygulama, yolcu memnuniyeti

ABSTRACT
Various studies have been carried out on the design of intelligent transportation systems in
recent years. Particularly, it is observed that there is an increasing interest in studies on
improving and developing mobile application designs so that passengers can travel comfortably
in transportation. Some activities in the mobile application; It provides great convenience to the
passengers. For example, a passenger can list the buses according to their destination,
displaying the occupancy rates in these buses, density ratios of the destination route, and
indicate the arrival time of the bus at the destination and compare them all. In this study, a
comprehensive research was carried out on the development of the simultaneous occupancy
rate information system design, inspired by the existing applications in the world. With the idea
developed, aimed to inform the passengers and make travel comfortable.
According to this system, passengers will be able to access the occupancy rate of the buses and
organize their travel accordingly.Depending on this situation, it can be predicted that the travel
comfort of the passengers will increase.In project idea, which was developed for the purpose of
informing the passengers, the main aim is for passengers using bus to reach their destination in
the most comfortable way.With the realization of this idea, passengers will be able to determine
their destination and the application will compare according to the determined features and
present information about the buses on the route that the passenger will go. In this way, the
passenger will choose the bus he wants according to the bus occupancy rate, the arrival time of
the bus and the road condition.
Keywords: Smart transportation, mobile application, satisfaction of passenger
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ÖZET
Günümüz dünyasında, kullanıcıların ürün ve hizmetlerden beklentisi her geçen gün
artmaktadır. Ürün ve hizmetlerin ihtiyacı karşılaması yeterli olmamaktadır. Bununla birlikte,
ürün ve hizmetlerde bazı kriterlerin karşılanması beklenmektedir. Örn; gelişen ve değişen
teknoloji koşullarına uyum sağlanması, kalite, tasarım, ergonomi gibi bazı ölçütlerin
sağlanması. Bu nedenle müşteri istek ve taleplerinin göz önünde bulundurulması çok önemlidir.
Müşteri odaklı ürün ve süreç tasarımlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da, hem
Türkiye'de hem dünyada giderek arttırmaktadır. Bu çalışmada, bir otobüs işletmesine ait ürün
ve hizmetler konusunda hangi alanlarda geliştirilme yapılması gerektiğinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada, müşteri odaklı hizmetlerin geliştirilmesi hususunda öncelikle
müşteri şikayet, memnuniyet ve beklentileri anket yöntemi aracılığıyla tespit edilmeye
çalışılmıştır. Farklı demografik özelliklere sahip katılımcıların cevapları, analiz edilerek
değerlendirilmiştir. Otobüs işletmeleri için, müşteri odaklı hizmetleri geliştirmek adına, hangi
alanlarda iyileştirme ve geliştirme yapılması gerektiğine dair önerilerde bulunulmuştur. Bu
sayede işletmenin doğru noktalara yatırım yaparak zaman ve kaynaklarını daha tasarruflu
kullanıp, yatırım getirilerini büyüklemek, müşteri memnuniyetini maksimize etmek
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müşteri odaklılık, ulaşım hizmetleri, ürün ve süreç tasarımı
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ABSTRACT
In today's world, users' expectations from products and services are increasing day by day.
Products and services are not enough to meet the needs. However, some criteria are expected
to be met in products and services. For example, adapting to developing and changing
technology conditions, providing some criteria such as quality, design, ergonomics. For this
reason, it is very important to consider customer requests and demands. Also, efforts to improve
customer-oriented product and process designs are increasing both in Turkey and in the world.
In this study, it is aimed to determine which areas should be improved on the products and
services of a bus company.
First of all, customer complaints, satisfaction and expectations about the development of
customer-oriented services were tried to be determined through the survey method. The answers
of the participants with different demographic characteristics were analyzed and evaluated.In
order to improve customer-oriented services for bus operators, suggestions have been made on
which areas need improvement and development. In this way, it is aimed to use the time and
resources of the enterprise more efficiently by investing in the right points, to increase the return
on investment and to maximize customer satisfaction.
Keywords: Customer focus, transportation services, product and process design
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ABSTRACT
Companies in the aviation industry have recently turned to new studies for weight reduction,
cost savings and structural performance in aircraft. Weight should be kept to a minimum as
possible while maintaining the strength of the structure, to have an efficient and beneficial
design. However, minimizing the weight reduces the strength properties of the components.
Therefore, Topology Optimization (TO) be a key concept to achieve weight-to strength efficient
design for aircraft components. The purpose of topology optimization is to reduce weight,
stresses, and production costs, increase rigidity, and ensure sustainable manufacturability.
However, often the parts, re-designed by topology optimization, cannot be easily manufactured
by conventional methods. Additive Manufacturing (AM) is a new and rapidly expanding field
that removes many traditional constraints in the production process. This method allows
achieving a complex structure with minimal post-processing in literally one step. It makes this
method ideal for the production of topologically optimized designs. This study demonstrates
the application of topology optimization to reduce the mass of aircraft components while
ensuring manufacturability with additive manufacturing. The results show that significant mass
reductions can be achieved even in dimensionally constrained aerospace components subjected
to high loads.
Keywords: Topology Optimization, Aircraft Components, Additive Manufacturing.
I. INTRODUCTION
The aerospace industry needs to create new and innovative designs to develop new technologies
and solutions. The complexity of the design and manufacturing processes of aircraft
components requires both a high degree of engineering and materials knowledge and experience
as these parts combine exceptional performance, durability, and light-weighting properties. The
manufacturing of aircraft components using conventional processes is aimed at meeting these
requirements in the cheapest way possible. This encourages the use of new materials such as
aluminum, magnesium, titanium alloys, and composites but manufacturing of these materials
with intricate geometries creates new challenges [1].
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As cost reduction and high performance with light structure become increasingly important,
engineers need inclusive methodologies that organize many aspects of the design effort
simultaneously and allow processes such as stress analysis and weight reduction to work
together. Therefore, innovative aerospace companies have started to implement topology
optimization as a production and design tool and it is used to reduce the time lost in the
production and development of optimized, functional, reliable, low-weight and cost-effective
products.
Topology Optimization is a numerical analysis technique that provides the optimum structure
according to the required design and loading conditions. It helps to reduce the mass of the
product by optimizing the shape under stress. This procedure is mostly used in the
manufacturing industry to create custom and easy-to-manufacturable parts [2]. It has been
increasingly used in recent years to take full advantage of optimization-oriented design to
develop innovative models, especially in the aircraft, automotive, biomedical, and defense
industries. Calculating the optimum weight-matched design under the specified boundary
conditions and constraints reveals an innovative design proposal independent of designer
experience and conventional design approaches [3].
Since traditional fabrication methods have some limitations in producing complex geometries,
new, low-weight parts created with TO can be produced using the AM methodology, even the
component that needs to be assembled from multiple parts can now be designed and
manufactured as a single part that provides better strength and durability. Engineers can directly
manufacture products with superior design independence [4]. Additive Manufacturing is a new
manufacturing methods that are, as represented in figure 1, expanding rapidly and removing
many traditional restrictions. AM reduces design barriers, making TO an ideal process for the
fabrication of structural designs. However, there are additional design complexities that should
not be ignored during optimization to reach the maximum potential of the structural design [5].
It is the manufacturing of a part and products from a Computer-Aided Design (CAD) model
with specific techniques. AM gets attention from many industries as a production tool to reduce
weight and shorten the production time. Therefore, it has been successfully adopted in many
engineering applications [6-7].
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Figure 1. Additive Manufacturing methods [5].
The manufacture of aircraft and aerospace components requires complex tools to carry out the
processes. This leads to machining difficulty for complex parts, very costly when done with
conventional technologies. In the manufacture of components that must carry high loads but be
as light as possible, aerospace manufacturers have developed engineering techniques to alter a
material's properties [8]. In terms of efficiency, the mass of each aircraft part produced in the
aviation industry has a very important role. Aircraft mass should be reduced as much as possible
to reduce fuel consumption, cause less damage to the environment, increase the number of
passengers and reduce overall costs [4].
This study examines the redesign of the landing gear door bracket as an aircraft component, as
shown in figure 2, which was designed and optimized with the TO methodology and fabricated
with AM. The structural performance of the bracket, which is a connecting element between
the fuselage and the landing gear door, is important for the safety and functionality of the
aircraft landing gear. It helps support the weight of the door to prevent breakage or bending
during opening-closing.
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Figure 2. Details of Main Landing Gear Door Bracket [9].
II. LITERATURE REVIEW
This section includes a literature review on the latest developments and applications in
Topology Optimization and Additive Manufacturing integration. These studies evaluate the
success of TO applications in the optimization of complex engineering structures, especially in
aerospace components. In general, TO aims to find the optimal structure within a given design
for certain constraints, loadings, and boundary conditions. An example of a topological
optimization design with a specific space constraint is presented in figure 3.

Figure 3. Typical topology optimization procedure [10]
Topology optimization includes the required methodology for rigidity in a structure, as well as
the shape, number, and location of redundant areas in a solid structure while finding the optimal
distribution in the design space under certain loads and boundary conditions. The topology of
the structure is not expressed in terms of standard parameters but provides a method for the
redesign. To efficiently take advantage of AM, the part must be designed using TO.
In the early years, the applications of AM were limited to prototype production, but
improvements in speed, quality, material properties, and manufacturing costs have led to
products being produced in a larger number of markets. Wohler stated that the advantages such

Proceedings Books

Page 208

www.inbak.org

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
January 4-5, 2022/ Adana, TURKEY

as reduction in the use of machine tool products, economic, environmental performance, and
part consolidation may make companies prefer to use AM for part production [11].
Recent research has proven that the appropriate integration of TO and AM technologies can
provide an efficient design approach for optimizing high-performance structures in engineering
applications. For example, European Aerospace Defense and Space (EADS) Innovation Studies
has made an innovative design of an aircraft component using TO and AM technologies,
resulting in a 64% mass reduction compared to the original design [12-13]. Shi et al. redesigned
a heavy-loaded aerospace bracket with topology optimization. The mass of the optimized
bracket has been reduced by over 18% using additive manufacturing [14]. In another topology
optimization study, Chaudhari and Khairmar achieved a weight reduction of 24% for the hub
and 16% for the knuckle [15]. Karaoğlan et al. conducted a topology optimization study on the
chassis of light-duty vehicles and showed that an 18% weight reduction could be achieved [16].
Ekh and Schön, reduced joint weight and maximum bearing stress from 220 to 120 MPa with
topology optimization [17].
TO and AM methods have the potential to be rapidly applied in different fields including
aerospace, automotive, biomedical, and defense industries, and these areas are increasing day
by day in parallel with the improvements of technology. The main objective of the study is to
obtain a new part that is optimized with TO and reduced in weight for the manufacturability of
using AM instead of complex and expensive casting and welding processes.
III. METHODOLOGY
A solid CAD model of the bracket was created within default design space by considering
required loads and conditions with the 3D modeling program CATIA. The bracket CAD model
was transferred to the Structural Analysis module of the Finite Element Analysis (FEA)
program Ansys and the material properties were assigned as 15-5PH stainless steel.
The most common material used for brackets in the aircraft industry is the 15-5PH (UNS
designation S15500) stainless steel and refers to the chemical composition of approximately
15%Cr, 5%Ni, respectively, as presented in table 1. It has outstanding strength, small modulus
of elasticity, high resistance to corrosion, good weldability and is heat treatable. It is one of the
most used stainless steel which has a yield strength of 1000MPa and ultimate tensile strength
of 1070MPa when loaded either longitudinally or transversely in various industries that require
low density and superior wear and corrosion resistance, such as in aerospace components [18],
as presented in table 2.
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Table 1. Chemical Composition of 15-5PH [18]
Weight%

C

Si

Mn

P+S max

Cr

Ni

Cu

Cb

Fe

Mo

15-5PH

0.07

1.0

1.0

0.03P 0.015S

14.0-15.50

3.50-4.50

2.50-4.50

0.45

Bal

0.50

Table 2. Mechanical Properties of 15-5PH [18]
Ultimate Tensile Strength
0.2 % Yield Strength

1070 Mpa
1000 Mpa

Elongation % in 2D

5

Modulus of Elasticity
Elongation at Break
Hardness, Brinell
Hardness, Knoop
Hardness, Rockwell C
Charpy Impact

200 GPa
0,1
420
451
44.2
10 J

Before generating tetrahedral meshes, the supports with boundary conditions defined and two
major bearing loads representing longitudinal and transverse loads, as shown in figure 4, are
applied for the bracket. It was then statically solved to calculate the maximum von-mises stress
and displacement distributions for all loading conditions, taking into account the regions
supporting the load.

Figure 4. Applied loads on the model
For topology optimization, the bracket CAD model was transferred to the TO module of
ANSYS. As the load is applied to the model, areas with less stress on the part are specified and
removed to reduce the weight (figure 5).
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Figure 5. Regions of the bracket using TO module
IV. RESULTS AND DISCUSSION
The topological optimization process was applied to the 3D solid model of the bracket of the
aircraft landing gear door for 30%, 40% and 50% weight reduction rates, respectively, as shown
in Figures 6, 7 and 8. Maximum Von-Mises Stress parameters were compared to the final redesigned bracket results. The original bracket was compared with topology optimized and redesigned models.

Figure 6. Topologic optimization with %30 weight reduction and re-designed bracket

Figure 7. Topologic optimization with %40 weight reduction and re-designed bracket
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Figure 8. Topologic optimization with %50 weight reduction and re-designed bracket
The re-designed bracket with a %30 weight reduction resulting from the TO process has %8
stress reduction both in vertical and horizontal loading cases. According to the FEA results, the
maximum stress of the original model was 196.61 Mpa, while the redesigned model was 180.28
Mpa with a 30% weight reduction. As a result; It has been determined that there is a significant
weight and stress reduction in the optimized and redesigned bracket. Table 3 shows an overall
analysis results obtained for 30%, 40% and 50% weight reduction rates.
Table 3. Percent weight reduction and stresses
% Weight Reduction
0% (981,12 gr)
30% (696,09 gr)
40% (600,72 gr)
50% (498,41 gr)

Maximum Stresses (Mpa)
196,61
180,28
183,79
214,94

Since the topologically optimized geometry is coarse meshed and not smoothly represented,
component redesigning is essential to achieve better smoothness and reproducibility. The final
models were redesigned using CATIA software that follows the topology optimized design as
closely as possible. For the ease of AM implementation, the final model was imported into 3D
metal printing software for real manufacturing.

V. CONCLUSION
By combining concepts of Topology Optimization and Additive Manufacturing, it is possible
to reduce the weight and stresses considerably and to minimize the manufacturing and
development costs of highly optimized aerospace components. Reducing weight without
sacrificing the mechanical requirements of the parts is possible by using both concepts together.
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Abstract
Normally, the bone can heal itself, but in serious fractures, metallic orthopedic bone plates are
used as medical implants for treating fractured bone. The most commonly used metallic materials
are titanium alloys, stainless steel, and chromium cobalt alloys, due to their good mechanical
properties and biocompatibility. There are two main considerations in the treatment phase: to
minimize the chemical reactions between the bone-implant interface and the weight of the
implant. In this study, we have focused on reducing the weight of metallic implants by saving the
material boundary conditions, screw holes and without losing material strength properties using
Topology Optimization (TO).
First, a Ti6Al4V bone plate was designed using Catia software and then finite element analyzed
using a nonlinear static three-point bending structural analysis test using Ansys. The bone plate
was then topologically optimized in static structural analysis to achieve new lightweight designs
with 20, 35, and 50% weight reductions. The fabrication of new topologically optimized and
designed Ti6Al4V bone plates was complex and challenging for conventional techniques.
Additive manufacturing (AM) techniques can overcome this limitation. Original and newly
designed Ti6Al4V plates were manufactured by additive manufacturing and compared based on
strength to weight ratios.

Keywords: Topology Optimization, Orthopedic Bone Plate, Additive Manufacturing, Finite
Element Analysis
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ABSTRACT
Fatigue tests are performed under sinusoidal loading based on the type of stresses considered. In
this study, conceptual design of a completely sinusoidal axial fatigue loading machine is presented.
Compared to the widely used, costly servo hydraulic fatigue testing devices, an economic scotch
yoke mechanism with a compression spring and mass has been utilized for producing the required
sinusoidal axial loading. The dynamic model of the system has been developed firstly. Solid model
of the system has been created in SolidWorks. Then, simulation of the system has shown a perfectly
sinusoidal axial loading at the output.
Keywords: Axial fatigue, Scotch-yoke, Dynamic model
ÖZET
Yorulma testleri, dikkate alınan gerilmelerin türüne göre sinüzoidal yükleme altında
gerçekleştirilir. Bu çalışmada, tamamen sinüzoidal eksenel yorulma yükleme makinesinin konsept
tasarımı sunulmaktadır. Yaygın olarak kullanılan, maliyetli servo hidrolik yorulma test cihazlarıyla
karşılaştırıldığında, gerekli sinüzoidal eksenel yüklemeyi üretmek için bir sıkıştırma yaylı ve
kütleli ekonomik bir scotch yoke mekanizması kullanılmıştır. Öncelikle sistemin dinamik modeli
geliştirilmiştir. SolidWorks’te sistemin katı modeli oluşturulmuştur. Daha sonra sistemin
simülasyonu, çıkışta mükemmel bir sinüsoidal eksenel yükleme göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Eksenel yorulma, Scotch-yoke mekanizması, Dinamik model
1. INTRODUCTION
Fatigue failure of a specimen under dynamic loads are inevitable. However, the fatigue strength
and fatigue life of a specimen can be estimated with proper testing methods. In that regard, fatigue
testing can be divided in general to (1) axial, (2) plane bending, (3) rotating beam, (4) alternating
torsion and (5) combined stresses. Although most of the fatigue tests are performed at rotating
bending fatigue machines due to the simple application and control, this test is applicable to only
round test specimens under alternating stresses [1].
A simple classification of the load application methods in fatigue testing is given in [2-4] as (i)
spring forces and dead weights, (ii) centrifugal forces, (iii) hydraulic forces, (iv) pneumatic forces,
(v) thermal dilatation forces and (vi) electro-magnetic forces. In [4], ultrasonic fatigue testing
machines for high frequency testing is also noted. An advantage of hydraulic loading is the
capability of application of very high loads whereas low frequency ranges of load application at
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fatigue testing is one of the main drawbacks. However, there are many commercially available
servo hydraulic axial fatigue testing machines [5,6].
Axial stress fatigue machines are generally very expensive due to the complex control mechanism
to provide sinusoidal axial loading under elastic strain range. On the other hand, applications that
develop axial fatigue loading cause a uniform stress distribution at the cross-section. Also, the tests
can be carried out under specified fluctuating stresses.
In [2], a slider-crank mechanism is presented for loading systems with spring and dead weight for
axial force generation. The main drawback of this system is the inertia and vibration effecting the
test results as well as the generated loading not being perfectly sinusoidal. Therefore, in this study,
an economic conceptual fatigue loading machine that can be used in fatigue testing has been
designed which has a simple control and minimum vibration effect. The main characteristic of the
design is that it generates completely sinusoidal loading as will be evident from the dynamic model
of the system. The motivation behind the concept design is to control the magnitude and frequency
of variable loads in medical environments simply and economically. The theoretically emerging
idea has been tested at SolidWorks leading to the validation of desired perfect sinusoidal loading.
2. METHOD
A scotch-yoke mechanism equipped with a spring and mass constitutes the concept design, as
shown in Figure 1. Essentially, it consists of the functional links ground (1), crank (2), intermediate
slider (3) and sliding yoke (4), whereby r, θ, k and x0 symbolize crank length, crank angular positon,
spring constant and initial spring deflection, respectively. W stands for the weight of the sliding
yoke and any additional weight added for controlling the required force amplitude. An x-y
coordinate axis, in which x, y signify positive upward, positive leftward directions, respectively, is
selected at the crank center O, Figure 1.
Assuming constant crank angular speed ()ݓ, the linear positon ()ݔ, speed (ݔሶ ), acceleration (ݔሷ ) as
well as displacement (ο )ݔof the sliding yoke are given in Eqs. (1 – 4):
(1)
(2)
(3)
(4)

 ݔൌ ߠ  ݎ
ݔሶ ൌ െߠ  ݓݎ
ݔሷ ൌ െ ݓݎଶ  ߠ
ο ݔൌ  ݎെ ߠ  ݎ

In this design, the solid length (L) of the spring should be larger than twice the crank length (i.e.
L>2r). An initial deflection force, F0, is induced by the spring as:
(5)
ܨ ൌ ݇ݔ

Then, the spring force (ܨ ) on the system is calculated by adding the initial deflection force and
force caused by the yoke displacement as:
(6)
ܨ ൌ ܨ  ݇ο ݔൌ ݇ሺݔ  οݔሻ
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Figure 1. The schematic representation of the conceptual design
In accordance with the design application, it is assumed that the mass and inertia of the crank and
those of the intermediate slider are negligible as compared to those of the sliding yoke. Frictionless
joints are utilized in the system and hence friction is also neglected. The crank torque due to the
spring force (ܶଶ ), due to the yoke weight (ܶଶௐ ) , due to the yoke inertia force (ܶଶ ) and due to the
net reaction force from specimen (ܨ௧ ) are written in Eqs. (7 – 10):
(7)
ܶଶ ൌ ݇ሺݔ  οݔሻߠ ݊݅ݏ ݎ
ௐ
(8)
ܶଶ ൌ െܹߠ ݊݅ݏ ݎ
ௐ

ܶଶ ൌ െ ݔሷ ߠ ݊݅ݏ ݎ
(9)


ܶଶி௧ ൌ ܨ௧ ߠ ݊݅ݏ ݎ
(10)

In view of the fact that net crank torque is the sum of all other individual linear torque effects on
the crank according to the principle of superposition ( i.e.ܶଶி௧ =ܶଶ +ܶଶௐ +ܶଶ ) the net reaction force
is found as:
ௐ
ܨ௧ ൌ ݇ݔ  ݇ݎሺͳ െ  ߠሻ െ ܹ   ݓݎଶ  ߠ
(11)


Eq. (11) can further be rearranged in the following way:
ܨ௧ ൌ  ܣ ߠ  ܤ
where
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(13)
(14)

 ܣൌ ݇ݔ  ݇ ݎെ ܹ
ௐ
 ܤൌ ሺ  ݓݎଶ െ ݇ݎሻ


The significance of Eq. (12) is that the net force acting on the system from the specimen indicates
to a sinusoidal function composed of a mean force component A and a varying force component
with amplitude B, defined by Eqs. (13) and (14), respectively. The characteristics of the loading
(i.e. mean force, A, force amplitude, B, and frequency, f) obtained by Eq. (12) can be shown
schematically in Figure 2. The relationship between the angular speed and the frequency (i.e.
inverse of period, T) can be defined as in Eq. (15):
 ݓൌ ʹߨ݂
(15)

Figure 2. The loading characteristics of the design
3. THE CONCEPT DESIGN AND SIMULATION
The generated model of the concept design of the axial fatigue loading machine by means of
SolidWorks is depicted in Figure 3. The blue-colored part is the sliding yoke and the red-colored
part is the external mass added to the system. The feature of adjustments in the crank length (Figure
4) is provided by a green-colored part fitted with a slot placed on the yellow-colored circular
component. The linear frictionless bearings are assembled on the base for the smooth recti-linear
motion of the sliding yoke. The compression spring is located beneath the yoke extension
interacting with it in the recti-linear sliding direction.
The crank length (r), spring constant (k) and spring initial deflection (x0), total weight (W) and
frequency (f) i.e. angular speed (w) can be selected in such a way that the desired loading
characteristics can be obtained.
As a testing scenario, a mean compressive axial loading of 100 N with amplitude of 25 N has been
defined. Based on these requirements, operating conditions are determined to satisfy Eq. (12) and
listed in Table 1. Then, the system has been simulated with respect to these operating conditions.
The output of the compressive force on the specimen vs. time is plotted as shown in Figure 5. From
the figure, the minimum and maximum compressive forces are read as 75 N and 125 N. The perfect
sinusoidal shape of the loading is also observed from the figure.
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Figure 3. The generated model of the concept design

Figure 4. The adjustable crank
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Table 1. Operating Parameters for Simulation
Operating Parameters Values
Fmin (N)
75
Fmax (N)
125
W (N)
40
k (N/m)
2075.54
x0 (m)
0.0174
f (Hz)
4
r (m)
0.05

Figure 5. The Simulation results
4. CONCLUSION
An economic axial fatigue loading machine composed of a scotch yoke mechanism, a compression
spring and external mass has been proposed in this design. An example testing scenario simulated
at SolidWorks has proved that a perfectly sinusoidal axial compressive force can be obtained. As
a next step, a prototype should be built and tested under physical conditions. From that perspective,
a controller for constant angular speed has to be developed. Also, how to find out operating
parameters under several scenarios has to be established.
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TOZALTI MAKINASI ILE ROTATORUN SENKRONIZE ÇALIŞABILMESI IÇIN
DIJITALLEŞTIRILMESI VE OTONOM HALE GETIRILMESI
DIGITALIZING OF THE SUBMERGED MACHINE AND ROTATOR TO WORK IN SYNCH
AND AUTONOMOUS
Refik BAYRAM
Bomak Makina Ltd. Şti. Adana/Türkiye
ORCID No: 0000-0002-6327-2471
İzel KÖKTEN
Bomak Makina Ltd. Şti. Adana/Türkiye
ÖZET
Firmamız bünyesinde bulunan makine, teçhizat ve yetenekli teknik ekibiyle Nükleer Sektör de
Enerji Bakanlıǧı tarafından seçilmiş pilot şirketlerden biridir. Türkiye' ye ve bölgeye istihdam
yaratan geniş bir aileye sahip şirketimiz karbon çelik, alaşım çelik, paslanmaz çelik vb. hammadde
kullanarak yılda 1.500-2.500 ton ekipman imalatı ve borulama işleri yapmaktadır. Mevcutta
üretimimizin %60 ını Tank üretimi oluşturmaktadır. Bu kapsamda firmamızın üretiminde önemli
yer tutan Toz altı kaynak makinesi ile Rotator makinesi birbirleriyle haberleşebilen otonom halde
getirilerek senkronize çalışması saǧlanmış ve bu sistemden gelen veriler üretim ve planlama
bölümlerine aktarılmak ve bu veriler kullanılarak en verimli ve en hızlı çalışma planı
oluşturulmaktadır. Projemiz sonucunda ürün kalitesi, üretim verimliliği, üretim hızı artmıştır. Bunun
sonucunda ihracat artmış ürün teslim süreleri kısalmıştır.
Halen ülkemizdeki en büyük kuruluşlar başta olmak üzere, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika,
İngiltere, Norveç gibi ülkelerdeki firmalara düzenli olarak basınçlı tanklar edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Rotator, dijitalleşme, tozaltı kaynak, otonom

ABSTRCT
With its machinery, equipment and talented technical team, our company is one of the pilot
companies selected by the Ministry of Energy in the Nuclear Sector which can design and
manufacture pressure vessels at high quality and delivery requirements. BOMAK has a dedicated
team that creates employment in Turkey and the region, produces carbon steel, alloy steel, stainless
steel technical products. Yearly production capacity is between 1,500-2,500 tons of equipment
(pressure vessel, heat exchangers) and piping works. Vessel production constitutes 60% of our
current production. In this context, the Submerged arc welding machine and the Rotator machine,
which have an important place in the production of our company, were brought in an autonomous
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form that could communicate with each other and synchronized operation was ensured. The data
coming from this system are transferred to the production and planning departments. The most
efficient and fastest work plan is created by using the relevant data. As a result of our project,
product quality, production efficiency and production speed have increased. As a result, exports
increased and product delivery times shortened.
Currently, pressure tanks are regularly supplied to companies in countries such as Germany, France,
Netherlands, Belgium, England, Norway, especially the largest organizations in our country.
Keywords: Rotator, digitalization, submerged arc welding, autonomous
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KAMBURLUK EĞRİSİ DEĞİŞKEN KANAT PROFİLİ İÇİN KALDIRMA VE
SÜRÜKLEME KATSAYILARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF LIFT AND DRAG COEFFICIENTS FOR AIRFOIL WITH
VARIABLE CAMBER LINE
Dr. Muhammet ERDÖL
Uzman Araştırmacı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi,
ORCID No: 0000-0003-1202-6198
ÖZET
Kuşların uçuş sırasında kanat geometrisi değiştirebilme ve aerodinamik kontrol yetenekleri
yıllar boyunca araştırmacıların ve tasarımcıların ilgi odağı olmuştur. Şekil değişimlerine olan
ilgi yeni malzeme, sensör, aktüatör, donanım ve mikro elektronikteki gelişmelerle birlikte hız
kazanmıştır. Dışarıdan uygulanan kuvvet, sıcaklık, nem, elektrik akımı ve manyetik alan gibi
etkenler sonucu değişime uğrayabilen akıllı malzemelerle birlikte düzgün ve sürekli şekil
değiştirme özelliğine sahip kanat profilleri elde edebilmek mümkün olmuştur. Şekil değiştirme
özelliğine sahip kanat profilleri sayesinde kaldırma/sürükleme performansı, enerji tasarrufu ve
gürültü azaltımı sağlanabilmektedir. Bu amaçla kontrol edilebilir şekilde tasarlanan kanat
profilleri, her koşulda yüksek performans verebilecek şekilde değişebilmektedir. Kanat
profillerinin değişken şekilli hale getirilebilmesi için elektromanyetik motorlar, hidrolik ve
pnömatik pistonlar ve akıllı malzeme teknolojileri kullanılabilmektedir.
Kanat profilleri, bir akışkan içerisinde hareket eden, taşıta en uygun kaldırma/sürükleme oranını
vermek amacıyla tasarlanmış kıvrımlı, düz veya damla şeklinde iki boyutlu kesite sahip olan
geometrilere sahiptir. Bu kesitlerin sahip oldukları geometri sayesinde elde edilen kaldırma
kuvveti, sürükleme kuvveti ve yunuslama momenti performanslarının belirlenmesinde
kullanılan en önemli parametrelerdir. Farklı kanat profillerinin avantaj ve dezavantajları
değerlendirilirken ise bu kuvvetleri ifade eden boyutsuz katsayılar dikkate alınmaktadır.
Bu çalışma kapsamında kamburluk eğrisi değişebilen bir kanat profili modeli oluşturularak,
sabit hız ve farklı hücum açılarında değişen geometri durumları için kaldırma ve sürükleme
katsayıları hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle elde edilmiştir. Ayrıca bu hesaplamalar
sonrasında kaldırma katsayısının hücum açısına göre değişimi grafikleri incelenerek, değişen
profil geometrilerinde uçağın irtifa kaybetme durumunun hangi hücum açılarında gerçekleştiği
de ortaya koyulmuştur. Kanat etrafındaki akış analizi için potansiyel akış üzerindeki viskoz
tabaka etkisinin modellenmesine izin veren ve düşük Reynolds sayılarında kanat performansını
hızlı tahmin etmeye yarayan açık kaynak kodlu yazılım kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda
kamburluk eğrisi değişken bir kanat geometrisinin uçağın kaldırma/sürükleme performansına
etkisi ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Şekil değiştirme, Kamburluk eğrisi, Kanat profili, Hesaplamalı akışkanlar
dinamiği
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ABSTRACT
Over the years researchers and designers have been focused ability of birds during flight to
morphing wing geometry and control aerodynamic. The interest in morphing wings has gained
momentum with the developments in new materials, sensors, actuators, hardware, and
microelectronics. It has been possible to obtain airfoils with smooth and continuous
deformation, together with smart materials that can change as a result of factors such as
externally applied force, temperature, humidity, electric current, and magnetic field. Lift/drag
performance, energy savings, and noise reduction can be achieved with morphing airfoil.
Designed for this purpose, airfoils with controllable geometry can change their geometry to
give high performance in all situations. Electromagnetic motors, hydraulic and pneumatic
pistons, and smart material technologies can be used to obtain morphing wings.
Airfoils are designed to give the best lift/drag ratio to the vehicle moving in a fluid and have
two-dimensional cross-sections like flat, curved, or drop geometry. The most important
parameters used for determining airfoils performance are lift force, drag force, and pitching
moment. Dimensionless lift and drag coefficients are taken into account for evaluating different
airfoil geometries.
In this study, an airfoil with a variable camber line was modeled, and lift/drag coefficients were
calculated with computational fluid dynamics for constant speed and different angles of attacks.
In addition, variation of the lift coefficient according to the angle of attack was obtained, and
calculate stall angle for different camber lines. An open-source software that quickly predicts
airfoil performance at low Reynolds numbers and permits modeling of viscous layer influence
on the potential flow was used. As a result of this study, the effect of airfoil geometry with
variable camber lines was revealed on the lift/drag performance.
Keywords: Morphing, Camber line, Airfoil, Computational Fluid Dynamics.
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NUTRITIONAL APPROACHES IN FOOD INTOLERANCES
GIDA İNTOLERANSLARINDA BESLENME YAKLAŞIMLARI
Aslı Gül EREN
Bezmialem Vakif University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and
Dietetics, Eyüpsultan, Istanbul, Turkey.
ORCID ID: 0000-0002-4559-26230
Doç. Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR
Bezmialem Vakif University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and
Dietetics, Eyüpsultan, Istanbul, Turkey.
ORCID ID: 0000-0002-9993-7850

ABSTRACT
Food intolerance, which is one of the health problems and has become easier to diagnose with
the development of modern diagnostic tests, is a non-immunological disorder that occurs as a
result of the inability of individuals to digest or absorb a certain food or food component. The
prevalence of the disease is 15-20% in the population. Food intolerance symptoms usually
appear within half an hour to 48 hours after consuming the food. The most common symptoms
are indigestion, headache, diarrhea, vomiting, constipation, diarrhea, abdominal pain, insomnia,
fatigue, and urticaria. Although there is no definitive treatment for food intolerances, an
important treatment method is to eliminate the food caused by the intolerance from the diet or
to allow consuming it in the amount which the body to tolerate. In addition, it has been
determined in studies that the complaints of patients are reduced at a high rate by making and
applying an individual nutrition plan. In recent years, fermentable short-chain carbohydrate
(FODMAP)-based diet types can also be beneficial for patients. The main food intolerance
types seen are lactose intolerance, gluten (wheat) intolerance, favism and fructose intolerance,
which develop due to enzyme deficiency (enzymatic-based). Apart from all these, food
intolerance can be seen in individuals due to pharmacological (drug components in food) or
idiopathic reasons such as dopamine and histamine. Some colorants, nitrate, nitrite and
monosodium glutamate from food additives cause idiopathic food intolerance. In this study,
scientific studies on early diagnosis and current dietary approaches in the increasing prevalence
of food intolerance were compiled.

Keywords: Food intolerance, Diet, FODMAP
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ÖZET
Sağlık problemleri içerisinde yer alan ve modern tanı testlerinin gelişmesi ile teşhisi daha da
kolaylaşan gıda intoleransı, bireylerin belli bir gıdayı ya da gıda bileşenini sindirememesi veya
emilememesi sonucu oluşan immünolojik olmayan bir rahatsızlıktır. Hastalığın prevelansı
toplumda %15-20’dir. Gıda intoleransı semptomları genellikle gıdayı tükettikten yaklaşık
yarım saat ile 48 saat içinde ortaya çıkmaktadır. En sık görülen semptomlar ise hazımsızlık, baş
ağrısı, diyare, kusma, kabızlık, ishal, karın ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, ürtiker ve rinittir.
Gıda intoleranslarının kesin tedavisi olmamakla birlikte önemli bir tedavi yöntemi, intoleransın
neden olduğu gıdanın diyetten elimine edilmesi veya vücudun tolere edebileceği miktarda
tüketilmesidir. Ayrıca, bireye özgü beslenme planın yapılıp uygulanması ile hastaların
şikayetlerininyüksek oranda azaldığı yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Son yıllarda
fermente edilebilir kısa zincirli karbonhidrat (FODMAP) temelli diyet çeşitleri de hastalar için
faydalı olabilmektedir. Görülen başlıca gıda intoleransı tipleri; enzim eksikliğine bağlı
(enzimatik temelli) gelişen laktoz intoleransı, gluten (buğday) intoleransı, favizm ve früktoz
intoleransıdır. Tüm bunların dışında, dopamin ve histamin gibi farmakolojik (gıdada bulunan
ilaç bileşenleri) temelli veya idiopatik sebeplerle de bireylerde gıda intoleransı
görülebilmektedir. Gıda katkı maddelerinden bazı renklendiriciler, nitrat, nitrit ve monosodyum
glutamat idiopatik gıda intoleransına neden olmaktadır. Bu çalışma ile artan gıda intoleransı
prevelansında erken tanı ve güncel diyet yaklaşımları hakkında bilimsel çalışmalar derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda intoleransı, Diyet, FODMAP
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MAVİYEMİŞ (Vaccinium corymbosum L. TORO) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ
ÜZERİNE SOĞUKTA KATLAMA VE GİBERELLİK UYGULAMALARININ
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE EFFECTS OF COLD STRATIFICATION AND
GIBBERELLIN APPLICATIONS ON GERMINATION OF BLUEBERRY (Vaccinium
corymbosum L. TORO) SEEDS
Öğr. Gör. Dr. Besim KARABULUT
Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu, GÜMÜŞHANE,
(Sorumlu Yazar)
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Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN, ORCİD
No: 0000-0003-1403-7464

ÖZET
Amerika’da 1900’lü yıllarda başlanan maviyemiş yetiştiriciliğine Türkiye’de iki binli yılların
başında başlanmıştır. Türkiye’de Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Marmara ve Doğu
Anadolu Bölgelerinin belirli yerlerinde doğal olarak yetişen Vaccinium türleri bulunmaktadır.
Maviyemiş ormangülü, açelya, funda, turnayemişi, çay üzümü ve çoban üzümü gibi türleri de
içeren fundagiller (Ericaceae) familyasında yer almaktadır. Maviyemiş ılıman iklim kuşağında
yetişen, asitli toprakları seven bir bitkidir. Maviyemişlerde kültürü yapılan üç tür olup bunlar
yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum), alçak boylu maviyemiş (Vaccinium
angustifolium) ve tavsan gözü maviyemiştir (Vaccinium ashei). Maviyemiş hem bitki hem de
meyve olarak tercih edilen yeni bir üründür. Çalı formunda, çok yıllık ve kışın yaprağını döken
bir bitkidir. Ekonomik ömrü 35-40 yıl olup, meyve birçok şekilde tüketilmektedir.
Bu çalışmada yüksek boylu maviyemiş türüne giren ‘Toro’ çeşidinin meyveleri deniz
seviyesinden 300 metre yükseklikte olan Trabzon Hayrat ilçesinden 2010 yılında toplanmıştır.
Bu çeşidin taneleri orta irilikte, sert, açık mavi renktedir. Meyvelerden çıkartılan maviyemiş
tohumlarına +4 °C soğukta katlama (0, 30, 60, 120 ve 180 gün) ve giberellin (GA3) (0, 100,
500, 1000 ve 1500 ppm) uygulamaları yapılmıştır ve çimlenme, şaşırtılan ve yaşayan bitki
sayısı üzerine etkileri araştırılmıştır. Maviyemiş tohumlarında çimlenme oranı bakımından en
yüksek oran %90.67 ile 30 gün soğukta bekletilen ve 1500 ppm GA3 dozu uygulanan
tohumlardan elde edilmiştir. Şaşırtılan bitki bakımından en yüksek oran çimlenme oranındaki
uygulamalarla benzer çıkmıştır. Yaşayan bitkilerde ise en yüksek oran %87.67 ile 30 gün
katlanan ve 1000 ppm GA3 uygulanan tohumlarda belirlenmiştir. Çalışma sonunda maviyemiş
tohumlarını optimum 30 gün soğukta bekletmek ve dışsal giberellin uygulaması yapmak
çimlenmeyi ve elde edilen çöğür bitkisini arttırdığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: çimlenme, maviyemiş, GA3, katlama
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ABSTRACT
Blueberry cultivation, which started in the United States in the 1900s, began in Turkey in the
early 2000s. Vaccinium species naturally grow in certain parts of the Marmara and Eastern
Anatolia Regions, especially in the Black Sea Region in Turkey. Blueberry is in the family of
heater (Ericaceae), including species such as rhododendron, azalea, heather, cranberry,
whortleberry, and bilberry. Blueberry is a plant that grows in the temperate climate zone and
loves acidic soils. There are three cultivars of blueberries: high-bush blueberry (Vaccinium
corymbosum), low-bush blueberry (Vaccinium angustifolium), and rabbit-eye blueberry
(Vaccinium ashei). Blueberry is a new product preferred both as a plant and as a fruit. It is a
perennial and deciduous plant in the form of a bush. Its economic life is 35-40 years, and the
fruit is consumed in many ways.
In this study, the fruits of the 'Toro' variety, a high-bush blueberry type, were collected in 2010
from the Trabzon Hayrat district, which is 300 meters above sea level. The grains of this variety
are medium in size, hard, light blue. Blueberry seeds extracted from fruits were stratified at +4
°C (0, 30, 60, 120 and 180 days) and gibberellin (GA3) (0, 100, 500, 1000, and 1500 ppm)
applications and its effects on germinated, transplanted, and living plants were investigated. In
terms of germination rate in blueberry seeds, the highest rate with 90.67% was obtained from
seeds kept in the stratified for 30 days and applied 1500 ppm GA3 dose. The highest rate in
terms of transplanted seedlings is similar to the applications in the germination rate. In living
seedlings, the highest rate was determined with 87.67% in seeds stratified for 30 days and
applied 1000 ppm GA3. At the end of the study, it was determined that keeping the blueberry
seeds in the stratified for 30 days and applying external gibberellin increased germination and
the obtained plant.
Keywords: germination, blueberry, GA3, stratification
1. GİRİŞ
Türkiye’de maviyemiş yetiştiriciliğine 1996 yılında Rize ormanlarında yetişen çay üzümünü
kültüre alma düşüncesiyle başlamıştır (Çelik, 2019). Türkiye’nin Kuzeydoğu kesiminde yer
alan bazı yabani orman meyveleri ile aynı familyada bulunan maviyemiş, ılıman iklim
kuşağında yetişebilen üzümsü meyvedir ve Türkçemize ve Karadeniz Bölgesindeki asitli
topraklara kazandırılan bu meyve dünyada ‘blueberry’ olarak bilinmektedir (Çelik, 2008).
Vaccinium L. türleri yüksek düzeyde organik madde içeren 4.0-5.5 pH’da yetişebilen ve iyi
drene olmuş toprakları tercih edip, Ericaceae familyasında bulunur ve yaklaşık 450 türü vardır
(Eminağaoğlu, 2018). Maviyemişlerde kültürü yapılan 3 tür olup bunlar yüksek boylu
maviyemiş (Vaccinium corymbosum), alçak boylu maviyemiş (Vaccinium angustifolium) ve
tavşan gözü maviyemiştir (Vaccinium ashei). 1906 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
kültüre alınan maviyemiş yetiştiriciliği günümüzde birçok çeşitle sürdürülmektedir. Karadeniz
Bölgesi başta olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi florasında bazı
Vaccinium türleri (V.vitis-idea, V. myrtillus, V. uliginosum ve V. arctostaphyllos) kendiliğinden
yetişmektedir (Çelik, 2006). Maviyemiş yetiştiricileri tarafından aranan en önemli özellikler
arasında aroma, büyük boy, açık mavi renk, sapın ayrıldığı yerde küçük bir iz, el veya makine
ile hasadın kolay olması ve depolama ömrünün uzun olması olarak sıralanabilir (Hancock vd.,
2008). Geleneksel ıslah yoluyla da bu özelliklerin çoğunda gelişme sağlamışlardır (Retamales
ve Hancock, 2018).
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Gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından sahip olduğu güçlü pazar, bir
yandan üreticilerin yüksek gelir elde etmesini sağlarken diğer yandan üretim alanlarının da hızla
artmasını sağlamaktadır. Yüzyılın meyvesi olan maviyemiş, çok farklı alanlarda
kullanılabilmekte olup sağlık açısından da son derece yararlıdır ve birim alandan yüksek gelir
getirmektedir (Çelik, 2008).
Bitki yaşamında üreme kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle tohum dormansisini ve
çimlenmesini etkileyen genler bitki popülasyonlarını etkileyen etkiler arasındadır (Penfield,
2017). Tohumun çimlenmesini ve dormansiyi çok sayıda gen ve çevresel faktörler
etkilemektedir. Dormansi durumundaki tohum olumsuz hava koşullarında uzun bir süre
kendisini korunmaktadır. Dormansi canlı bir tohumun uygun koşullar altında bile çimlenmeye
başlayamaması olarak tanımlanmaktadır ve ışık, sıcaklık ve tohum depolama süresi gibi çeşitli
çevresel faktörler tarafından kontrol edilmektedir (Bewley, 1997; Koornneef vd., 2002; Boyraz
vd., 2019). Bunlarla birlikte tohum ekimi sırasında ve sonrasında yapılan hatalar ve tohumdan
kaynaklanan çeşitli faktörlerden dolayı çimlenme gerçekleşmeyebilmektedir (Karakurt vd.,
2010). Tohumlardaki dormansi ve çimlenme birbirleriyle ilişkili bir durumdur. Bitkilerin
dormanside kalıp çimlenememesinde bünyesel hormonlar etkilidir. ABA (Absisik asit)
hormonunun GA (Giberellik asit) hormonundan yüksek olması dormansinin devam etmesine,
GA’nın ABA’dan yüksek olması ise çimlenmenin başlamasına etki etmektedir (Finch‐Savage
ve Leubner‐Metzger, 2006). Vaccinium türlerinde dormansinin düzenlenmesindeki önemli
çevresel faktörler nem, düşük sıcaklıklar ve ışıktır. Doğal koşullar altında değişen nem sıcaklık
ve ışık gibi faktörler çimlenme sürecinde farklılıklara sebep olabilir (Baskin vd., 2000).
Vaccinum tohumlarının çimlenmesinde ışığın mutlaka gerekli olduğu belirtilmektedir (S
Sedaghathoor, 2007). Tohumlarda dormansiyi kırmak ve maksimum tohum çimlenmesini elde
etmek için genellikle soğukta katlama ve GA (Giberellik asit) uygulaması yapılmaktadır (Taiz
vd., 2015). Bazı Vaccinium türlerinde dormansinin kırılması ve tohumların çimlenmesi için
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bilgin ve Alım (2021) Vaccinium myrtillus L. tohumlarıyla
yaptıkları çimlendirme çalışmasında soğukta katlama, soğuk uygulama ve GA3
uygulamalarının tohumlarda çimlenmeyi artırdığını bildirmişleridir. Hormon ve katlama
periyotlarının maviyemiş tohumlarının çimlenmesi üzerine yapılan çalışmada katlama
yapılmadan hormon uygulanan tohumlarda en iyi çimlenme oranı (%65.25) elde edilse de,
yaşayan bitki oranında düşüşler saptanmıştır (Fischer vd., 2007). Ciordia vd. (2004) çoban
üzümü (Vaccinium myrtillus) tohumlarının çimlenmesi üzerine GA3 ve sıcaklığın etkisi
incelemiş ve çimlenme oranlarının %50-91 arasında değiştiği saptamışlardır. Kolombiya’da
maviyemiş tohumunun çimlenmesi üzerine ışığın etkisinin olduğu ve en iyi çimlenme
sıcaklığının 22±2°C olduğu belirlenmiştir. Thakur ve Rathore (1991) maviyemiş tohumlarında
3-4 °C’de 30 gün katlama yapmayı önermiştir. Targonskii (1998) tarafından yapılan
araştırmada Vaccinium vitis-idea tohumlarına uygulanacak en iyi işlemin soğukta katlama
olduğu ve tohum canlılığının %58.0-64.3 oranında koruduğunu ortaya koymuştur. Maviyemiş
tohumlarının bir yıl bekletilmesi ve ekim öncesinde 3°C’de 4 ay katlama uygulanması
çimlenme oranını %25 artırmıştır (Paal, 2002). Çelik (2011) maviyemiş (Vaccinium
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corymbosum L. Bluecrop) tohumları üzerine GA3 ve soğukta bekletmenin etkilerinde en yüksek
çimlenme oranını %77.00 ile katlamaya alınmamış ve 2000 ppm GA3 uygulanmış tohumlarda
elde etmiştir. Bu çalışmada, Türkiye için en önemli bir ürün haline gelen maviyemiş (Vaccinium
corymbosum L. TORO) tohumlarının çimlenmesi üzerine soğuk katlama ve GA uygulamasının
etkisi belirlenmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
‘Toro’ yüksek boylu maviyemiş çeşidi (Vaccinium corymbosum L.) Trabzon ili Hayrat ilçesi 300
m rakımda organik olarak yetişmekte olan bahçeden toplanan meyvelerin tohumları
kullanılmıştır. Dik ve kuvvetli gelişme gösteren çalılara sahip bir çeşit olup verimliliği
yüksektir. Taneleri orta irilikte, sert, açık mavi renkte, sap çukuru yara izi küçük ve tatlıdır. İki
hasatta toplanabilecek şekilde konsantre olgunlaşma özelliğine sahiptir. Sanayi ve taze tüketim
amaçlarına uygun bir çeşittir. Soğuklara karşı dayanıklılığı yüksektir (Şekil 1) (Çelik, 2008).

Şekil 1. Toro maviyemiş (Vaccinium corymbosum L. Cv. Toro) çeşidinin çiçekleri, yaprakları,
meyvesi ve bitkisi
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Toplanan meyvelerden tohumları ayrılmıştır. Daha sonra ıslak tohumlar kuruyana kadar oda
koşullarında bekletilmiştir. Kuruyan tohumların içerisinde bulunan kabuk artıkları ve diğer
yabancı maddeler temizlendikten sonra iri tohumlar ile ufak tohumlar ayrılarak çimlendirme
için iri tohumlar kullanılmıştır. 100 adet tohum olacak şekilde 75 adet kilitli poşete tohumlar
hazırlanmıştır. Kilitli poşetler kontrol (0 gün) ve +4°C’de 30, 60, 120 ve 180 gün boyunca
katlamaya alınmıştır. Katlamadan çıkarılan tohumların kilitli polietilen torbalara ince delikler
açılarak 24 saat boyunca 0, 100, 500, 1000 ve 1500 ppm GA3 çözeltilerinin içerisine
daldırılmıştır. Katlama ve hormon uygulamalarından sonra tohumlar 22°C alttan ısıtma
sıcaklığına sahip tavalardaki 10 cm kalınlığında asit torfun yüzeyine ekilmiştir. İnce çubuk
yardımıyla açılan çizilere ufak bir karton yardımıyla 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 100 tohum
olacak şekilde yüzeye ekilerek serada doğal ışıkta (gece-gündüz) ve mistleme sulama sistemi
altında çimlenmeye bırakılmıştır. Denemede yüzde olarak saptanan verilere “arcsinx
transformasyonu” uygulanan variyans analizi (ANOVA) bu değerler üzerinden yapılmıştır.
Farklı olan ortalamalar arasındaki gerçek farklılıklar ise DUNCAN Multiple Range Test ile test
edilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tohum dormansisi GA3 ve katlama uygulamalarıyla doğrudan veya dolaylı olarak kırılabilir
(Finch‐Savage ve Leubner‐Metzger, 2006). Katlama ile birlikte GA3 uygulamasının yapılması
tohumlardaki dormansinin kırılmasını kolaylaştırdığı için soğukta katlama gereksinimini
azaltabilir (Schmitz vd., 2001; Amoaghaei, 2007). Farklı sürelerde soğukta katlanarak değişik
dozlarda GA3 uygulanmış olan maviyemiş tohumlarındaki çimlene oranı, şaşırtılan ve yaşayan
bitki oranları (%) Çizelge 1’de verilmiştir. Katlama süreleri ve GA3 dozu interaksiyonları
arasında çimlenme oranı bakımından %1, şaşırtılan ve yaşayan bitki oranı bakımından %5
düzeyinde önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 30 gün soğukta bekletilerek 1500 ppm
GA3 uygulanmış olan maviyemiş tohumlarındaki çimlenme oranı (%90.67) ve 30 gün soğuk ve
1000 ppm GA3 uygulanan tohumlardaki çimlenme oranı %90.00 ile en yüksek olduğu
belirlenmiştir. 120 gün katlanan ve GA3 uygulanmamış olan maviyemiş tohumlarında ise
çimlenme oranının %40.33 ile en düşük değerde kaldığı belirlenmiştir. Şaşırtılan bitki oranında
da en yüksek değer (%90.67) tohumların çimlenme oranında olduğu gibi 30 gün soğukta
katlanan ve 1500 ppm GA3 uygulanan tohumlardan elde edilen bitkilerde saptanmıştır. Yaşayan
bitki oranında ise 30 gün süre ile katlanan ve 1000 ppm GA3 uygulamasına tabi tutulan
tohumlardan elde edilen bitkilerde %87.67 ile en yüksek değere ulaşmıştır. (Yang vd., 2009),
Vaccinium duclouxii tohumlarının çimlenmesi üzerine yaptığı çalışmada farklı katlama
sürelerinin çimlenmeyi çok önemli düzeyde etkilemediği, çimlenme için optimum sıcaklığın
25°C olduğunu ve GA3 uygulamalarının çimlenme oranını arttırdığını saptamışlardır.
Vaccinium arctostaphylos tohumlarında en yüksek değerler %50 çimlenme ile 1000 ppm GA+0
ethrel veya 10 ppm ethrel+ 8 hafta katlamadan elde edilmiştir (Sedaghathoor, 2010). Ellis vd.
(1985), bazı Vaccinium türleri tohumları ile yaptıkları çalışmada 3 ay katlama ve 20 saat 1000
ppm GA uyguladıkları tohumlarda en yüksek çimlenmeyi elde etmişlerdir. Elde edilen
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sonuçlara göre katlama ve hormon interaksiyonu uygulamaları çimlenmeyi teşvik etmiş
araştırıcıların sonuçları ile benzerlik teşkil etmiştir. Fakat çoban üzümü (Vaccinium myrtillus
L.) tohumları ile yapılan bir çalışmada soğukta katlama ve GA3 uygulamaları tohumların
çimlenme yüzdesini arttırmamış, tüm sonuçlar %23-40 arasında saptanmıştır (Bilgin ve Alım,
2021). Kullanılan tohumların farklı türde Vaccinium tohumları olduğu için yapılan
uygulamalara farklı tepkiler vermiş olabilir.
Soğukta katlama tohumların çimlenmesi üzerine farklı etkilere sahiptir. Kimi araştırmalarda
katlamaya ihtiyaç duyulmadığı belirlenirken, kimisinde ise çimlenmeyi etkilediği belirlenmiştir
(McKechnie vd., 2012; Karabulut ve Celik, 2013). Katlama süreleri dikkate alındığında,
soğukta katlama süreleri bakımından çimlenen tohum, şaşırtılan ve yaşayan bitkiler arasında
istatistiki olarak çok önemli farklılıklar (%1) olduğu belirlenmiştir. En yüksek çimlenen tohum,
şaşırtılan ve yaşayan bitki oranlarının 30 gün soğukta bekletilen maviyemiş tohumlarında
(sırasıyla %79.93, %79.87 ve %77.13) elde edilirken soğukta katlamanın çimlenmeyi arttırdığı
belirlenmiş fakat süresi uzadıkça tohumlardaki çimlenme oranında azalma tespit edilmiştir
(Çizelge 2). Barney vd. (2001) Vaccinium membranaceum ile yaptıkları çalışmada tohumların
uzun süreli katlanmasının çimlenmede azalmalara neden olduğunu belirtmişlerdir. Çay üzümü
(Vaccinium artostaphylos) tohumlarının 90 gün soğukta bekletildiğinde en iyi sonuçlar elde
edilmiştir (Shahram Sedaghathoor, 2008). Sherstenikina ve Zaranchuk (1985), Vaccinium
corymbosum tohumlarında çimlenme oranının 20-30°C’de %5-7 arasında değiştiğini, aynı
tohumların 3-4°C’ de 2-3 hafta katlandıktan sonra çimlenme oranının %40-45’e yükseldiğini
saptamışlardır. Elde edilen sonuçlarla çalışmacıların sonuçları benzerlik göstermektedir.
Aalders vd. (1980) ise alçak boylu maviyemiş tohumları ile yaptıkları çalışmada tohumların
meyvelerden çıkartıldıktan sonra hemen dikilirse kolayca çimlenebileceğini belirtmişlerdir.
GA3 Vaccinium tohumları da dahil olmak üzere bir çok bitki tohumu için dormansinin
kırılmasına yardımcı olmaktadır (Ciordia vd., 2006). Nitekim elde edilen sonuçlarda da GA3
tohum çimlenmesi üzerindeki etkisini göstermiştir. Maviyemiş tohumlarında GA3’ün çimlenme
oranı, şaşırtılan ve yaşayan bitki üzerine etkisinin önemli (%5) düzeyde olduğu saptanmıştır.
GA3 dozu arttıkça çimlenme oranı artmış ve 1500 ppm doz uygulanan maviyemiş tohumlarında
ortalama çimlenme oranı %76.47 ile en yüksek oran elde edilmiştir. Şaşırtılan ve yaşayan bitki
oranlarında 1000 ppm GA3 uygulanan tohumlarda bir düşüş gözükse de, 1500 ppm uygulanan
tohumlarda şaşırtılan bitki oranı % 62.20 ve yaşayan bitki oranı % 59.67 ile en yüksek değere
ulaştığı saptanmıştır (Çizelge 3). Nitekim benzerlik gösteren çalışmalarda, Dweikat ve Lyrene
(1989), Floridablue maviyemiş tohumlarının çimlenmesi üzerine GA3 ve BA uygulamalarının
etkisini araştırdığı bir çalışmada en yüksek çimlenme oranını 10.4 mM GA3 + 0.4 veya 2.2 mM
BA uygulanan tohumlarda elde etmişlerdir. Ciordia vd. (2006), çoban üzümü tohumlarına GA3
uygulandığında çimlenmelerin %50 ile %91 arasında değiştiğini saptamışlardır. Fakat Griffin
ve Blazich (2002), yüksek boylu maviyemiş tohumlarında çimlenme oranının kontrol
uygulamasında %4 iken 900 ppm GA3 uygulanan tohumlarda bu oranının %50 olduğunu
saptamışlardır. Ayrıca GA3 konsantrasyonunun artması tohumların çimlenmesini önemli
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derece arttırmadığını belirtmişlerdir. Çizelge 3’ten de anlaşılacağı gibi bu çalışmacıların
sonuçları ile elde edilen sonuçlar zıtlık göstermektedir. Bunun nedeni kullanılan tohumların
farklı çeşit olması veya bitkilerin yetiştirildiği çevre koşullarından kaynaklanmış olabilir.
Haftalara göre çıkış oranına soğukta bekletme ve GA3 uygulamalarının interaksiyonu etkisine
bakıldığına 6. hafta sonunda maviyemişlerde 30 gün soğukta bekletilen ve 1500 ppm GA3
uygulanan tohumlardan (%90.67). İlk hafta maviyemiş tohumlarında en yüksek çimlenme 30
gün soğukta bekletilen ve 1500 ppm GA3 uygulanan tohumlardan elde edilirken, ikinci haftada
çimlenmeler hızlı bir artış göstermiştir (Çizelge 4).
Çizelge 1. Farklı katlama ve GA3 uygulamalarının maviyemiş tohumlarında çimlenme,
şaşırtılan ve yaşayan bitki oranları (%)
Katlama
(Gün)

GA3 (ppm)

Çimlenen Tohum
Oranı (%)

Şaşırtılan Bitki
Oranı (%)

Yaşayan Bitki
Oranı (%)

0
100
500
1000
1500
0
100
500
1000
1500
0
100
500
1000
1500
0
100
500
1000
1500
0
100
500
1000
1500

66.00 bcde*
72.33 bc
73.00 bc
83.33 a
68.67 bcde
72.33 bcd
71.00 bcde
75.67 b
90.00 a
90.67 a
52.00 def
52.67 def
69.67 bcde
75.33 b
74.00 b
40.33 f
53.00 cdef
53.67 cdef
53.67 cdef
74.33 b
51.67 def
51.00 ef
70.33 bcde
66.33 bcde
74.67 b

66.00 cdefgh**
71.67cdef
73.00 cde
83.00 abc
67.67 cdefg
72.00 cdef
71.00 cdef
75.67 bcd
90.00 a
90.67 a
30.67 kl
32.67 jkl
61.67 defghi
42.33 ghijkl
48.67 efghijk
36.33 ijkl
41.00 hijkl
27.67 kl
22.67 l
47.33 fghijk
47.33 fghijk
38.33 ijkl
65.33 cdefgh
36.00 ijkl
56.67 defghij

61.67 cdefg ***
70.33 abcd
71.33 abcd
81.33 abc
67.33 cdef
69.33 bcde
67.67 cdef
74.33 abcd
87.67 a
86.67 ab
30.00 ijk
32.33 hijk
56.33 defgh
41.33 ghijk
44.33 fghijk
34.33 hijk
32.00 ijk
27.00 jk
21.33 k
45.67 efghij
45.67 efghij
36.67 jk
63.33 cdefg
32.67 hijk
54.33 defghi

0

30

60

120

180
*P<0.01 LSD: 6.16
**P<0.05 LSD: 12.86
***P<0.05 LSD: 12.38
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Çizelge 2. Farklı katlama uygulamalarının maviyemiş tohumlarında çimlenme, şaşırtılan ve
yaşayan bitki oranları (%)
V. corymbosum L. TORO

Katlama
(gün)
0
30
60
120
180

Çimlenen
72.67ab*
79.93a
64.73bc
55.00c
62.80c

Şaşırtılan
72.27a**
79.87a
43.20bc
35.00c
48.73b

Yaşayan
70.40a***
77.13a
40.87bc
32.07c
46.53b

*P<0.01 LSD: 6.16
**P<0.01 LSD: 7.67
***P<0.01 LSD: 7.38

Çizelge 3. Farklı GA3 uygulamalarının maviyemiş tohumlarında çimlenme, şaşırtılan ve
yaşayan bitki oranları (%)
V. corymbosum L. TORO

GA3
(ppm)
0
100
500
1000
1500

Çimlenen
56.47c*
60.00bc
68.47ab
73.73a
76.47a

Şaşırtılan
50.47b**
50.93b
60.67ab
54.80ab
62.20a

Yaşayan
48.20b***
47.80b
58.47a
52.87ab
59.67a

*P<0.05 LSD: 10.33
**P<0.05 LSD: 5.75
***P<0.05 LSD: 5.54
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Çizelge 4. Farklı soğukta katlama ve GA3 uygulamalarının altı hafta boyunca maviyemiş
tohumlarında çimlenme üzerine etkileri
Hafta
Katlama
GA3(ppm)
I
II
III
IV
V
VI

0

30

60

120

180

0
100
500
1000
1500
0
100
500
1000
1500
0
100
500
1000
1500
0
100
500
1000
1500
0
100
500
1000
1500

0,00
0,33
0,00
0,00
6,67
0,00
0,00
1,33
0,00
10,33
0,00
0,33
0,33
1,67
0,00
0,00
0,00
0,33
0,33
2,33
0,00
0,67
0,33
0,00
3,67

6,67
26,67
41,00
55,67
57,33
4,67
38,00
46,33
52,33
62,00
3,00
20,67
37,33
39,67
46,00
4,33
21,33
37,67
40,33
50,67
3,67
20,67
32,33
40,67
56,00

27,00
56,33
57,67
76,33
66,67
21,33
50,67
62,33
81,00
81,00
25,67
38,33
65,33
71,67
68,33
27,00
44,67
66,00
52,00
74,33
20,00
45,00
61,33
53,00
73,00

41,33
63,33
65,67
79,33
68,67
40,00
56,67
69,00
86,67
85,33
37,00
51,33
69,67
75,33
70,33
37,67
50,33
66,33
52,00
74,33
35,33
49,00
68,00
62,00
73,33

52,00
66,33
67,00
81,00
68,67
55,67
62,67
73,00
87,33
85,67
41,67
52,00
69,67
75,33
70,67
39,67
51,33
66,33
52,33
74,33
45,67
50,00
68,00
63,67
73,33

66,00
72,33
73,00
83,33
68,67
72,33
71,00
75,67
89,67
90,67
52,00
52,67
69,67
75,33
74,00
40,33
53,00
66,33
53,67
74,33
51,67
51,00
70,33
66,33
74,67

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Karadeniz Bölgesindeki doğal asitli topraklarda mükemmel performans
göstererek, kaliteli ve yüksek ürün verebilen maviyemiş (Vaccinium corymbosum L. Cv.
‘Toro’) tohumlarının çimlendirilmesi üzerine GA3 ile soğukta bekletmelerin etkileri göz
önünde bulundurularak tohumlardaki dormansinin kırılması ve elde edilecek en yüksek
çimlenme oranı ile bitki elde edilmesi imkanları araştırılmıştır. Denemede elde edilen sonuçlara
göre çimlenme oranı bakımından maviyemiş tohumlarında en yüksek değer 30 gün soğukta
bekletilen ve 1500 ppm GA3 dozu uygulanan tohumlardan elde edilmiştir. Şaşırtılan bitkiler
bakımından ise 30 gün katlanan ve 1500 ppm GA3 uygulama yapılan tohumlarda, yaşayan bitki
oranında 30 gün katlanan ve 1000 ppm GA3 uygulanan tohumlarda en yüksek değerler elde
edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre maviyemiş tohumlarında iyi bir çimlenme oranı ve
devamında elde edilecek olan bitki sayısının oranının artması için tohumların 30 gün süre ile
katlanması ve 1000 ila 1500 ppm GA3 uygulanması en iyi sonuçları vermiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada; farklı rizobakteri (Azospirillum lipoferum, Bacillus megaterium ve Frateuria
aurentia) ve bor dozlarının (0 mM, 5 mM, 10 mM ve 20 mM) tıbbi adaçayı (Salvia
officinalisL.) bitkisinin fide gelişim parametreleri ile toplam flavonol ve klorofil miktarları,
yaprak alanı ve sıcaklığı gibi fizyolojik özellikler üzerineetkilerini belirlemek amacıyla, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ ne ait tam kontrollü iklim
kabininde 2021 yılında yürütülmüştür. Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme Deseni’ne göre
faktöriyel düzende 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada, kök ve fide uzunluğu (cm),
kök ve fide yaş ağırlığı (g), kök ve fide kuru ağırlığı (g) gibi büyüme ve gelişim parametreleri
ile toplam flavonol ve klorofil içeriği (dualex değeri), yaprak alanı (cm2) ve sıcaklığı (0C) gibi
fizyolojik parametreler incelenmiştir.
Araştırma sonucunda; PGPR uygulamalarının kök uzunluğu, fide yaş ağırlığı, fide uzunluğu,
kök yaş ve kuru ağırlığı ve yaprak alanı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemli
bulunurken, fide kuru ağırlığı, yaprak sıcaklığı, flavonol ve klorofil miktarı üzerine etkisi
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Rizobakteri uygulamaları ile büyüme
parametrelerinde kontrole kıyasla önemli artışların olduğu kaydedilmiştir. Bor dozlarının
yaprak sıcaklığı hariç, diğer parametreler üzerindeki etkisinin önemli olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, artan bor dozları ile büyüme parametrelerinde azalmaların olduğu, ancak, toplam
flavonol ve klorofil içeriğinde ise artışların olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme Parametreleri, Bor Toksisitesi, Salvia officinalis L., Tıbbi
Adaçayı, Total Flavonol, Total Klorofil
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ABSTRACT
In this study; it was carried out in order to determine the effects on physiological properties
such as total flavonol and chlorophyll amounts, leaf area and temperature with the seedling
growth parameters of medicinal sage (Salvia officinalis) plant of different rhizobacteria
(Azospirillum lipoferum, Bacillus megaterium and Frateuria aurentia) and boron doses (0
mM, 5 mM, 10 mM and 20 mM) in a fully controlled climate cabinet belonging to Van
YüzüncüYıl University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops in 2021.The
experiment was set up in factorial order with 4 replications according to the Complately
Randomized Plots Trial Design. In the study, it were investigated growth and development
parameters such as root and seedling length (cm), root and seedling fresh weight (g), root and
seedling dry weight (g) with physiological parameters such as total flavonol and chlorophyll
content (dualex value), leaf area (cm2) and temperature (0C).
As a result of the research; While the effects of PGPR applications on root length, seedling
fresh weight, seedling length, root fresh and dry weight and leaf area were found to be
statistically significant, the effects on seedling dry weight, leaf temperature, flavonol and
chlorophyll content were found to be statistically insignificant. Significant increases in growth
parameters were noted with rhizobacteria applications compared to control. It was determined
that the effect of boron doses on other parameters except leaf temperature was significant. In
addition, it was determined that there were decreases in growth parameters with increasing
boron doses, but increases in total flavonol and chlorophyll content
Keywords: Growth Parameters, Boron Toxicity, Salvia Officinalis, Medicinal Sage, Total
Flavonol, Total Chlorophyll
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ÖZET
İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar beslenme, barınma, ısınma, giyinme, süs ve tedavi gibi
değişerek artan ihtiyaçlarını karşılamada doğal ortamında yetişen birçok bitkiden
yararlanmıştır.Bitkilerin geçmişte bilinçsizce toplanması ve buna bağlı olarak bitki
populasyonlarında azalmaların meydana gelmesi, nüfusun artışıyla birlikte bitkilere olan
ihtiyaçların artması ve ihtiyaç duyulan bitkilere ulaşmadaki zorluklar gittikçe
belirginleşmiştir.Bu sebeplere bağlı olarak bitkileri kültüre alıp çoğaltma yoluna gidilmiştir.
İlk zamanlar bitkilerinkültüre alınma süreçlerinde, ihtiyaç duyulan bitkilerin görünümleri esas
alınarak yapılmaya başlanmıştır. Kültüre alınan bitkilerin birbiriyle ve çevre ile olan ilişkileri
zamanla daha iyi anlaşılmış ve talepler doğrultusunda yapay seçilim, melezleme gibi klasik
yöntemler denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Genetik çalışmaların ortaya çıkmasıyla
birlikte bitkiye ait tüm karakterlerin genlerle aktarıldığı tespit edilmiş ve ıslah programlarında
klasik yöntemlerle birlikte moleküler yöntemler de kullanılmaya başlamıştır. Moleküler
markörler (DNA markörleri), genomda herhangi bir gen bölgesi ya da gen bölgesi ile ilişkili
DNA parçasıdır. Moleküler markörler; farklı genotiplere ait DNA diziliş farklılığını
(polimorfizm) çeşitli şekillerde ortaya koyan markörlerdir. Moleküler markörler; polimeraz
zincir reaksiyonlu (PCR) olmayan (RFLP) ve polimeraz zincir reaksiyonuna bağlı (RAPD,
SSR, ISSR, AFLP, SRAP, SCAR, STS, CAPS, ALP, SNP, MP-PCR, AP-PCR vb.) olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır.Moleküler markör çeşitlerinin zamanla artmasında; teknoloji,
laboratuar alt yapısı, maddi imkân, DNA’da markörlerin fazla bulunması ve bitkilerin
biyolojik altyapılarının farklılığı önemli nedenler arasında yer almaktadır. Moleküler
markörler bitkilerde başlıca; bitki ıslah çalışmalarında ana ve baba hatlarının genetik düzeyde
birbirlerine uzaklıklarının tespitinde, tohumluk ticareti veya ıslahçı haklarının korunmasında;
ıslah edilmiş herhangi bir bitki çeşidinin kendisiyle morfolojik veya kalite parametrelerinde
farklılık olmayan yerel çeşitten genetik düzeyde farklılıklarının ortaya konularak
ayrılmasında, başka bir canlıya ait herhangi bir DNA parçasının hedef bitkide olup
olmadığının (GDO) tespit edilmesinde, Tohum safiyet analizlerinde, bitki genetik kaynak
çeşitliliğini DNA düzeyinde tespit edip akrabalık ilişkilerini belirleme, tanımlama ve
korumaya almada, DNA markörleri sayesinde verim ve kalite gibi birçok agronomik
karakterlerin birbiriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi, hastalık ve zararlılara, pestisit ve
herbisitlere, su stresine, tuzluluğa, alkaliliğe dayanıklılık ile ilişkili genlerin haritalanması ve
DNA düzeyinde polimorfik bölgelerin tespit edilip hassas ve dayanıklı tiplerin seçilip bitki
ıslahında kullanılmasına katkı sağlaması gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Moleküler
markörler birbiriyle kıyaslandığında bazı üstünlük ve zayıflıkları bulunmaktadır. Bitkiye ve
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çalışılacak karakterlere göre seçilecek herhangi bir markör bu husus göz önüne alınarak
yapılmalı ve en fazla sayıda istenilen özellikleri barındıran teknik seçilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Moleküler Markör, DNA Markörleri, Bitki Islahı, Polimorfizm

ABSTRACT
From past to present, human beings have benefited from many plants grown in their natural
environment to meet their changing and increasing needs such as nutrition, shelter, heating,
dressing up, ornamentation and treatment. The unconscious collection of plants in the past and
the resulting decrease in plant populations, the increase in the needs for plants with the
increase in population, and the difficulties in reaching the needed plants have become
increasingly evident. Depending on these reasons, plants were cultured and multiplied. In the
early times, it was started to be done on the basis of the appearance of the plants needed in the
process of cultivating the plants. The relations of the cultivated plants with each other and
with the environment were beter understood over time, and classical methods such as artificial
selection and hybridization were tried in line with the demands and positive results were
obtained. With the emergence of genetic studies, it has been determined that all plant
characters are transferred with genes and molecular methods have been used in breeding
programs together with classical methods. Molecular markers (DNA markers) are DNA
fragments associated with any gene region or gene region in the genome. Molecular markers
are reveal the DNA sequence difference (polymorphism) of different genotypes in various
ways. Molecular markers; It is divided into two as non-polymerase chain reaction (PCR)
(RFLP) and polymerase chain reaction dependent (RAPD, SSR, ISSR, AFLP, SRAP, SCAR,
STS, CAPS, ALP, SNP, MP-PCR, AP-PCR etc.). In the increase of molecular marker types
over time; Technology, laboratory infrastructure, financial means, excess of markers in DNA
and diversity of biological infrastructures of plants are among the important reasons.
Molecular markers are mainly in plants; in plant breeding studies, in determining the distance
between the maternal and paternal lines at the geneticl evel, in seed tradeor in the protection
of breeder's rights; in distinguishing any cultivated plant variety from a local variety that does
not differ in morphological or quality parameters by revealing its differences at the genetic
level, determining whether any DNA fragment belonging to another living thing is in the
target plant (GMO), Seed purity analysis, plant genetic resource diversity at the DNA level
Determining the relationships between many agronomic characters such as yield and quality
by means of DNA markers, mapping genes associated with resistance to diseases and pests,
pesticides and herbicides, water stress, salinity, alkalinity and identifying polymorphic region
sat the DNA level. It is used in many areas such as identifying sensitive and resistant types
and contributing to their use in plant breeding. Molecular markers have some advantages and
disadvantages when compared to each other. Any marker to be selected according to the plant
and the characters to be studied should be made with this issue in mind, and the technique
with the highest number of desired features should be selected.
Keywords:Molecular Markers, DNA Markers, Plant Breeding, Polymorphism
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VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA ASTRAGALUS L. CİNSİNE AİT ENDEMİK TÜRLERİN
BAZI TAKSONOMİK ÖZELLİKLERİ VE DAĞILIŞLARI
SOME TAXONOMIC CHARACTERISTICS AND THE DISTRIBUTION OF ENDEMIC
SPECIES OF ASTRAGALUS L. IN VAN LAKE BASIN
Gülistan GENLİ1, İlhan KAYA TEKBUDAK1*, Muzaffer MÜKKEMRE2
1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Van
(*Sorumlu Yazar)

2

Hakkari Üniversitesi, Yüksekova MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Hakkari
ORCİD NO:0000-0002-1271-4479

ÖZET
Astragalus L. cinsi Angiospermlerin en büyük cinslerinden biri olup Fabaceae
familyasında yer almaktadır. Dünya çapında yaklaşık 250 bölüm ve 2500 tür içeren büyük bir
cinstir ve teşhisi en zor olan cinsler arasında yer almaktadır. Astragalus L. cinsinin orjini
Çin’dir ve çoğunlukla Güney Amerika ve kuzey yarım kürenin soğuk bölgelerinde yayılış
göstermiştir. Türkiye’de Astragalus L. cinsi 469 takson içermekte ve bu taksonların 217’si
endemik türlerden oluşmaktadır. Bu cins Türkiye Florası’nda teşhis açısından sorunlu
cinslerin başında yer almaktadır. Bu çalışmada 2019 yılı vejetasyon döneminde, Van Gölü
Havzası’ndan Astragalus cinsine ait 82 takson toplanmış, bu taksonların 19 tanesinin
endemik, 2 tanesinin de nadir tür olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın amacı Astragalus
cinsine ait türlerin taksonomik özellikleri ve dağılışlarını ortaya koymak ve tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Astragalus spp., dağılış, taksonomik özellikleri
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ABSTRACT
Astragalus L. is one of the largest species of Angiosperms and belongs to the
Fabaceae family, containing about 250 divisions and 2500 species worldwide, and among the
most difficult ones to identify. The origin of Astragalus L. is China, and it is mostly
distributed in the cold regions of South America and the northern hemisphere. In Turkey, the
genus Astragalus L. contains 469 taxa and 217 of these taxa are endemic species. This genus
is one of the most problematic species in the Flora of Turkey in terms of being identified. In
this study, 82 taxa belonging to the genus Astragalus were collected from the Van Lake Basin
during the vegetation period of 2019, and it was determined that 19 of these taxa were
endemic and 2 were rare species. The purpose of the study is to reveal and identify the
taxonomic features and distribution of the species belonging to the genus Astragalus.

Keywords: Astragalus spp., distribution, taxonomic features
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PARASETAMOL GİDERİMİ
REMOVAL OF THE PARACETAMOL
Prof. Dr. Fatma Jale GÜLEN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı,
(Sorumlu Yazar), ORDIC No : https://orcid.org/0000-0001-6964-5649

Selva Selen RUŞAN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği
Ana Bilim Dalı, ORDIC No : https://orcid.org/0000-0001-9451-3576

ÖZET
Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip, ağız yolu ile alındığında sindirim sistemi
tarafından kolayca emilebilen bir ilaç etken maddesidir. Sindirim sisteminde yan etkisi hemen
hemen yoktur, su ve benzeri çözücülerde iyi çözünür. Vücuda alındığında, kan plazmasında
kısa sürede yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Kimyasal özellikleri sebebiyle vücut için
güvenilirdir ve gebeler tarafından bile kullanılabilir. Bu gibi sebeplerle, Parasetamol her zaman
ön planda ve popüler bir analjeziktir.
Yaygın kullanılan pek çok etken madde gibi Parasetamol etken maddesine de atık sularda sıkça
rastlanmaktadır. Parasetamol etken maddesi gibi suda çözünebilen ham maddelerin atık
sulardan giderimi konusunda, adsorpsiyon en ekonomik ve çevre dostu yöntem olarak öne
çıkmaktadır.
Bu çalışmada, Parasetamol etken maddesinin kil ile adsorpsiyon yöntemiyle giderimi
incelenmiştir. Hammaddenin kil tarafından adsorblandığı ve belli bir süre sonunda dengeye
ulaştığı gözlenmiştir. Deneysel verilere izoterm ve kinetik modeller uygulanarak adsorpsiyon
açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Absorbsiyon, kil, parasetamol, ilaç, kinetik, izoterm
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ABSTRACT
Paracetamol is an active drug substance that has analgesic and antipyretic effects and can be
easily absorbed by the digestive system when taken orally. It has almost no side effects in the
digestive system, it dissolves well in water and similar solvents. After taken into the body, it
reaches high concentrations in the blood plasma in a short time. Due to its chemical properties,
it is safe for the body and can be used even by pregnant women. For such reasons, Paracetamol
is always at the forefront and a popular analgesic.
As with many commonly used active substances, Paracetamol is frequently encountered in
wastewater. In the removal of water-soluble raw materials, such as paracetamol, from
wastewater, adsorption is the most economical and environmentally friendly method.
In this study, the removal of Paracetamol by clay was investigated via adsorption method. It
was observed that the raw material was adsorbed by the clay and reached equilibrium after a
certain period of time. Adsorption was tried to explain via isoterm and kinetic models.

Keywords : Adsorbtion, clay, paracetamol, drug, kinetic, isoterm
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APPLICATION OF BIOACTIVE EDIBLE FILMS TO FOOD

Dr. Öğr. Üyesi Meriç ŞİMŞEK
Department of Food Engineering, Osmaniye Korkut Ata University
ORCID: 0000-0003-4609-7824

ABSTRACT
The one of the problems of food industry is the limited shelf time of foods and quality losses during
the storage. The aim has been to investigate extended the shelf life with minimal or no quality
changes. To meet this demand, an increasing interest has been arisen for development of various
bioactive films for food applications. These active films have been incorporated with antimicrobial
or phenolic compounds, enzymes, probiotics, or vitamins. Edible films act as a barrier against
moisture, oxygen and water vapor which result in the deterioration of food. Food scientists have
focused on inexpensive and biodegradable polymers that are protein, polysaccharide or lipid based.
These bases can be either used individually or combined to improve the properties of the film and
incorporated various natural compounds due to increasing concern of consumers for healthy food.
The bioactive films have been mostly applied to fresh vegetables and fruits, meat, and cheese
products. The aim of this study was to investigate the possible candidates for the film formation
and then food applications. The films were produced by using carboxymethyl cellulose with grape
seed oil, fig seed oil, pomegranate seed oil, mustard oil, walnut oil, and nettle oil. The antimicrobial
activity of films was analyzed by disc diffusion method. The inhibition zone diameter of oils was
ranged between 2.91 ± 1.07 mm (nettle oil) and 11.19 ± 1.94 mm (mustard oil). Among oils,
mustard oil showed the strongest antimicrobial effect against tested microorganism (E. coli);
however, the film containing mustard oil did not show a significant inhibition on the tested
microorganism. Results showed that the selection of base of the film and bioactive compounds are
important to be able to create desired effects on the food product for extending shelf life and
increasing quality.

Key words: Antimicrobial, bioactive, edible films
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SN-ZN-CU LEAD-FREE SOLDER ALLOY SYSTEMS’ THERMAL, ELECTRICAL
AND MICROSTRUCTURE PROPERTIES
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https://orcid.org/0000-0002-1993-2655
ABSTRACT
After learning the damages of lead to human health and the environment, removing lead
from our daily lives has become a necessity. The potential resource of lead presence in
industry and technology is soldering. Therefore, the search for lead-free solder alloys has
gained great importance over the years. In the present work, Sn-Zn-Cu alloys are considered
for replacing lead containing alloy systems for soldering. Four different intermetallic phases
of Sn-Zn-Cu systems were investigated in terms of thermal, electrical, and microstructural
properties.
By using linear heat flow method, Sn-0.28wt.%Zn-3.6wt.%Cu, Sn-2.56wt.%Zn1.38wt.%Cu, Sn-6.77wt.%Zn-7.18wt.%Cu and Sn-37.78wt.%Zn-7.34wt.%Cu alloy systems’
thermal conductivity values were measured as 51.95, 59.82, 73.16 and 77.09 W/Km,
respectively. From the results, it is clearly seen that increment of Cu content in the systems,
cause the increment of thermal conductivity.
Electrical conductivity values were calculated by using four-point probe method. Electrical
conductivity values at melting temperatures were calculated as 4.10, 4.77, 5.20 and 5.65
(×108)/Ωm, for Sn-0.28wt.%Zn-3.6wt.%Cu, Sn-2.56wt.%Zn-1.38wt.%Cu, Sn-6.77wt.%Zn7.18wt.%Cu and Sn-37.78wt.%Zn-7.34wt.%Cu alloys, respectively.
Microstructures of the systems were observed by Scanning Electron Microscopy (SEM)
and the samples' existing phases were investigated by using Energy Dispersive X-Ray
analysis (EDX). Two phases were obtained for each alloy system, Sn-rich and intermetallic
phase (Cu6Sn5, Cu5Zn8, CuZn and CuZn5). Also, it is clear from the EDX analyzes that there
are limited Sn solubilities in the Cu5Zn8, CuZn and CuZn5 phases.
In addition, by using Differential Scanning Calorimetry (DSC), melting temperatures, the
enthalpy of fusion and the specific heat change between the liquid and solid phases were
determined.
Keywords: Thermal properties; Electrical properties; Microstructure; Differential Scanning
Calorimetry
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PHOTORESPONSE PROPERTIES OF THE CONDUCTING POLYMERGRAPHENE COMPOSITE MATERIAL IN A SCHOTTKY DIODE STRUCTURE
Elif DAŞ1,2
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ABSTRACT
Conducting polymers have attracted considerable attention due to their unique properties
such as ease of processing and a wide range of electrical properties, which make them
technologically superior and more cost-effective than alternative materials. Among all the
conducting polymers, polythiophene (PTh) is considered one of the most promising materials
due to its low cost, high environmental stability, good electrical conductivity. In the last few
years, extensive research has been carried out on carbon-based composite materials of PTh for
different applications. In this study, the photoresponse properties of the polythiophenegraphene (PTh-G) composite material are evaluated in Au/PTh-G/n-Si/Al device structure. In
the first step, PTh-G composite synthesis was made by using the in-situ chemical oxidative
polymerization method and then, various characterization techniques were used to investigate
some physical properties of the synthesized composite material. In the second step, the
synthesized composite material was deposited onto the n-Si substrate to obtain an Au/PTh-G/nSi/Al device structure and the current-voltage (I-V) characteristics of the prepared device were
measured under dark and illuminated conditions (30-90 mW/cm2) at room temperature. The
photosensitivity and photoresponsivity characteristics of the prepared device were calculated
as a function of incident light intensity, and it is seen that the device has a high responsivity.
Therefore, we can say that the fabricated device using PTh-G composite material can be used
in optoelectronic applications such as photodiode, and optical sensor.

Keywords: Conducting polymer-graphene composite, Photosensitivity, Photoresponsivity,
Interfacial layer
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SURFACTANT COCAMIDE DEA-MEDIATED GROWTH OF PbS THIN FILMS
Assoc. Prof. Ersin YÜCEL
Hatay Mustafa Kemal University, Department of Physics, Hatay, TURKEY
ORCID ID: 0000-0001-8179-0179
ABSTRACT
Lead sulfide (PbS) is a semiconductor material that is abundant in nature and has high
chemical stability. Lead sulfide thin films can be coated on large area and variety of surfaces.
The PbS semiconductor compound has a small direct band gap of 0.41 eV at 300 K. The
optical band gap of PbS semiconductor thin films can vary between 0.41 eV and 2.3 eV. Lead
sulphide thin films, a p-type semiconductor material, is used as an absorption material in solar
cell applications. In addition, semiconductor lead sulfide thin films have application areas
such as gas sensors and infrared detectors. Fabrication of lead sulfide thin films is carried out
by various deposition methods such as vacuum evaporation, pulsed laser deposition (PLD),
direct current sputtering, spin coating, electrodeposition, chemical bath deposition (CBD),
spray pyrolysis and successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR). Among these
methods, the CBD method is advantageous with its properties such as cheap, simple, low
temperature compatible and good reproducibility. Therefore, CBD growth technique was used
in the production of PbS samples in the present study. Surface active agents (surfactants) are
chemical compounds that generally reduce surface tension when dissolved in an aqueous
solution. In addition, surfactants have the ability to affect the interfacial tension between two
liquids. It is known that the presence of surfactants in the reaction medium greatly affects the
structural and optical properties of semiconductor thin films. In this study, PbS nanostructured
films were deposited on glass substrates by chemical bath deposition method in the presence
of cocamide DEA at different concentrations. From the ultraviolet-visible spectrophotometer
analysis it is found that with increasing cocamide DEA concentrations in the growth solution
the optical band gap value of the films increased.
Keywords: PbS, Cocamide DEA, Chemical bath deposition, Optical band gap
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GENÇ İŞSİZLİKTE HİSTERİNİN SINANMASI: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA
TESTING HYSTERIA IN YOUTH UNEMPLOYMENT: A APPLICATION FOR TURKEY
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AZAZİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü,
ORCID No: 0000-0003-4241-9857

ÖZET
Ekonomik kriz dönemlerin makroekonomik değişkenlerin hepsi etkilenir. Özellikle işsizlik
oranı ekonomik şok dönemlerinde yükselir. Ekonomik şokun etkisi geçtikten sonra ilgili işgücü
piyasasının durumuna göre eski seviyesine döner veya sabit kalır. İşsizlik oranlarının ekonomik
şok zamanlarında artması ve ekonomik şokun etkisi geçtikten sonra eski seviyesine
düşmemesine işsizlik histerisi denilmektedir. Çalışmada Türkiye’nin 2014 Ocak ve 2021 Ekim
ayları arasında gençlerin işsizlik oranı verisi kullanılarak işsizlik histerisi test edilmiştir. Bu
amaçla Augmented Dickey Fuller birim kök testi kullanılmıştır. Augmented Dickey Fuller
birim kök testi sonuçlarına göre ilgili dönemde Türkiye’de genç işsizlik histeri etkisi mevcuttur.
Bu sebeple özellikle gençlere yönelik olarak işgücü piyasalarının güçlendirilmesi
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Genç İşsizliği, Histeri etkisi, Türkiye
ABSTRACT
All of the macroeconomic variables of the economic crisis periods are affected. In particular,
the unemployment rate rises in times of economic shock. After the effect of the economic shock
passes, it returns to its previous level or remains constant depending on the situation of the
relevant labor market. Unemployment hysteria is called unemployment hysteria, where
unemployment rates increase in times of economic shock and do not fall back to their previous
level after the effect of the economic shock has passed. In the study, unemployment hysteria
was tested by using the youth unemployment rate data of Turkey between January 2014 and
October 2021. For this purpose, Augmented Dickey Fuller unit root test was used. According
to the results of Augmented Dickey Fuller unit root test, there is a hysteria effect on youth
unemployment in Turkey in the relevant period. For this reason, it is necessary to strengthen
the labor market, especially for young people.
Keywords: Unemployment, Youth Unemployment, Hysteria effect, Turkey
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ÖZET
Ahşap esaslı kompozitler günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız malzemeler haline
gelmiştir. En çok karşılaştığımız ahşap esaslı ürünler orta yoğunluklu lif levha (MDF) ve
yongalevhalardır. Yaşam alanlarımızda oldukça önemli yer teşkil eden MDF ve yonga
levhaların estetik ve dekoratif özellikleri (yüzey görünümleri) tercih edilmelerinde önemli bir
yer tutmaktadır. Bu amaçla farklı yüzey işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan en
önemlisi laminasyon işlemidir. Bu amaçla farklı yüzey malzemeleri levha yüzeylerine
yapıştırılmaktadır. En yaygın uygulamalardan bir tanesi MDF yüzeylerine PVC folyonun
hotmelt adı verilen reaktif sıcak eriyik tutkal kullanılarak kaplanmasıdır. Bu işlem MDF
yüzeylerine yeni nitelikler kazandırmasının yanında ahşap, parlak, renkli vb. görünüm de
kazandırmaktadır. Gerçekleştirilen bu laminasyon işlemi esnasında belirli miktarlarda PVC
atığı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada toplanan PVC atıkların küçük parçacıklar haline
getirilerek Yongalevha (Sunta) adı verilen diğer bir kompozit malzeme üretiminde
değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda mekanik özelliklerde önemli bir
düşüş olmaksızın %10 oranında atık PVC kullanımının sağlanabileceği tespit edilmiştir. Daha
sonraki çalışmalarda atığın kullanım yerinin ve oranının levha özellikleri üzerine etkisi
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: PVC Atık, Yongalevha, Kompozit
ABSTRACT
Wood based composites are becoming a popular material to be used in our daily life. MDF
and particleboards are the most common wood based composites among them. The esthetic
and decorative appearances of MDF make them an imported part of our living spaces. For this
reason, there is a need for improving surface appearances of panels. One of the important way
to do that is the lamination of panel surfaces with various materials. One of the preferred
methods is the laminating MDF surfaces with PVC folio using hotmelt as an adhesives. This
procedure not only improves surface quality but also gives a wood-like, glossy, colorful, etc.
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appearances. During this lamination procedure some amount of PVC waste were generated.
In this study, collected PVC waste were grounded and used in the manufacture of composite
materials called particleboard. This study showed that 10% PVC waste can be utilised in
particleboard manufacturing. In the future study, the effect of waste utilization place (surface
or core layer) in particleboard will be investigated.
Keywords: PVC Waste, Particleboard, Composite
1. Giriş
Son dönemlerde ağaçlardan elde edilen odun hammaddesi hem masif hem de odun
kompozitleri olarak çok yaygın ve farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Masif ağaç
malzemenin farklı yönlerde farklı özelliklere sahip olma durumu (anizotrop yapısı) gereği,
geniş alanlarda kullanımının yaygın olmaması ve de ekonomik açıdan maliyetinin yüksek
olması sebebi ile odun hammaddesinin daha akılcı kullanımına sevk olunmuştur. Bunun yanı
sıra ormanların yüksek oranda tahrip edilmesi ve orman varlıklarının yok olması tehlikesine
karşı odun hammaddesinden yüksek oranda faydalanmak amacı ile odun hammaddesinden
teknik yollarla masif ağaç malzemeye göre daha minimum maliyete sahip yonga levha, lif
levha, kontrplak vb. ahşap levhalar temelli üretilmektedir (Anonim, 2015).
Mobilya sektöründeki kaplanmış levha isteği dolayısıyla farklı üreticiler tarafından sunta-lam
ve MDF-lam isimleri altında yüzeyleri farklı dekorlara sahip kaplanmış yongalevha ve MDF
üretilmektedir. Yongalevhanın estetik görünümünü arttırmak, rutubet alımını azaltmak,
mekanik özellikleri iyileştirmek ve formaldehit çıkışını önlemek amacıyla yüzeyi
kaplanmaktadır (Nemli ve ark., 2005). Kaplamanın getirmiş olduğu görüntü ve fonksiyonellik
Mobilya üreticileri için bir hayli önemlidir.
Bunun gerçekleşmesi ise öncelikle kullanılan kaplama ve ham yongalevhanın özelliklerine
bağlıdır (Sparkers, 1993; Nemli ve ark., 2005b).
Kaliteli hammadde kaynaklardaki düşüş, yükselen kereste fiyatları ve büyüyen odun kompozit
istekleri de odun lifleri yerine alternatif hammadde aranmasını zorlayan faktörlerdendir. Bu
kapsamda atık malzemeler veya yarı mamüller ahşap esaslı levha endüstrisinde önemli rol
oynamaktadır.
PVC, gelişen mobilya endüstrisinde Mdf veya diğer kompozit ürünlerin üzerine tutkal ile
lamine edilebilen ve ahşap esaslı panellere özgün doku, renk, parlaklık gibi özellikler veren
materyaldir. Dekor niteliği yanında PVC, lamine edildiği malzemeyi ışık, çizilme, su alma
gibi dış etkenlerden korumaktadır.
Bu çalışmada Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Adana MDF Tesisi’nin Mep (Katma değerli
ürün) bölgesinde Mdf üzerine lamine edilen PVC atıklarının yongalevha üretiminde
değerlendirilip, mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yongalevha Tanımı

Lignoselülozik malzemeler ile (odun, annual (tek yıllık) bitki sapları, orman budama atıkları,
vb.) elde edilen yonga ve talaş parçacıklarının çoğunlukla üre formaldehit (ÜF), melamin
formaldehit (MF), fenol formaldehit (FF), vb. gibi termoset tutkallar veya yongalevha
üretimine uygun diğer tutkallar ile karıştırılarak ısı ve basınç altında istenilen ölçülerde levha
formuna getirilmesi ile elde edilen odun bazlı levha ürünüdür. Farklı yoğunluklara (düşük;
0,59 gr/cm3 ten düşük özgül ağırlıkta, orta; 0,59-0,80 gr/cm3 arasında ki özgül ağırlıktaki
levhalar, yüksek; 0,80 gr/cm3 ten yukarı özgül ağırlıktaki
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levhalar) sahip levhalar üretilmektedir (Alıcı, 2004). Yongalevhalar masif (doğal) ahşaba
nazaran daha geniş ve daha büyük yüzeyli alanları kaplayacak boyutlarda ki yapay levha
ürünleridir (Şahin 1997).
Yongalevha üreticileri lignoselülozik hammadde olarak yakacak niteliğindeki odunları, orman
budama atıklarını ve kereste fabrika atıklarını (çıta, kapak tahtası, kereste uçları)
değerlendirmektedirler. Yongalevha sektörü sanayi kuruluşları arasında büyük bir gelişme
gösteren öncü sektörlerdendir (Berkel, 1953).
Yongalevha gerek fiziksel gerekse mekanik özellikleri bakımından birçok kullanım alanı için
uygun bir malzemedir. Homojen bir yapıya sahip olan yongalevhalar ihtiyaç doğrultusunda
farklı kalınlıklarda ve düzgün yüzeyli olarak üretilebilir. Yongalevhalara üst yüzey işlemleri
uygulanabilir ve farklı birleştirme elemanları ile (çivi, vida ve tutkalla) diğer malzemelerle
bağlantı kurulup, birleştirilebilir. Ebatlarının büyük olması isçilikten tasarruf sağlamaktadır.
Yongaların farklı kimyasal (koruyucu, yanmayı geciktirici ve hidrofobik maddelerle)
maddelerle muamele edilmesi ile farklı özellikler kazandırılabilir (Akbulut, 2000).
Yongalevhanın Tarihçesi
Yongalevhanın keşfi ve kullanılmaya başlanması uzun bir sürece yayılmıştır, bununla beraber
yonga levhanın üretimi ve yaygınlaşması ise oldukça yakın bir tarihte gerçekleşmiştir. Ernst
HUBBART 1887 yılında “odun atıklarının değerlendirilmesi” adlı yayında testere talaşı ile
kan albimünden faydalanarak basınç ve sıcaklık altında yonga levhanın ilk fikirlerinin
temelini oluşturmuştur. Ülkemizde ilk yonga levha fabrikası 1955 yılında İstanbul’un Kartal
semtinde kurulduğu bilinmektedir. Üretilen yonga levhalar suni tahtanın kısaltılmasından
meydana gelen bir adla SUNTA adı altında piyasaya sunulmuştur (Şahin, 1997).
Yonga levhalar ilk kez Avrupa’da II. Dünya Savaşı sırasında tamirat ve onarım ihtiyacını
karşılamak için kullanılan kereste tedariğinin zorluğu nedeniyle üretilmeye başlanmıştır.
Küçük boyutlu ve nispeten değersiz tomruklar, dal odunları ve kereste fabrikasının atıklarını
kullanılarak geniş boyutlu bir levhaya dönüştürülmesi neticesinde yüksek bir kullanım alanı
bulmuştur (Kubler,H., 1980).
Yonga Levha Üretiminde Kullanılan Lignoselülozik Materyaller
Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan odun malzemesi yongalevha üretiminde
kullanılan en önemli lignoselülozik hammadde kaynaklarının başında gelmektedir.
Türkiye’deki mevcut orman rezervleri yongalevha alanının odun hammadde ihtiyacını
karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Sektörün öncüleri bu problemi çözmek adına ya yurt
dışından ithal yonga getirmekte ya da farklı lignoselülozik hammadde kullanım fırsatlarını
değerlendirmektedirler (Karakuş, 2007). Ayrıca, oduna olan talebin artması odun
hammaddesinin fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Dolayısıyla levha sektöründe (lif
levha ve yonga levha) kullanılabilecek yeni hammadde kaynaklarının tedariğine yönelik
akademik ve ARGE çalışmaları hızlanmıştır. Ayrıca ormanların daha akılcıl kullanılması ve
çevreye olan duyarlılık bu çalışmaların yapılmasının bir diğer sebebi olarak sayılabilir
(Kalaycıoğlu, 1992).
Ülkemizde farklı malzemelerden Yonga levha üretimi (Örn; Orman gülü, çay fabrikası
atıkları, badem kabukları gibi) laboratuvar ortamında ve fabrika koşullarında denemeleri
yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Lakin bu ürünlerin endüstriyel anlamda üretimi henüz
tamamlanmamıştır (Öktem, 1979; Guru et al, 2006).
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Odun hammaddesi doğal (masif) hali ile kabul gördüğü gibi odun kompozitleri olarak da çok
geniş ve farklı alanlarda sıkça kullanılan değerli ve özgün bir malzemedir (Ayrılmıs and all.,
2012). Hammadde problemi yaşayan endüstriler masif odun yerine, odun kompozitleri olan
yonga levha, lif levha, kontrplak, OSB (yönlendirilmiş yongalevha) ve ahşap kaplamalardan
elde edilmiş yapı malzemelerinin kullanımına hız vermişlerdir (Var, 2000). Artan
ihtiyaçlardan ötürü gün geçtikçe odun kompozitlerine olan talebin artması nedeniyle yonga
levha üretiminde lignoselülozik hammaddeye olan yönelim artmaktadır. Bu hammaddelere
örnek olarak; talaş, testere tozu, ince çaplı, yakacak sınıfındaki ve düşük kalitedeki
tomrukların (Nemli ve ark., 2008) odun parçaları ve kağıt üretim atıkları (Taramian ve ark.,
2007) değerlendirildiği bilinmektedir. Bunun yanında tarım-orman atıklarının da hammadde
sınıfında kullanıldığı bilinmektedir (Nemli ve ark, 2008). Yapılan araştırmalar neticesinde
zirai atıklarında; kivi budama parçacıkları (Nemli ve ark., 2003), çay atıkları (Yalınkılıç ve
ark., 1998), badem kabukları (Guru, Tekeli ve ark., 2006), keten (Papadopoulos et all., 2003),
buğday sapı ve mısır özü (Wang et all., 2002), ağaç dalı, bozulmuş odun ve kabuk (Nemli ve
ark. 2004), durian kabuğu ve hindistan cevizi (Khedari et all., 2003, Khedari et all., 2004),
bağ budama atıkları (Ntalos et all., 2002), ayçiçeği sapları (Khristova et all., 1998), pamuk
sapları, şeker kamışı, pirinç sapı (Heslop et all., 1997), pamuk yaprağı (Alma ve ark., 2005),
mısır koçanı ve kabuğu (Sampathrajan et all., 1992) odun kompozitlerin üretiminde
lignoselülozik hammadde olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapılan tüm bu çalışmalar
sonucunda tarımsal atıklar gibi alternatif hammaddelerin ilerleyen dönemlerde yonga levha
sektöründe önemli bir rol alacağı kesindir.
Çalışmanın Amacı
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi (KEAS) fabrikalarından Adana Mdf Tesisi’nde üretim
kapasitesine bağlı olarak yaklaşık 2.100.000 m/yıl PVC kullanılmakta ve bu süreçte 52.000
m/yıl (26.000 kg) atık oluşmaktadır. Bu çalışmada atık sahaya bertaraf için gönderilen
malzemelerin yongalevha üretiminde değerlendirilmesi adına mekanik ve fiziksel özelliklerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Standartları yakalaması mümkün olan sonuçların sanayiye
aktarılması hedefler arasındadır. Başarılı sonuçlar alınmasıyla birlikte hem çevre kirliliğinin
önüne geçilecek hem de firmanın bu atıkları bertaraf için ödediği maliyetin ortadan
kalkmasına olanak sağlayacaktır.
Materyal ve Metod
Çalışmada hammadde olarak kullanılmak üzere Kastamonu Entegre Tarsus Yongalevha
tesislerinden kavak ve kızılçam odunlarının karışımından oluşan ince ve kaba yongalar temin
edilmiştir.Tutkal olarak ise Kastamonu Entegre Adana MDF tesislerinde Tarsus Yongalevha
tesisi için üretilen 1,35 mol oranında %62’lik Üre Formaldehit (ÜF) tutkalı kullanılmıştır.
PVC atığı olarak Kastamonu Entegre Adana MDF tesisinde Laminasyon ünitesinden çıkan
atık PVCler kullanılmıştır.Üre Formaldehit tutkal sertleştiricisi olarak Çin menşeli Amonyum
klorür kullanılmış olup, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Tic. San. A.Ş den temin edilmiştir.
Parafin olarak Mercan Kimya Sanayi Tic. A.Ş. den alınan katı ve sıvı parafin kullanılmıştır.
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Metod
Çalışma için KEAS Tarsus Yongalevha tesislerinden %2-6 rutubet aralığında temin edilen
kavak ve çam odunu karışımı yongalar orta tabaka ve dış tabaka yongası olarak kullanılmıştır.
Kapalı plastik torbalarda Tarsus Yongalevha tesisinden temin edilen yongalar kullanım
öncesi, 1 hafta süre zarfında KEAS Adana tesislerindeki iklimlendirme odasında %20 bağıl
nem ve 55°C sıcaklık ortamında dinlendirilmiştir. KEAS Adana Mdf Tesisi Laminasyon
Ünitesi’nden temin edilen PVC atıklar kırıcı makinesinde parçalama işlemine tabi
tutulmuştur. Kullanılacak PVC atıklar Şekil 3.5 ‘teki 1mm’lik elekten geçirilmiştir.1mm’lik
elekten geçen parçalar elenmiş PVC atık parçası olarak adlandırılmıştır. Elenmiş PVC
atıkların rutubeti hızlı rutubet ölçer cihazında tespit edilmiştir. Elek üstünde kalan parçalar
tekrar kırım işlemine tabi tutulmuştur. Üre formaldehit tutkalı için %25’lik Amonyum Klorür
sıvı çözeltisi, levhaların üretiminde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir. İklimlendirme
kabininde bir hafta dinlendirilen yongaların rutubet değerleri ölçülmüştür. Laboratuvar tipi
kurutma fırınında 102°C’de ağırlıkları değişmeyinceye kadar bırakılmış ve ilk ağırlık son
ağırlık farklarından yüzdesel olarak ne kadar rutubet içerdiği hesaplanmıştır. Ölçüm
sonuçlarına üst tabaka yongalarının rutubeti %4-5,5, orta tabaka yongalarının rutubeti ise
%3,5-4 aralığında ölçülmüştür.
Yongalevhaların Üretilmesi
Toplam tam kuru pasta ağırlığının %35’i dış tabaka ve %65’si orta tabaka olacak şekilde 3
tabakalı (2 dış, 1 orta tabaka) yongalevhalar üretilmiştir. Üretilen tüm levhalara orta tabakada
kullanılan tam kuru yonga ağırlığının %8’i, dış tabakada kullanılan tam kuru yonga ağırlığının
ise %10’u kadar üre formaldehit (ÜF) tutkalı uygulanmıştır. Tam kuru yonga ağırlığının %10,
%20 ve %30’u kadar elenmiş PVC atık parçaları dış ve orta tabakaya eklenmiştir. Ayrıca tam
kuru yonga ağırlığının ‰8’i kadar parafin dış ve orta tabakaya PVC atığı ile birlikte
verilmiştir. %25’lik Amonyum Klorürün (AK) sulu çözeltisi ise ÜF tutkalında sertleştiricisi
olarak kullanılmıştır. Kullanıma hazır hale getirilen bu sertleştirici üretim aşamasında hassas
terazide tartılarak orta tabaka için katı tutkalın %2,6’sı, dış tabaka için katı tutkalın % 1,9’u
kadar verilmiştir. A, B ve C olarak 3 genel gruba ayrılan levhalar, dış ve orta tabakaya verilen
PVC atığı ve parafin oranına göre 4’er adet alt gruba ayrılmıştır. Buna göre toplam 12 adet
farklı levha ve 3 adet şahit numune yongalevha üretimi gerçekleştirilmiştir. A, %10 oranında
PVC atığı eklenmiş anlamında olup A1; orta ve dış tabakaya %10 oranında PVC atığı
ekleyerek, A2; sadece dış tabakaya %10 oranında PVC atığı ekleyerek, A3; orta ve dış
tabakaya parafin ve %10 oranında PVC atığı ekleyerek ve A4; sadece dış tabakaya parafin ve
%10 oranında PVC atığı ekleyerek üretilen yongalevhalardır. B %20, C ise %30 oranlarını
temsil edip, A grubu gibi 4’er alt gruba ayrılarak üretilmişlerdir.
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Grup
No

A
Şahit
A1
A2
A3
A4
B
Şahit
B1
B2
B3
B4
C
Şahit
C1
C2
C3
C4

Dış
Tabaka
Tutkal
Oranı

Dış
Orta
tabakaya
Tabaka
konulan
Tutkal
PVC Atık
Oranı
Miktarı

Orta
tabakaya
konulan
PVC Atık
Miktarı

Dış
tabakaya
konulan
Parafin
Miktarı

Orta
tabakaya
konulan
Parafin
Miktarı

Dış
tabakaya
konulan
%25'lik
Amonyum
Klorür
Miktarı

8%
8%
8%
8%
8%

10%
10%
10%
10%
10%

0%
10%
0%
10%
0%

0%
0%
10%
10%
10%

0%
0%
0%
‰8
‰8

0%
0%
0%
‰8
‰8

1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%

2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%

8%
8%
8%
8%
8%

10%
10%
10%
10%
10%

0%
20%
0%
20%
0%

0%
0%
20%
20%
20%

0%
0%
0%
‰8
‰8

0%
0%
0%
‰8
‰8

1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%

2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%

8%
8%
8%
8%
8%

10%
10%
10%
10%
10%

0%
30%
0%
30%
0%

0%
0%
30%
30%
30%

0%
0%
0%
‰8
‰8

0%
0%
0%
‰8
‰8

1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%

2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%

Orta tabakaya
konulan
%25'lik
Amonyum
Klorür
Miktarı

A,B,C ve Alt Grup Levhaların Üretilmesi
İş akış şeması aşağıdaki görselde belirtilmiştir. Üretim çizelgesinde verilen oranlarda dış ve
orta tabaka yonga miktarı hesaplanarak hazır hale getirilmiştir. Yongalar ve üretim
çizelgesine uygun miktarlardaki PVC atık, yüksek devirli karıştırıcı yardımıyla
karıştırılmıştır. %62’lik 1,35 mol oranındaki Üre Formaldehit (ÜF) tutkalı içerisine sıvı tutkal
oranının %1,9 ve %2,6’sı kadar %25’lik Amonyum Klorürün (AK) sulu çözeltisi eklenerek
karıştırılmıştır. Tutkal ve sertleştirici karışımı yüksek devirli karıştırıcı yardımıyla yonga ve
PVC atık karışımının üzerine uygulanmıştır.
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Karışımı tamamlanan yongalar 500 X 500 mm’lik çerçeve içerisine önce dış, sonra orta ve
tekrar yine dış olacak şeklide 3 tabaka halinde serilmiştir. Mat’ı oluşturmak için serilen
yongalara soğuk pres uygulanmıştır.

(a)

(b)

Levha taslağının oluşturulması; a) Serilmiş yongalar ve b) Mat görünümü
Mat’ı prese iletmek adına alt tabakada kullanılan sac levha pres öncesinde matın altından
konulmuştur. Alt tabakada yağlı kağıt kullanılmıştır. Hazırlanan mat, kızgın yağ ile ısıtma
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sistemine sahip ve laboratuvar tipi tek katlı hidrolik bir preste preslenmiştir (Şekil 3.11). Pres
basıncı 90-120 bar, blok sıcaklığı 200 °C ve pres süresi 152 sn. olarak uygulanmıştır. Elde
edilen levha numunelerinin preslenmesi bilgisayar kontrollü ve otomatik olarak
tamamlanmıştır; pres işlemi öncesinde presleme diyagramı oluşturulmuştur, presleme
diyagramının 5 adımı mevcuttur; 1. Adım yüksek basınçla birlikte yongaların ezilmesini
sağlamak, 2. Adım yüksek basınçta kalma, 3. Adım düşük basınca inme, 4. Adım düşük
basınçta pişme işlemi ve son olarak 5. Adım basınç boşaltıp presin açılması. Tüm bu
uygulanan pres diyagramındaki adımlar belirlenen kalınlığın yakalanmasına için
tasarlanmıştır. Çalışmada kullanılan test presin anlık kalınlık ölçeri mevcuttur.

Top Industry marka test presi
Levha kalınlığı 17mm olacak şeklinde set edilmiştir. Levha kalınlıkları zımpara payı hesap
edilerek presleme sonrası 15,5-16,5 mm brüt levha kalınlığını yakalayacak şekilde
değişkenlik göstermiştir. Levhaların pres sonrası rutubeti %6-7 olarak tayin edilmiştir.
Alt Grup Levhaların Üretilmesi
A, B ve C (şahit) grubundan farklı olarak A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4 ve C1,C2,C3,C4 grubu
levhaların üretiminde PVC atıklar oranlanarak uygulanmıştır. A1’e %10 oranında dış ve orta
tabakaya PVC atığı, A2’ye %10 oranında sadece dış tabakaya PVC atığı, A3’e %10 oranında
dış ve orta tabakaya PVC atığı ve bu karışım (yonga+PVC atığı) sonrasına dış ve orta
tabakaya ‰8 oranında parafin, A4’e ise %10 oranında sadece dış tabakaya PVC atığı ve yine
bu karışım (yonga+PVC atığı) sonrasına dış tabakaya ‰8 oranında parafin eklenerek
presleme işlemi gerçekleşmiş olup numune levhalar üretilmiştir. B1’e %20 oranında dış ve
orta tabakaya PVC atığı, B2’ye %20 oranında sadece dış tabakaya PVC atığı, B3’e %20
oranında dış ve orta tabakaya PVC atığı ve bu karışım (yonga+PVC atığı) sonrasına dış ve
orta tabakaya ‰8 oranında parafin, B4’e ise %20 oranında sadece dış tabakaya PVC atığı ve
yine bu karışım (yonga+PVC atığı) sonrasına dış tabakaya ‰8 oranında parafin eklenerek
presleme işlemi gerçekleşmiş olup numune levhalar üretilmiştir. C1’e %30 oranında dış ve
orta tabakaya PVC atığı, C2’ye %30 oranında sadece dış tabakaya PVC atığı, C3’e %30
oranında dış ve orta tabakaya PVC atığı ve bu karışım (yonga+PVC atığı) sonrasına dış ve
orta tabakaya ‰8 oranında parafin, C4’e ise %30 oranında sadece dış tabakaya PVC atığı ve
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yine bu karışım (yonga+PVC atığı) sonrasına dış tabakaya ‰8 oranında parafin eklenerek
presleme işlemi gerçekleşmiş olup numune levhalar üretilmiştir.
Levha üretimlerinde presleme sırasında oluşan basınç kalınlık diyagramı Şekil 3.14’te
verilmiştir. Üretilen levha numuneleri Şekil 3.15’te gösterilmiştir.

Presleme sonrası oluşan basınç kalınlık diyagramı

(a)

(b)

Üretilen levha numuneleri; a) Şahit levha b) %10 PVC atığı ile üretilmiş levha
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Üretilen levhaların test edilmesi
Üretimi tamamlanan levhalar iklimlendirme odasında 20°C ve %65 bağıl nem şartlarında
kondisyonlanmış ve levhalardan mekanik ve fiziksel özelleri belirlenmek üzere standartlara
uygun test örnekleri kesilmiştir. Eğilme direnci, elastikiyet modülü, yüzeye dik çekme, yüzey
sağlamlığı, kalınlığına şişme ve su alma özellikleri sırasıyla TS EN 310, TS EN 319, TS EN
311 ve TS EN 317 standartlarına göre saptanmıştır. Mekanik testler IMAL marka universal
test cihazında tamamlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışma esnasında ortalama 675,494-652,412-684,866 kg/m3 yoğunluklarında 3 tabakalı
yongalevhalar üretilmiş ve standartlara uygun şekilde testleri gerçekleşmiştir. Yapılan
mekanik ve fiziksel test sonuçlarının ortalama değerleri aşağıda özetlenmiştir.

Uygulanan Testlerin Sonuç Özetleri

ID

Eğilme Çekme
Direnci Direnci
≥11
≥0,35

Yüzey
Sağlam
≥0,80

Elastikiyet
Rutubet
Mod.
%5-13
≥1600

Şişme
≤20

Su
Alma
≤95

Yoğunluk
(Kg/m3)

A

13,00
(3,83)*

0,58
(0,08)

0,67

2120
(90)

8,3

11,1

73,2

666

A1

18,62
(0,45)

0,86
(0,11)

1,65

3137
(61)

8,2

11,3

56,4

655

A2

15,08
(1,78)

0,74
(0,05)

1,49

2713
(174)

7,7

11,8

70,1

670

A3

16,28
(1,90)

0,7
(0,17)

0,68

2810
(168)

8,2

2,8

10,2

673

A4

17,53
(1,13)

0,75
*0,010

0,85

3004,78
*150,48

8,2

2,11

9,25

713

B

13,1
(0,15)

0,74
*0,06

1,51

2384,95
*12,93

8,1

14,8

81,45

629

B1

13,44
(0,19)

0,75
*0,11

1,27

2299,23
*36,72

5,7

13,27

78,47

674

B2

15,79
(1,48)

0,59
*0,10

0,91

2581,21
*31,59

6,6

14,58

76,24

638,54

B3

14,49
(1,68)

0,5 *0,01 0,74

2102,28
*155,93

5,33

4,83

29,05

661,9

B4

14,19
*2,52

0,73
*0,06

2168,99
*114,39

4,68

4,39

30,52

659
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C

12,55
*0,34

0,7 *0,10 1,44

2145,35
*77,29

6,13

15,08

77,05

633

C1

14,38
*0,99

0,47
*0,03

0,39

2319,1
*99,31

5,3

14,39

70,31

720

C2

11,58
*0,84

0,77
*0,05

1,54

2146,6
*172,63

5,8

14,6

74,58

686

C3

9,95
*0,48

0,48
*0,04

0,46

2092,98
*136,79

3,94

5,53

27,81

709

C4

11,77
*1,54

0,62
*0,04

1,46

2292,54
*208,00

4,94

5,78

24,17

676

* Standart sapma değerleri parantez içerisindedir.
Sonuç
Bu çalışmada şahit numuneler hariç olmak üzere toplam 12 adet test yongalevha üretimi
gerçekleşmiştir. Bu test levhalarına sırayla %10, %20 ve %30 oranlarında PVC atığı
eklenmiştir. TS EN 310, TS EN 319, TS EN 311 ve TS EN 317 standartlarına göre
gerçekleştirilen ve yukarıda verilen test özet tablosundan yola çıkarak en başarılı sonuç A1
olarak nitelendirdiğimiz tam kuru yonga ağırlığının %10’u kadar orta ve dış tabakaya eklenen
Pvc atığı test levhası olmuştur. Bu çalışma sayesinde üretim atığı olarak bertaraf edilen PVC
atıklarının yongalevha üretiminde kulanılmaya uygun olduğu tespit edilmiştir.
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COVID-19 PANDEMİSİNDE KRONİK HASTALIKLAR VE TELE-SAĞLIK
YÖNTEMLERİ
IN THE COVID-19 PANDEMIC CHRONIC DISEASES AND TELE-HEALTH
METHODS
Hemşire GÜLTEN TARHAN
Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir / Türkiye
(Sorumlu Yazar) Orcıd No: 0000-0002-3828-3849
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ÖZET
Tele-sağlık, “sağlık değerlendirmesi, teşhis, müdahale, danışma, denetim ve
bilgiye uzaktan erişim sağlamak için telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinin (BT)
kullanımı”

anlamına

gelmektedir.

Tele-Sağlık,

özellikle

mevcut

COVID-19

pandemisinin ortasında, verimli ve uygun maliyetli, yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine
daha fazla sahip olmak için hızla gelişen bir hizmettir. Bu çalışmamızda COVID-19
pandemisinde kronik hastalıklarda kullanılan Tele Sağlık uygulamalarının etkinliklerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Tele-sağlık COVID-19 salgını sırasında kronik hastalığı olan bireyler, sağlık
hizmeti sağlayıcıları ve kendi kendini tecrit eden hastalar için güvenli ve bakım
hizmetlerinde önemli bir araç olmuştur. Pandemi esnasında korku ve endişe yaşayan,
takiplerinin yapılamayacağını, tedavilerin eksik kalacağını düşünen kronik hastalar için
tüm dünyada ve ülkemizde tele-sağlık programları aktif bir şekilde kullanılmış ve
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bilgisayar, telefon, televizyon, el cihazları ve tabletleri ve
kablosuz iletişimin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, tele-sağlığın alternatif bir sağlık
hizmeti sunumu yöntemi haline gelmiştir. Teknoloji sektöründeki yenilikler, tele-sağlık
gibi sağlık hizmetleri sunumundaki yenilikleri etkilemiştir. Tele-sağlık uygulamaları
oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Araştırmamızda kronik hastalıklarla ilgili olarak
öncelikli ve sık kullanılan tele-sağlık yöntemlerinden bahsedilmiştir.
Tele-sağlık uygulamalarının uzaktan yönetiminin, COVID-19 pandemisinde akut
ve kronik hastalıklara sahip bireyler için etkili olduğu görülmüştür. Tele-sağlık
uygulaması, kırsal kesimde yaşayanlar, ırksal/etnik azınlıklar, yaşlı yetişkinler ve düşük
ekonomik düzeydekiler, sınırlı dijital okuryazarlık veya erişime sahip savunmasız
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nüfuslar için sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklere sebep olabilir. Bununla ilgili
sosyal politikalar ve kaynakların oluşturulması gereklidir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Tele-Sağlık, Kronik Hastalıklar
ABSTRACT
The use of IT (telehealth and information technology) for telehealth, assessment,
examination, repair, inspection and treatment approach” is likely. Tele-Health is a service
available for use of the current COVID-19 pandemic, to have more efficient and
convenient, high-quality healthcare. In this study, it is aimed to evaluate the education of
Tele Health applications used in health during the COVID-19 pandemic.
Tele-health is intended as a tool for people in self-care, healthcare and self-isolation with
COVID-19. Pandemic ride fears and dreams are designed in such a way that their journey
won't be lived through, thinking positive things about the world and the going telehealth
programs. The rapid improvement of wireless communication between computers,
phones, TVs, handsets and tablets cannot be made ready for an alternative health service
delivery of tele-health. Technology-service health has been influenced by innovations in
tele-health delivery. Tele-health applications are a broad field segment. In our research,
it was made from tele-health methods that are used primarily and frequently in relation
to health.
Remote management of tele-health applications, information about the COVID-19 pande
can be obtained. Tele-health application, people living in the vital areas, racial/ethnic
users, inner-city and limited economic level, populations with simple census or access
can have equal access to health services. monthly social learn and necessary necessary.
Keywords: COVID-19, Tele-Health, Chronic Diseases
1. GİRİŞ
Tele-sağlık ile ilgili ilk girişim, Hollandalı Doktor William Eindhoven tarafından
1905 yılında Elektrokardiyografi (EKG) iletiminin, telefon hatları üzerinden
gerçekleştirilmesiyle olmuştur. 1950`li yıllarda Eyalet Ruh Hastalıkları Hastanesi ve
Nebraska Psikiyatri Enstitüsü arasında kapalı devre televizyon sistemi ile tele-sağlık
sistemi kullanılmıştır. Bilgi teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte, hastane bilgi
sistemlerinde tıbbi faturalamanın, klinik bilgi sistemlerinin, hasta sonuçlarının ve
kayıtlarının dijital kullanımı başlamış, tele-sağlık ile ilgili çalışmalar hızla gelişim
göstermiştir (Turner vd., 2004). Ülkemizde ise son 20 yıl içerisinde bilgi ve
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telekomünikasyon teknolojileri alanında yaşanan dijital devrim, tele-sağlık projelerinin
ivme kazanmasını sağlamıştır. Türkiye’de uzaktan sağlık hizmeti sunumu sağlık
kurumları tarafından desteklenmektedir. Hastalar özellikle pandemide hastaneye gitmek
yerine tele-sağlık uygulamalarını veya bilgisayarlar aracılıyla uzaktan danışmanlık veya
poliklinik hizmeti almaya başlamışlardır (Medimagazin, 2020).
Tele-sağlık, sağlık hizmeti sunumunun, bu hizmeti sağlayanlardan fiziksel olarak
uzak yaşayan birey veya topluma bu sunumun uzak sunucular ile sağlanması şeklinde
ifade edilebilir. Sağlık bakımını yönetmek, sağlık hizmetlerine uzaktan erişmek ve sağlık
hizmetleri ile ilgili eğitim sunabilmek için bilgisayarlar, mobil cihazlar gibi sanal bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kullanımıdır. Tele-Sağlık terimi ve tele-tıp terimi genellikle
birbirinin yerine kullanılabilen kavramlardır ve her iki terimde de amaç kişiler için klinik
sağlık durumunu kontrol altına almak, elektronik iletişim yollarıyla bir siteden diğerine
aktarılan tıbbi bilgilerin kullanılmasıdır. Tele-sağlık uygulamaları yalnızca uzak
mesafeler için değil kişilerin uygun zamanlarda da güvenli, etkili ve uygun bakıma
erişebildiği bir sağlık sistemidir. Uygulama, e-postalar, akıllı telefonlar, iki yönlü video
sistemleri, web tabanlı sistemler gibi kablolu veya kablosuz araçların ve diğer
telekomünikasyon teknolojisi biçimlerini (American Tele Medicine Association, 2016)
kullanarak, giderek artan çeşitli uygulama ve hizmetleri içeren bir alandır.
Tele-sağlık uygulamalarının uzaktan yönetimi, COVID-19 pandemisinde hem
akut hastalar hem de kronik hastalar için etkili olmuştur. Pandemi esnasında korku ve
endişe yaşayan, takiplerinin yapılamayacağını, tedavilerin eksik kalacağını düşünen
kronik hastalar için tüm dünyada ve ülkemizde tele-sağlık programları aktif bir şekilde
kullanılmış ve geliştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi COVID-19 salgını pandemi tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı olan
hastalara tedavilerini sağlamak üzere “Tele-tıp Poliklinik Sistemi” uygulamasına
geçmiştir (EÜ Hastanesi, 2020). Pandemi döneminde aktif kullandığımız “Hayat eve
sığar” programı, sağlık personelinin aşı uygulamasında kullandıkları “Aşıla” programı,
COVID-19 hasta kayıtlarının tutulduğu “Halk Sağlığı Yönetim Sistemi(HSYS)”,
“Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi(FİTAS)” ve pandemiden öncede kullandığımız
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı Hekim randevu sistemimiz olan “MHRS”,
“E-Nabız” Türkiyedeki aktif kullanılan tele-sağlık programlarına örnektir.
2. PANDEMİ SIRASINDA TELE-SAĞLIK UYGULAMALARI VE
KRONİK HASTALIKLAR
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Pandeminin ilk aylarında, ciddi şekilde etkilenen ülkelerin tüm elektif
ameliyatlarını, takip randevularını, rehabilitasyon hizmetlerini iptal etmekten başka
seçeneği yoktu (Nacoti et al., 2020). Pandemi sırasında kanser, romatolojik hastalıklar,
obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları
olan hastaların COVID-19 nedeniyle ciddi komplikasyonlar geliştirme ve ölme riski daha
yüksektir (Zhou et al., 2020). Ayrıca, olağan devam eden bakımın kaçırılmasının olumsuz
sağlık sonuçlarına yol açabileceğine dair endişeler de vardır. Azalan klinik ziyaretleri ile
hastaların klinisyenler ve hemşireler ile iletişim kanalları kesilerek, COVID-19
pandemisinden önce bu tür etkileşimlerle elde edilen kazanımlardan taviz verilmiştir.
2020 yılında sistemik sklerozlu hastalar ile yapılan randominize kontrollü bir
çalışmada haftada 3 seans, 6 hafta boyunca çevrimiçi video konferans müdahalesinin
ardından hastaların anksiyete seviyeleri değerlendirilmiş ve müdahale öncesi ve sonrası
anksiyete seviyesinin 6 birim düştüğü görülmüştür (Thombs et al., 2021).
Pandemiden önce yapılmış çalışmada solunum fizyoterapisi programının parçası
olarak web tabanlı bir eğitici video alan KOAH'lı hastalarda solunum fonksiyon
ölçümlerinde iyileşme (F. Liu et al., 2013) bulunurken, web tabanlı bir müdahaleye
katılan astımlıların günlük inhaler kortikosteroid dozunun önemli ölçüde azaldığı
saptanmıştır (Van der Meer et al., 2009).
COVID-19'un kronik hastalıklar için rutin bakım üzerindeki küresel etkisinin
değerlendirildiği bir çalışmada COVID-19 ile ilişkili olmayan morbidite ve mortalitedeki
artışı önlemek için, kronik hastalıkları olan hastaların pandemiye rağmen bakım almaya
devam etmesinin önemli olduğunu ve tele sağlık yöntemlerinin kronik hastalarda devam
ettirilmesinin önemi vurgulamışlardır (Smithson, Roche, & Wicker, 2021).
Pandemi sırasında kronik hastalıkları olan hastalar için tele-sağlık giderek daha
önemli hale gelmektedir ve dijital teknolojilerin yenilikçi bir şekilde benimsenmesinin,
yalnızca klinik bakım için değil, aynı zamanda hastalarda uyum ve davranış
değişikliklerinin sürdürülmesi için değerlidir. Yapılan bir çalışmada bakım sağlayıcıların,
tele-sağlık uygulamalarında mevcudiyet algısını ve dolayısıyla hastalar ve klinisyenler
arasındaki ilişkiyi geliştirmek için kullanılabileceğini belirtmişlerdir (N. Liu et al., 2020).
Hızlı teşhis, aşılar ve terapötikler, 2019 yeni koronavirüs (2019-nCoV) salgınının
yönetimi için önemli müdahalelerdir. Tüm bunların yanında kronik hastalıkları olanlar
için öz-yönetim ve eğitim desteği de esastır (Lorig&Holman, 2003).
Kronik hastalık yönetimi için eğitime erişimin önündeki engeller, hastaları her
zaman güvenilir olmayan kaynaklardan bilgi aramaya yöneltebilir. Birleşik Krallık'ta
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(Birleşik Krallık) yapılan bir araştırma, nüfusun %75'inin sağlık bilgileri için çevrimiçi
olduğunu buldu (UKTI, 2015). Kanadalıların %70`i tıbbi veya sağlıkla ilgili bilgileri
aramak için çevrimiçi olduklarını (Canada, 2011) ve birçok insan için ilk bilgi kaynağının
sağlık profesyonellerinden ziyade internet olduğu bildirilmiştir (Tonsaker, Bartlett, &
Trpkov, 2014). Tele-sağlık kullanımına yönelik bazı kırsal alanlarda ve sosyo-ekonomik
yapıya bağlı olarak eşitsizlikler de saptanmıştır. Bununla ilgili olarak yapılan
çalışmalarda sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizlik saptanmalı, dijital okuryazarlığın
önündeki engelleri ve video ziyaretlerine katılım için gereken kaynakların oluşturulması
ve idamesi sağlanmalı, video ziyaretlerine erişimde sağlık sistemi tarafından oluşturulan
engelleri kaldırılmalı ve eşit erişimli tele-sağlık müdahalesi politikaları ve altyapısı
sağlanması şeklinde yorumlanmıştır (Nouri, Khoong, Lyles, & Karliner, 2020).
COVID-19 müdahalesi sırasında kronik hastalık yönetiminin sanal modellerinin
etkinliğinin incelendiği bir çalışmada çoğu hasta sanal bakım deneyimlerinden memnun
kaldığını ve sağlık bakımı ihtiyaçlarının karşılandığını belirtmişlerdir (Smithson et al.,
2021).
2.1

Tele-Sağlık Uygulamaları

Telgraf, radyo, telefon (cep telefonları ve akıllı telefonlar dahil), televizyon, el
cihazları ve tabletleri ve kablosuz iletişimin gelişiyle, tele-sağlık alternatif bir sağlık
hizmeti sunumu yöntemi haline gelmiştir (Turner vd., 2004). Teknoloji sektöründeki
yenilikler, tele-sağlık gibi sağlık hizmetleri sunumundaki yenilikleri etkilemiştir.
Tele-sağlık uygulamaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Araştırmamızda
kronik hastalıklarla ilgili olarak öncelikli ve sık kullanılan tele-sağlık yöntemlerinden
bazıları şunlardır;
Tele-Hemşirelik (Tele-Nursing): Tele-hemşirelik, hasta ve hemşire arasında fiziksel
mesafe olduğunda hemşirelik hizmetlerinin sağlanmasında bilgi teknolojisinin
kullanılması anlamına gelmektedir. Bir alan olarak, tele-sağlığın bir parçasıdır ve telediagnoz, tele-danışma ve tele-monitoring gibi diğer tıbbi ve tıbbi olmayan uygulamalarla
birçok temas noktasına sahiptir (Mohammed & El-sol). Bununla birlikte, tele-hemşirelik
hakkındaki bilgiler yeterince kapsamlı olmadığı için alan hala geliştirilmektedir. 2019
yılında yapılmış sistematik derlemede, tele-sağlık yöntemlerinden tele-hemşireliğin
hastaların sağlığına ilişkin semptomların değiştirilmesinde etkili olduğu, tele-hemşirelik
teknolojisinin klinik alanlarda ruh sağlığı ve eğitimi geliştirmek ve öz bakım
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davranışlarını teşvik etmek için kullanılabileceği görülmüş (Ghoulami-Shilsari &
Esmaeilpour Bandboni, 2019).
Tele-Eğitim (Tele-Education): Tele-eğitim, kırsal kesimdeki sağlık profesyonellerine
sürekli eğitim programları sunmak için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ana modlar ses,
video ve bilgisayardır. Ses teknolojileri, öğrenciler ve eğitmenler arasında eşzamanlı
veya eş zamansız olarak konuşulan kelimenin (sesin) iletilmesini içermektedir. Teleeğitim uzak hasta bilgi ve danışmanlık hizmetlerinde de kullanılmasıdır (Curran, 2006).
Tele-Danışmanlık: Uzaktan konsültasyon olarak da adlandırılan tele-konsültasyon,
elektronik araçlar aracılığıyla tanı veya tedavi tavsiyesi sağlamak amacıyla klinisyenler
arasında veya doktor ve hasta arasında gerçekleşen etkileşimleri ifade etmektedir
(Augusterfer, O’Neal, Martin, Sheikh, & Mollica, 2020).
Tele-Radyoloji: Tele-radyoloji çalışmaları diğer sağlık profesyonelleri ile paylaşmak
amacıyla röntgen, BT ve MRI gibi radyolojik hasta görüntülerinin bir yerden başka bir
yere iletilmesidir (Makker, Kapoor, & Chaturvedi).
Tele-Patoloji: Tele-patoloji, uzaktan patoloji uygulamasıdır. Tanı, eğitim ve araştırma
amacıyla uzak konumlar arasında görüntü açısından zengin patoloji verilerinin transferini
kolaylaştırmak için telekomünikasyon teknolojisini kullanılmasıdır (Weinstein et al.,
2009).
E-Nabız:

Türkiye

Cumhuriyeti

Sağlık

Bakanlığı tarafından

uygulamaya

sokulan“Vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini bireysel olarak kayıt ettikleri, İnternet
tabanlı servis üzerinden ve telefon aplikasyonlarından görüntüleyip, sağlık ile ilgili
bilgilere ulaştıkları sistemdir (Yeşiltaş, 2018)
Tele-Monitoring: Tele-monitör semptom skorlarının, kalp atış hızı, kan basıncı, oksijen
satürasyonu ve ağırlık gibi fizyolojik verilerin, otomatik elektronik araçlar veya web
tabanlı veya telefon tabanlı veri girişi yoluyla doğrudan bakım sağlayıcılara iletilmesi
anlamına gelmektedir (Mathew, Lail, Chang, & Jefferies, 2018).
Tele-sağlık uygulamasında kullanılan sanal eğitim yöntemleri ise;
Web Tabanlı Eğitimler: Bilgisayar ağları arayıcılığıyla “Gopher, FTP, elektronik posta,
tartışma listeleri, Usenet haber grupları, bilgisayar konferansı ve Web” gibi servisler
kullanılarak gerçekleştirilmesidir (Behçet & Kenanoğlu).
Telefon: Telefon, hasta memnuniyetini artıran, hastane başvurularını azaltan ve hasta ve
personel eğitiminde kullanılabilen maliyet açısından da ekonomik bir yöntemdir.
Hemşirelik
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gereksinimlerinde hazır bilgi sunuyor olması, danışmanlık ve destek hizmetleri,
aciliyetlerin değerlendirilmesi, semptomların erken dönemde saptanıp kontrol altına
alınması, hızlı, yararlı ve etkili çözümler sağlaması ve yine ucuz, ulaşılabilirliği açısından
ve uygulamanın kolay olması açısından sıklıkla tercih edilmektedir (Hintistan & Çilingir,
2012).
Video Konferanslar: Tele-sağlık hizmetlerinde görüntülü ve sesli iletişim için ve dosya
paylaşımı için oldukça etkili bir uygulama olmasına karşın sıklıkla kullanılan mevcut
video konferans sistemleri pahalı olması, birbiriyle uyumlu olmayan tescilli teknolojiler
kullanmak ve bakımını yapmak için oldukça yetenekli bilişim teknisyeni personeline
ihtiyaç duymak gibi çeşitli nedenlerle eleştirilmiştir (Jang-Jaccard, Nepal, Celler, & Yan,
2016)
2.2

Tele-Sağlık ve COVID-19 Pandemisi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 11 Mart 2019’da COVID-19’u pandemi ilan
etmesi ile ülkeler kendi pandemi kurallarını rehberler halinde yürütmeye başlamışlardır.
Türkiye’de de salgının yayılmasını önlemek ve kontrol etmek amacıyla sosyal izolasyon
kuralları getirilmiş, temaslı ve hasta bireyler için karantina önlemleri uygulanmıştır (S.
Bakanlığı, 2021; S. Bakanlığı., 2020). Toplu ve kalabalık alanlarda bulunmak, yakın
temas halinde olmak yasaklanmış, el hijyeni, maske takma zorunlulukları getirilmiş, toplu
taşımacılık ve şehirlerarası seyahatler kısıtlanmış/engellenmiş, tam ya da kısmi
kapanmalar uygulanmıştır (S. Bakanlığı., 2020). Yüzleşmek zorunda kalınan bu kurallar,
önlemler ve kısıtlamalar kişiler arası ilişkilerde, gündelik yaşam ve alışılmış olunan
sosyal yaşam tarzında oldukça ciddi değişimler yapılmasını gerektirmiştir. Yalnızca
sağlık alanını değil, sosyal, psikolojik, kültürel, ekonomik, teknolojik, askeri ve siyasi
pek çok alanda birtakım olumsuz etkileri görülmüştür (Elçiçeği, 2019).
2.3

Tele-Sağlık ve Hemşirelik

Hemşireler, giderek daha yenilikçi ve karmaşık hale gelen ortamlarda hemşirelik
bakımı sağlamaktadır. Hemşirelik uygulamalarını ve hemşirelerin hasta bireylerle
etkileşime girme potansiyel yollarını genişleten telekomünikasyon ve sağlık
teknolojilerinde sürekli bir evrim vardır. Hastalar, aileler ve sistemler için sağlık
hizmetlerine erişimi sürekli olarak geliştiren ve genişleten bir büyüme alanı, tele-sağlık
alanıdır (Fronczek, Rouhana, & Kitchin, 2017).
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Tele-sağlık müdahalelerinin hem bakım kalitesini hem de hasta memnuniyetini
korurken veya geliştirirken hasta bakımının maliyetini azaltabileceğine dair önemli
kanıtlar vardır. Ek olarak, uygun şekilde kullanıldığında, tele-sağlığın hemşirelerin
verimliliğini artırdığı, hemşire memnuniyetini artırdığı ve hastaların bakıma erişimini
iyileştirdiği gösterilmiştir (Sorrells-Jones, Tschirch, & Liong, 2006). Hemşire
liderliğindeki telefon takiplerinin koronavirüs hastalarında kaygı düzeylerine etkisinin
değerlendirildiği bir çalışmada tele-hemşireliğin COVID-19 virüslü kişilerin kaygı
düzeylerini azaltmada önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir (Chakeri, Jalali, Ghadi, &
Mohamadi, 2020)
2.4

Tele-Sağlık ve Kronik Hastalıklar

COVID-19 salgını sırasında, rutin klinik ziyaret fırsatlarının azalmasıyla, hastane
ziyaretlerini azaltmadaki ve triyajı kolaylaştırmadaki avantajı, hafif semptomları olan
hastaların evde izolasyonunu desteklemedeki rolü nedeniyle özellikle kronik hastalıkları
olan hastalar çeşitli tele-sağlık hizmetlerini hızla benimsemişlerdir (N. Liu et al., 2020;
Smith et al., 2020). 2020 yılında kronik sağlık sorunu olan hastaların bakıcılarının
üzerindeki tele-sağlık müdahelelerinin etkinliğinin incelendiği randominize kontrollü
çalışmaların sistematik derlemesinde, tele-sağlık modalitelerinin, çalışmalar boyunca
çeşitli hedef bakıcı sonuçlarında önemli gelişmelerle birlikte çeşitli bakıcı
müdahalelerinin sağlanmasında etkili araçlar olduğunu göstermektedir (Graven et al.,
2021).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Tele-sağlık COVID-19 salgını sırasında kronik hastalığı olan bireyler, sağlık
hizmeti sağlayıcıları ve kendi kendini tecrit eden hastalar için güvenli ve bakım
hizmetlerinde önemli bir araç olmuştur. COVID-19 pandemisi sırasında tele-sağlık
kullanımı epidemiyolojik araştırmaları, hastalık kontrolünü ve klinik vaka yönetimini
iyileştirme potansiyelini sağlamaya ve hastalıkların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve
kontrolünde etkili olmaya devam etmektedir. Tele-sağlık uygulamalarının uzaktan
yönetiminin, COVID-19 pandemisinde akut ve kronik hastalıklara sahip bireyler için
etkili olduğu görülmüştür. Tele-sağlık uygulaması, kırsal kesimde yaşayanlar,
ırksal/etnik azınlıklar, yaşlı yetişkinler ve düşük ekonomik düzeydekiler, sınırlı dijital
okuryazarlık veya erişime sahip savunmasız nüfuslar için sağlık hizmetlerine erişimdeki
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eşitsizliklere sebep olabilir. Bununla ilgili sosyal politikalar ve kaynakların oluşturulması
gereklidir.
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ÖZET
Giriş ve Amaç: Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bir yere sahip olan
paramediklerin yaptıkları işin doğası gereği stresli bir ortamda çalıştıkları ve bununda çeşitli
ruhsal sorunlara sebep olabildiği bilinmektedir. Bu çalışmamızda paramedikler ve stres
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların gözden geçirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya
konması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Paramediklerde stres bozuklukları ile ilgili Pubmed veri tabanı üzerinden
“paramedic” “paramedic and stress” anahtar kelimesi kullanılarak tarama yapılmış (07/12/201
tarihinde) ve elde edilen veriler incelenmiştir.
Bulgular: Yalnızca “paramedic” kelimesi ile yapılan tarama sonucunda 64,871 çalışmanın
olduğu, “paramedic and stress” anahtar kelimesi kullanılarak tarama yapıldığında ise 2079
(%3,20) çalışmanın olduğu saptandı. Bunlardan 77’sinin (%3,70) klinik çalışma, 15’inin
(%0,72) meta analiz, 57’sinin (% 2,74) randomize kontrollü çalışma, 167 (%8,03) tanesinin
derleme ve 52 (%2,50) tanesinin ise sistematik derleme olduğu belirlendi. Taramaya son 5 yıllık
filtre uyguladığımızda “paramedic” kelimesi için 12076 çalışmanın olduğu, “paramedic and
stress” anahtar kelimesi kullanılarak yapıldığında ise 749 (%6,20) çalışmanın olduğu saptandı.
Bunlardan 30’unun (%4) klinik çalışma,11’inin(%1,46) meta analiz, 25’inin (%3,33)
randomize kontrollü çalışma, 72’sinin (%9,61) derleme ve 39’unun (%5,20) sistematik derleme
olduğu belirlendi. 1 yıllık filtre uyguladığımızda ise “paramedic” kelimesi için 2677 çalışmanın
olduğu, “paramedic and stress” anahtar kelimesi kullanılarak yapıldığında ise 201 (%7,5)
çalışmanın olduğu saptandı. Bunlardan 8’inin (%3,98) klinik çalışma,2’sinin (%0,99) meta
analiz, 4’ünün (%1,99) randomize kontrollü çalışma, 19’unun (%9,45) derleme ve 16’sının

Proceedings Books

Page 281

www.inbak.org

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
January 4-5, 2022/ Adana, TURKEY

(%7,96) sistematik derleme olduğu belirlendi.Son 5 yılda yapılan 11 randomize kontrollü
çalışma incelendiğinde paramediklerde görülen stres bozukluğunun sebepleri arasında
yorgunluk, uyku bozukluğu, gelir düzeyi ve son 1 yılda ise covid-19 pandemisi
gösterilmektedir. Çözüm önerileri ile ilgili yapılan çalışmalarda ekip çalışmasının stresi
azalttığı ve personele verilecek yorgunluk eğitiminin önemli ölçüde stresi azalttığı tespit
edilmiş ancak yeterli araştırmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. Son 5 yılda yapılan 749
yayının aritmetik ortalaması alındığında 149,8 çıkmakta bu sonuç son 1 yılda yapılan yayınla
kıyaslanınca son 1 yılda bu konu üzerine yapılan yayınlarda artış olduğu gözlenmektedir.

Sonuç: Paramediklerdeki stres üzerine yapılan araştırmaların son yıllarda arttığı
gözlemlenmektedir. Randomize kontrollü çalışmalar dikkate alındığında yorgunluk, uyku
bozukluğu ve gelir düzeyinin yetersizliğin önemli ölçüde stres etmeni olduğu gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Paramedik, Stres, Stres Bozuklukları
ABSTRACT
Introduction and Aim: It is known that paramedics, who have an important place in
the delivery of pre-hospital emergency health services, work in a stressful environment due to
the nature of their work and this can cause various mental problems. In this study, it is aimed
to review the studies examining the relationship between paramedics and stress and to present
solutions.
Materials and Methods: The Pubmed database on stress disorders in paramedics was
searched using the keyword "paramedic", "paramedic and stress" (on 07/12/201) and the data
obtained were analyzed.
Results: It was determined that there were 64,871 studies as a result of the search made
with the word "paramedic" only, and 2079 (3,20%) studies were found when the keyword was
searched using the keyword "paramedic and stress". Of these, 77 (3.70%) were clinical trials,
15 (0.72%) were meta-analyses, 57 (2.74%) were randomized controlled trials, 167 (8.03%)
were reviews, and 52 ( It was determined that 2.50% of them were systematic reviews. When
we filtered the search for the last 5 years, it was determined that there were 12076 studies for
the word “paramedic”, and 749 (6.20%) studies when it was done using the keyword
“paramedic and stress”. Of these, 30 (4%) were clinical trials, 11 (1.46%) meta-analyses, 25
(3.33%) randomized controlled trials, 72 (9.61%) reviews and 39. (5.20%) was determined to
be a systematic review. When we applied a 1-year filter, it was found that there were 2677
studies for the word "paramedic", and 201 (7.5%) studies when done using the keyword
"paramedic and stress". Of these, 8 (3.98%) were clinical trials, 2% (0.99%) meta-analysis, 4
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(1.99%) randomized controlled trials, 19 (9.45%) reviews and 16 studies. When 11 randomized
controlled studies conducted in the last 5 years were examined, fatigue, sleep disorder, income
level, and covid-19 pandemic in the last 1 year were shown among the causes of stress disorder
seen in paramedics. In the studies on solution proposals, it has been determined that teamwork
reduces stress and fatigue training to be given to personnel significantly reduces stress, but it
has been emphasized that adequate research is needed. When the arithmetic average of 749
publications made in the last 5 years is taken, it is 1
Conclusion: It has been observed that research on stress in paramedics has increased in
recent years. When randomized controlled studies are taken into account, it is observed that
fatigue, sleep disturbance and insufficient income are significant stressors.
Keywords: Paramedic, Stress, Stress Disorders
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KOKU KAYBI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: SON
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EVALUATION OF STUDIES ON LOSS OF SMELL: REVIEW OF RECENT
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı,
Aydın, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Eda Duygu İPEK
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı,
Aydın,, Türkiye
ÖZET
Burunda koku reseptörleri küçük sinir hücreleri şeklinde regio olfactoria’daki mukoza içinde
bulunur. Havadaki koku partiküllerinin koku alma bölgesine gelir ve burada kimyasal reaksiyon
sonucu aksiyon potansiyeli oluşturur. Koku kortikal merkezlere kadar iletilir. Covid-19
salgınında koku bozuklukları gözlendiği bildirilmiştir. Bu yüzden koku kaybını inceleyen
çalışmaları araştırmayı amaçladık. Pubmed veri tabanının arama kısmına “loss of smell” yazıp
2015-2020 yılları arasında 146 adet makale listelenmiştir. Yayınlanan makalelerin 122 tanesi
araştırma 24 tanesi derleme türündedir. Makaleler 100 farklı dergide yayınlanmış ve dergilerin
91 tanesi SCI-E (Science Citation Index-Expanded) ve 9 tanesi Uluslararası indeksler
kapsamındadır. Koku kaybı ile ilgili 2020 yılı öncesi yapılan çalışmalar koku eğitimi ve
duyarlılık, alerjik durumlarda, çeşitli hastalıklarda, genel anestezi, kanser tedavisi ve kafa
tabanı cerrahisi sonrası kokunun değerlendirdiği gözlendi. 2020 yılında tüm dünyayı saran
Covid-19 salgının belirtilerinden biri olan koku kaybı keşfedilince neredeyse tüm çalışmalar
hastalığın seyri boyunca koku kaybı ile ilgili araştırmalarını içermekteydi. Bu derleme Pubmed
veri tabanında koku kaybı konusunda yapılan araştırmaları inceleyerek bir veri sunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Koku kaybı, Covid-19, Anosmi.
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ABSTRACT
The olfactory receptors are located in the mucous membrane of the regio olfactoria in the form
of small nerve cells. It comes to the olfactory region of the smell particles in the air, where it
creates an action potential as a result of a chemical reaction. Smell is transmitted up to cortical
centers. It has been reported that smell disorders were observed in the Covid-19 outbreak.
Therefore, we aimed to search for studies examining the loss of smell. When the term "loss of
smell " used in the search part of the Pubmed database with tBetween 2015-2020, 146 articles
were listed. 24 of the articles published are review. The articles have been published in 100
different journals and 91 of them are in the scope of SCI-E (Science Citation Index-Expanded)
and 9 of them are in the scope of International indexes.
It was observed that studies conducted before 2020 on loss of smell evaluated smell education
and sensitivity, allergic conditions, various diseases and after general anesthesia, cancer
treatment and skull base surgery. Loss of smell, one of the symptoms of the Covid-19 epidemic
that swept the whole world, was discovered in 2020. Thus, all studies included studies of
olfactory loss throughout the course of the disease. This review presented data by examining
the researches on loss of smell in the Pubmed database.
Keywords: Smell loss, Covid-19, Anosmia
GİRİŞ
Burun boşluğundaki regio olfactoria mukozasından başlayıp kafatası boşluğunda, fossa cranii
anterior'da yer alan bulbus olfactorius’ta sonlanan 20 kadar salt duysal sinir lifden (fila
olfactoria) oluşun I. kranial sinirdir (Gökmen, 2017; Taner ve ark, 2018). Koku duyu sistemi
gelişim sırasında eşleşmiş duyusal plakodlardan gelişen periferik sinir sisteminin bir
bileşenidir. Buradaki hücreler birleşip farklılaşarak n. olfactorius oluştururlar. N. olfactorius’un
hücre aksonları, etrafında etmoid kemiğin lamina cribrosa gelişir. Bu miyelinsiz sinirler bulbus
olfactorius’da sonlanır ve primer duysal nöronlarının aksonları olarak prosencephalon’un ön
duvarındaki nöronlar ile temas ederek beyne uzanır (Guyton ve Hall, 2017; Moore ve ark,
2018). Regio olfactoria, Concha nasalis superior’un üst kısmı, burun boşluğu tavanı ve burun
bölmesinin üst kısmını örten mukoza bölümüne denir. Koku reseptörleri küçük sinir hücreleri
olup, regio olfactoria’daki mukoza içinde bulunur. Koku epiteli, burun boşluğunda 2 cm2
sarımsı bir alandır. 5 milyon kadar reseptör hücresinden oluşur. Koku duyusu ile ilgili nöronlar;
memeli nöronları arasında tek yenilenebilen nöronlardır. Bu nöronların ömrü 30-60 gündür ve
çoğalma özelliği olan tek nöron tipidir. Koku reseptörleri uyarılmalarını izleyen ilk saniye
içinde yaklaşık %50 oranında adapte olurlar. Koku duyusu, çok kokulu bir ortama girişi izleyen
bir veya birkaç dakika içinde hemen tamamen yok olmaktadır (Arıncı ve Elhan, 2006; Gökmen,
2017; Taner ve ark, 2018).
Koku Alma, Regio olfactoria’daki mukoza içinde koku reseptörleri bulunur. Koku reseptörleri
küçük sinir hücreleridir. Havadaki koku partiküllerinin koku alma bölgesine gelir ve burada
kimyasal reaksiyon sonucu aksiyon potansiyeli oluşturur. Koku kortikal merkezlere kadar
iletilir (Arıncı ve Elhan, 2006; Dere, 2000).
Nöronun periferik uzantısı mukoza yüzeyine uzanan 10-20 adet cilia’dan oluşur. Bu cilia’lar
kokulara karşı hassas olan yapılardır. Koku reseptörlerinin aksonları myelinsizdir. SSS’deki en
ince ve en yavaş ileti bu sinir liflerindedir. Fila olfactoria denen 20’li bir demet yaparlar ve
hepsi birlikte n. olfactorius’u siniri oluştururlar. Burun mukozasından gelen sinir uzantıları,
bulbus olfactorius içerisindeki büyük mitral hücreler ile sinaps yaparak granüler hücre olarak
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isimlendirilen yuvarlak yapıları oluşturur. İkinci nöronların santral uzantıları tractus
olfactorius’u oluşturur (Gökmen, 2017; Taner ve ark, 2018).
Tractus olfactorius, bulbus olfactorius’tan arkaya doğru devam eder ve substantia perforata
anterior’a yaklaşırken stria olfactoria lateralis, medialis ve intermedium denilen 3 demete
ayrılır. Stria olfactoria lateralis, corpus amygdaloideum ve area prepiriforme’ye gider. Stria
olfactoria medialis, uzun yoldur. Commissura ant.’da karşıya geçer. Area subcallosa’da, gyrus
dentatus’ta sonlanır. Stria olfactoria intermedia, Substantia perforata anterior’daki
çekirdeklerde sonlanır. İnce bir yoldur (Gökmen, 2017; Taner ve ark, 2018).
Bulbus olfactorius’taki ikinci nöronların uzantıları;
x piriform cortex
x entorhinal cortex
x nucleus olfactorius anterior
x corpus amygdaloideum’a gider (Gökmen, 2017; Taner ve ark, 2018).
Polus temporalis ve uncus’ta yer alan piriform cortex (BA 34), koku duyusu ile ilgili en geniş
kortex bölgesidir. (primer koku merkezi) Piriform corteksin hemen arka tarafında yer alan ve
gyrus parahippocampalis’in arka kısmını kapsayan entorhinal corteks (BA 28) sekonder koku
merkezi alan olarak bilinir. Entorhinal cortex’teki nöronların hippocampus ile, bulbus
olfactorius’taki nöronların ise corpus amygdaloideum ile olan bağlantıları, koku yollarının
limbik sistem ile bağlantısını sağlar. Beyinde koku duyusu ile ilgili kortikal ve subkortikal
yapıların tümüne rhinencephalon adı verilir. Koku duyusu, diğer duyulardan farklı olarak
thalamus’a uğramadan kortekse ulaşır (Arıncı ve Elhan, 2006; Gökmen, 2017; Taner ve ark,
2018; Patel, 2017).
Kokunun Diğer Yolları
Koku sahalarından hypothalamus’daki otonom çekirdeklere gelen liflerin ön beyninde medial
bant adı verilen lif demeti içinde gelir. Bu bant hayvanlarda çok gelişmiş olup, her yönde
uzanan lifleri vardır. İnsanlarda pek gelişmemiştir. Medial bant lifleri hypothalamus’dan
sonraki bölümünün çoğu nuclei raphe’de (formatio reticularis’e ait), geri kalan bölümü de nuc.
solitarius’da sonlanır (Arıncı ve Elhan, 2006; Gökmen, 2017; Krstic, 1991; Taner ve ark, 2018).
Koku sahalarından thalamus’un dorsomedial çekirdeklerine ve buradan da frontal lobun ön
bölümündeki kortekse gelen lifler huy mizaç gibi davranışlarımızla ilgili durumları oluşturur
(Gökmen, 2017; Krstic, 1991; Taner ve ark, 2018; Patel, 2017). Kokunun Limbik sistem ile
bağlantısı;
Entorhinal cortex’teki nöronlar

hippocampus

Entorhinal cortex, koku hafızasının oluşumunda, alınan kokuların depolanması, tanımlanması
ve bir dahaki karşılaşmada tekrar hafızadaki koku ile karşılaştırılmasında rol oynayan bölgedir
(Arıncı ve Elhan, 2006; Gökmen, 2017; Taner ve ark, 2018).
Bulbus olfactorius’taki nöronlar

Corpus amygdaloideum

Corpus amygdaloideum, kokulara verilen duygusal yanıtları belirlemede temel işlev görür ve
kokuların bizde yarattığı heyecan, kaygı, keyif gibi cevapların ana oluşturulma merkezidir
(Arıncı ve Elhan, 2006; Gökmen, 2017; Taner ve ark, 2018).
Covid-19 salgınında koku bozuklukları çok sık gözlendiği bildirilmiştir. Bu yüzden koku
kaybını inceleyen çalışmaları araştırmayı amaçladık.
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GELİŞME
Pubmed veri tabanının arama kısmına “loss of smell” yazıp 2015-2020 yılları arasında 146 adet
makale listelenmiştir. Yayınlanan makalelerin 122 tanesi araştırma 24 tanesi derleme
türündedir (tablo 1).
Makaleler 100 farklı dergide yayınlanmış ve dergilerin 91 tanesi SCI-E (Science Citation IndexExpanded) ve 9 tanesi Uluslararası indeksler kapsamındadır.
Koku kaybı ile ilgili 2020 yılı öncesi yapılan çalışmalar koku eğitimi ve duyarlılık, alerjik
durumlarda, çeşitli hastalıklarda, genel anestezi, kanser tedavisi ve kafa tabanı cerrahisi sonrası
kokunun değerlendirdiği gözlendi.
Tablo 1. Yıllara göre makale dağılımı
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Çalışmalara kısa bir bakış
Avusturya’da 2018 yılında yapılan çalışmada koku üzerinde geri kazanımı araştırmışlardır.
Koku kaybı yaşayan kişilerin yapısal ve fonksiyonel durumu manyetik rezonans
görüntülemeyle incelemişler. Daha sonra koku alma eğitimi verilmiş. Koku alma duyusunun
yeniden kazanılmasına yönelik geri dönüşler alındığında manyetik rezonans görüntülemeyle
tekrar kişileri değerlendirdiğinde beyinin koku ile ilgili bölgelerinde sinyal artış gözlemişler.
Ayıca n. trigeminalis de değişiklikler gözlemlemişler fakat koku ile kesin bağlantıları
anlaşılamamış (Reichert JL ve Schöpf V, 2018).
2020 yılında 12 Avrupa ülkesinden 417 bireylerin katılımıyla yapılan COVID-19’un koku ve
tat üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmada, hafif ve orta hastalık seyri kişilerden yaş, cinsiyet,
etnik köken, genel şikayetleri ve kulak burun boğaz semptomları sorulmuş. Koku almada
%85,6’sı ve tat alma %88,0’i bozuklukları bildirdi. Koku kaybı vakaların%11,8'inde diğer
semptomlardan önce ortaya çıkmış. Erken koku alma iyileşme oranı %44,0’müş ve kadınlar,
koku alma ve tat alma bozukluklarından erkeklere göre anlamlı olarak daha fazla etkilendiğini
bildirmişlerdir (Lechien JR ve ark, 2020).
Kore’de 2020 yılında COVİD-19 salgını ile ilgili koku ve tat kaybının prevelansını araştıran
çalışmaya 3191 katılımcı telefon ile aranarak değerlendirilmiş. Erken evresinde %15,3 hastada
asemptomatik-hafif ve %15,7 şiddeti akut anozmi gözlendi. Koku ve tat kaybı kadınlarda ve
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genç bireyler de önemli ölçüde daha yaygındı. Anozmi çoğu hasta 3 hafta içinde iyileşmiştir
(Lee Y ve ark, 2020).
SONUÇ
2020 yılında tüm dünyayı saran Covid-19 salgının belirtilerinden biri olan koku kaybı
keşfedilince neredeyse tüm çalışmalar hastalığın seyri boyunca koku kaybı ile ilgili
araştırmalarını içermekteydi. Bu derleme Pubmed veri tabanında koku kaybı konusunda yapılan
araştırmaları inceleyerek bir veri sunmuştur.
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ÖZET
Hastane öncesi acil sağlık sisteminde çalışanlar verdikleri hizmetin yapısı gereği içinde
işlerin yaparken diğer sağlık sektörlerine göre daha fazla psikolojik gerilime sebep olduğu
düşünülmektedir. Çalışanların kısa sürede ani kararlar vererek ve verdikleri bu kararlar
soncunda müdahale ettikleri insanların can güvenliklerini taşıdıkları için psikolojik
dayanıklılığı travma edici olayların çokluğuna sebep olur ve bu olaylar içeresinde para
kazanmaya çalışmaları bu olayları karşı hassas davranmalarını engelleyerek içine attıkları
olumsuz durumları ailesine veya sosyal yaşamlarına da taşırlar.
Son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarına karşı hastane öncesi sağlık
çalışanlarımda bu konuda mağduriyeti olan gruplar arasındadır. İşleri gereği aldıkları riskler ve
hasta taşırken yapılan trafik kazları sonucunda da hayatlarını kaybettikleri veya kalıcı iş
görmezlik durumlarına da düştükleri olmuştur.
Kritik yaralılara ve hastalara müdahale ve ambulans içerisinde nakillerini sağlarken ekip
içeresinde soğuk kanlılığını korumak zorunda kalan bu personellerin nöbet bitimlerinde
yaşadıkları sorunlara karşı geliştirilmiş ve aktif olarak kullanılan herhangi bir destek prosedürü
hazırda yoktur. Devlet memurluğu içeresinde görev yapan personelin bağlı oldukları birimin iş
güvenliği departmanlarına rapor olarak durumlarını bildirseler bile alacakları psikolojik destek
kamu kuruluşuna sevk şeklindedir. Buna rağmen özel sektör olarak hastane öncesi acil sağlık
hizmetleri çalışanlarının birimlerinde böyle bir prosedür yoktur.
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Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanlarını sürekli olarak stres düzeylerini yüksek
olması zihinsel ve bedensel sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu alanda personellerin tükenmiş
sendromuna girerek mesleki hata yapmalarının önüne geçmenin tek yolu aktif olarak psikolojik
destek almadan geçer. Bu desteği almak için personelin direkt başvuru beklenmeden ilgili iş
verenler veya idare tarafından yaptıkları vakalar takip edilmeli, oluşturulan profesyonel ekipler
tarafından personeller ziyaret edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hastane öncesi çalışanlarına psikoloji destek, paramedik, psikolojik
dayanıklılık, ambulans
ABSTRACT

Due to the nature of the service they provide, employees in the pre-hospital emergency
health system are thought to cause more psychological tension when they are doing their jobs
compared to other health sectors. The psychological resilience of the employees by making
sudden decisions in a short time and as a result of these decisions carries the life safety of the
people they intervene, causes a lot of traumatic events, and their trying to earn money in these
events prevents them from behaving sensitively and carries the negative situations they throw
into their family or social life.
My pre-hospital health workers are among the groups that have suffered from violence
in the field of health, which has increased recently. As a result of the risks they took due to their
jobs and the traffic accidents while carrying patients, they lost their lives or fell into permanent
incapacity.
There is no support procedure developed and actively used against the problems
experienced by these personnel, who have to maintain their composure within the team while
providing the intervention and transportation of critically injured and patients in the ambulance.
Even if the personnel working in the civil service report their status to the occupational safety
departments of the unit they are affiliated with, the psychological support they will receive is
in the form of referral to the public institution. Despite this, there is no such procedure in the
units of pre-hospital emergency health care workers as the private sector.
The high stress levels of pre-hospital emergency health care workers negatively affect
their mental and physical health. In this area, the only way to prevent the personnel from making
professional mistakes by falling into burnout syndrome is without active psychological support.
In order to receive this support, the cases made by the relevant employers or the administration
should be followed by the personnel without waiting for a direct application, and the personnel
should be visited by the professional teams formed.
Keywords: Psychological support to pre-hospital workers, paramedic, resilience, ambulance
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ÖZET
Değerler bireyde, toplumda ve dünyada iyi-kötü kavramlarının bilinmesi, ideal düşünce,
davranış ve tutumların oluşturulmasını sağlar. Değer kavramı çocukluk döneminde oluşmaya
başlasa da ergenlik sürecinde ve sonrasında kişinin yaşamında tam anlamıyla şekillenir.
Psikolojinin önemli konularından biri olan empati kavramı da değerler altında
incelenebilmektedir. Kendini bir başkasının yerine koymak ve onun duygularını, düşüncelerini
anlamayı ifade etmektedir. Değerler eğitimi de ailede başlayan daha sonra okulla birlikte devam
eden bir süreçtir. Eğitim ve öğrenme bireylerin, toplumların ve dünyanın gelişimi açısından çok
önemli kavramlardır. Okulda değerler eğitimi akıl yürütme, mantık, sorgulama, karar verme,
telkin etme, değer analizi gibi akademik yaklaşımlar çerçevesinde yürütülmektedir. Son
zamanlarda özellikle bilim ve teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler eğitim alanında
geleneksel öğretim modelleri yerine yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının ortaya çıkmasına
sebep olmuştur. Bu yeni yaklaşımlardan biri de bilişimsel düşünme yaklaşımıdır. Bilişimsel
düşünme; eleştirel bakış açısı katmayı, insan ve bilgisayar arasındaki ilişkiyi anlamayı ve
problem çözme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, bilişimsel
düşünme yaklaşımlarından biri olan algoritmik düşünce yaklaşımının geleneksel hikaye
anlatımı ve dijital öykü yöntemiyle z kuşağının empatik eğilim düzeyine etkisini incelemektir.
6 lise öğrencisi ile yürütülen çalışmada “Kişisel Bilgi Formu”, öğrencilerin empati düzeylerini
ölçmeyi amaçlayan “KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği Ergen Formu”, araştırmacıların algoritmik
düşüncenin öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamak amacı ile hazırladığı tanımlayıcı
eğitim programı kullanılmıştır. Veriler SPSS programına girilerek istatistiksel analizleri
yapılmıştır. Tanımlayıcı analiz ve nicel verilerin analizinde çıkarımsal analizlerden Mann
Whitney U Testi ve Wilcoxon işaret testi, öğrenci görüşlerini değerlendirmek amacı ile nitel
yöntemlerden içerik analizi yapılmıştır.
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Yaşları 14 ve 16 arasında değişen toplam 6 lise öğrencisine uygulama öncesi empati düzeyini
belirlemek amacı ile “KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği Ergen Formu” ile ön test yapılmış,
algoritmik düşünce yaklaşımı ile ilgili verilen eğitim sonrasında 3 öğrenciye (1 kız 2 erkek)
empati temalı geleneksel hikaye anlatımı ile hikaye okunmuş, diğer 3 öğrenciye (2 kız 1 erkek)
ise aynı hikaye dijital ortamda izletilmiştir. Sonrasında algoritmik düşünce modeli ile
hazırlanan sorular öğrencilere yönlendirilmiştir. Uygulama tamamlandığında yine aynı ölçek
kullanılarak son test yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Geleneksel hikaye
anlatımı ile dijital öykü yönteminin öğrencilerin empati değerine eğilim düzeylerinde
farklılaşmaya sebep olmadığı belirlenmiştir. Ancak algoritmik düşünceye dayalı eğitimin
sonunda öğrencilerin empatik düşünce düzeylerinde artış görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Değerler, Empati, Algoritmik Düşünce, Analiz
ABSTRACT
Values ensure that the concepts of good and bad are known in the individual, society and the
world, and ideal thoughts, behaviors and attitudes are formed. Although the concept of value
begins to be formed in childhood, it is literally formed in a person's life during and after
adolescence. The concept of empathy, which is one of the important subjects of psychology,
can also be examined under values. It means putting yourself in someone else's shoes and
understanding their feelings, thoughts. Values education is a process that starts in the family
and then continues with the school. Education and learning are very important concepts for the
development of individuals, societies and the world. Values education at school is carried out
within the framework of academic approaches such as reasoning, logic, questioning, decision
making, suggestion, value analysis, value clarification. Recent innovations, especially in the
field of science and technology, have led to the emergence of new learning and teaching
approaches instead of traditional teaching models in the field of education. One of these new
approaches is the computational thinking approach. Computational thinking; It aims to add a
critical perspective, to understand the relationship between human and computer, and to
develop problem solving skills. The aim of this research is to examine the effect of algorithmic
thinking approach, which is one of the computational thinking approaches, on the empathic
tendency level of generation z with traditional storytelling and digital story method. In the study
conducted with 6 high school students, the "Personal Information Form", the "KA-SI Empathic
Tendency Scale Adolescent Form" aiming to measure the empathy levels of the students, and
the descriptive training program prepared by the researchers were used. In the descriptive
analysis and analysis of quantitative data, content analysis was performed using qualitative
methods such as Mann Whitney U Test and Wilcoxon sign test from inferential analysis and
student opinions were evaluated.
In order to determine the empathy level before the application, a total of 6 high school students
aged between 14 and 16 were pre-tested with the "KA-SI Empathic Tendency Scale Adolescent
Form", and after the training given about the algorithmic thinking approach, 3 students (1 girl,
2 boys) were given empathy-themed training. The story was read with traditional storytelling,
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and the other 3 students (2 girls, 1 boy) watched the same story in digital environment. After
that, the questions prepared with algorithmic thinking model were directed to the students.
When the application was completed, the post-test was performed using the same scale and the
results were analyzed by comparing them. It has been determined that traditional storytelling
and digital storytelling methods do not cause a difference in the levels of students' tendency to
empathy value. However, at the end of algorithmic thinking-based education, there was an
increase in students' empathic thinking levels.
Keywords: Values, Empathy, Algorithmic Thinking, Analysis.
1. GİRİŞ
İnsanın davranış biçimini, duygularını, amaç ve hedeflerini belirlemesi ve bu amaçlara uygun
bir yaşantı sağlaması ancak değerleri ile mümkün olmaktadır. Değer kavramı bir şeyin önemini
ve yararını belirten nitelik olarak düşünülebilir. Değerler kişinin toplumsal uyumunu ve
bütünlüğü sağlaması, bunu sürdürebilmesini sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012
yılında yayınlamış olduğu Değerler Eğitim Yönergesi’nde kazandırılması gereken 28 değerden
biri olan empati en genel tanımıyla karşısındaki birinin duygularını hem anlaması hem de
paylaşmasıdır (Uzunkol, 2014). Değerler eğitiminin empati kavramını kapsaması gerektiği
belirtilmektedir (Doğanay, 2009).
Değerler eğitimi farklı yaş gruplarında alternatif öğretim yöntemleri kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Okul dönemi çocuklarına genel olarak müfredat içinde ele alınarak
değerlerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ancak günümüzde okula devam eden nesil Z
kuşağını oluşturmaktadır. Literatür tarandığında 1990’lı yılların sonunda doğanların Z kuşağını
oluşturduğu görülmektedir. Z kuşağının en önemli özelliklerinden birisi dijital dünyaya direkt
doğmuş olmasıdır. Farklı özelliklere sahip olan bu nesil öğrenme aracı olarak teknolojiyi aktif
olarak kullanmaktadır. Eğitimsel süreçlerinde de dijital ortamlar daha çok ilgilerini çekmektedir
(Karadoğan, 2018). Bu düşünceyi destekleyen araştırmalar literatürde günümüzde sıklıkla yer
almaktadır. Geliştirilen farklı yazılımlarla öğrencilerin ders başarılarının arttığı (Yeşiltaş ve
Turan, 2015), öğrencilerin geleneksel eğitim yerine bilgisayar tabanlı eğitimi tercih ettikleri
(Ateş, 2005), hikaye yöntemi ile öğrencilerin değer kazanımını daha başarılı bir şekilde
içselleştirdikleri (Kaymak ve Akça, 2020) ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde
değer öğretiminde de teknolojiyi, dijital ortamları, farklı öğretim metotlarını temel alan ve bu
kuşağa hitap eden bir modelin seçilmesinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu
amaçla çalışmada empati becerisine ilişkin algoritmik düşünce yaklaşımından yararlanılmıştır.
Algoritmik düşünce yaklaşımı belirli bir problemi çözmek ya da belirli bir hedefe ulaşmak için
takip edilmesi gereken adımlardan meydana gelmektedir. Bu yaklaşımda daha basit ve net
komutlar tercih edilmektedir. Algoritma eğitimlerinde ise istenilen hedeften önce bir eğitim
tasarlanmış olup bu eğitim çocuğun ve gencin yaşına, ihtiyacına göre değişerek sunulmaktadır
(Akyol Altun, 2018).
Bu çalışmada da algoritmik düşünce yaklaşımının geleneksel hikaye anlatımı ve dijital öykü
yöntemiyle z kuşağının empatik eğilim düzeyine etkisi incelenmiştir.
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2. Z KUŞAĞI VE ÖZELLİKLERİ
Z kuşağı, Y kuşağından sonra, 1995 yılı ve sonrasında doğmuş (Bassiouni ve Hackley, 2014)
yeni bir güçlü sosyal topluluktan oluşan kuşak olarak belirtilmektedir. Kendinden önceki
kuşaklara benzemeyen Z kuşağı, teknolojiye gözünü açan ilk nesildir ve bu nedenle teknolojiye
daha kolay adapte oldukları söylenebilir (Desai ve Lele, 2017). Diğer kuşaklara nazaran Z
kuşağı teknolojiye en çok hakim olan, sosyal anlamda daha güçlü yapılar kurabilen kuşak olarak
tanımlanmaktadır. Sosyal ilişkilerin güçlü olması ise daha çok sosyal medyadaki ilişkiler olarak
ifade edilmektedir. Doğduklarından itibaren teknolojinin yanı başında olmaları onları en
başından teknoloji bağımlısı olmalarına neden olmuştur (Reeves ve Oh, 2008). Teknoloji ile bu
kadar iç içe olmaları hızlı hareket edebilmelerini sağlamıştır (Desai ve Lele, 2017). Z kuşağının
diğer özellikleri incelendiğinde mücadele terimini içselleştiremedikleri görülmektedir. Hızlı
hareket edebilen, zeki ancak bilgili olmayan ve yürekli olduklarından dolayı liderlik etmekten
keyif aldıklarını söylemek mümkündür. En önemli bir diğer özellikleri ise sabırsız olmalarıdır
(Tari, 2011, akt: Karadoğan, 2019). Aynı anda çok fazla teknolojik aletleri kullanmaları onların
dikkatini birçok yere dağıtabilmelerine neden olur. Bu da bir yandan onların pratik olmalarını
sağlamaktadır (Reeves ve Oh, 2008). Dijital dünyanın kucağına düşmüş olmalarından dolayı
bir saniyelik bir işlemle istedikleri her şeye ulaşabilen Z kuşağı için internetsiz bir ortam
çekilmez bir hale gelmektedir. Ayrıca sosyal medyadan ve alışkın oldukları diğer sosyal
ortamlardan uzak kaldıklarında ise patolojik durumlarla karşılaşabilmektedirler (Elmore,
2019).
Her şeye bu kadar hızlı ulaşan Z kuşağı bilgiye de hızlıca ulaştığından öğrenmek istedikleri her
ne varsa anında bunu başarabilmektedir. Bu nedenle klasik eğitim yöntemleri bu kuşağın
ilgisini çekmemektedir. Görsel ve teknolojik bir kuşak olmalarından dolayı farklı eğitim
metotlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İlgi çekici, yaratıcı ve farklı şekillerde öğrenmeyi tercih
eden Z kuşağı için çevrim içi öğrenme ortamları tasarlanmalıdır. Teknolojiyle arası bu kadar
iyi olan ve bireysel olmayı seven bir nesil ile çalışırken videolardan, oyunlardan, kavram
haritalarından, görselliği ön planda tutan infografiklerden yararlanmak öğrenmeyi keyifli hale
getirecek ve kolaylaştıracaktır. Bu noktada okulda eğitimcilere, yöneticilere, rehber
öğretmenlere görevler düşmektedir. Eğitimciler kendilerini geliştirmeli yeni düzende
öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini dikkate almalı ve bunları uygulamaya koymalıdırlar
(Karadoğan, 2019).

3. DEĞERLER VE EĞİTİMİ
Sözlük anlamı ile değer “bir şeyin gerekliliğini, önemini belirlemeye yarayan ölçü” veya “bir
şeyin kabul edilen karşılığı” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2018). Ulusoy ve Dilmaç (2016)
değer kavramını “Bir şeyin bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği
karşılık, kıymet ve yararlı nitelik” olarak tanımlamışlardır. Günümüze kadar birçok bilim dalı
ve disiplinler değer kavramını farklı şekillerde açıklamışlardır. Aralarında farklılıklar olsa da
birbirlerinden bağımsız değillerdir (Dilmaç, 2007). İnsanın iç dünyasındaki zenginlik ve
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derinlik ancak dayandığı değerler ile ölçülebilir. İnsanı birey olarak var eden sahip olduğu
değerleridir (Kızıler, 2015). İnsanın hayatını, davranış biçimini, amaç ve gayelerini belirlemesi
ve bu amaçlara uygun bir yaşantı sağlaması ancak değerleri ile mümkün olmaktadır. Okul
öncesi dönemde kazandırılmaya çalışılan değerler yaş aldıkça gelişim, değişim ve olgunluğa
ulaşır. Birey okul öncesi, çocukluk ve ergenlik gibi farklı gelişimsel dönemlerde farklı duygu
ve davranış içerisindedir. 20.yy sonrasında yapılan çalışmalar çocukların duygu, düşünce, inanç
ve değerlerinin çocukluk döneminin ortalarında gelişmesi gerektiğini ve değerlerin
bulundukları döneme entegre edilmesinin önemi üzerinde durmaktadır (Çelik, 2020). Yaş
aldıkça çeşitli faktörlerin etkisi ile değerler farklılaşmakta ya da önem sırası değişime
uğramaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde çocukluk ve ergenlik dönemi değer oluşumu
ya da oluşan değerlerin gözden geçirilmesi ve şekillenmesi için son derece önemli süreçler
olarak düşünülmektedir. Ergenlik dönemi, ergenin kendini aradığı, kimliğini oluşturmaya
çalıştığı ve değerlerinin şekillenmeye başladığı bir dönemdir (Ercan, 2001). Bu dönem sosyal,
psikolojik ve fizyolojik değişimin hızlandığı ve karşılıklı ilişkilerde etkileşimlerin yoğunlaştığı
(Hamburg ve Takanishi, 1989), değişim ve akran gruplarının birbiri üzerindeki etkisinin yüksek
olduğu bir dönemdir (Ling & Helmersen, 2000).
Araştırmacıların bazıları değerlerin kaynağının kişinin kendisi olduğunu savunurken, kimi ise
kaynağın toplum olduğunu savunmuştur. Aynı zamanda değerin kaynağının inanç, bilgi veya
din olduğunu savunan araştırmacılar da mevcuttur (Şimşir, 2017). Değerler iki temel işlevi
yerine getirir. Bunlardan ilki, kişilere toplumda nasıl davranması gerektiği noktasında yol
gösterici bir rol oynayarak toplumdaki uyumunu kolaylaştırmak sosyalleşmesini sağlamaktır.
İkinci işlevi ise bireyleri benzer bir noktada buluşturarak toplumsal bütünlüğü sağlamak ve
bunu diğer nesillere aktarmaktır (Kumbasar, 2011). Değeri öğrenmek ifadesini açıklamak
gerekirse sadece değer kavramının ne anlama geldiğini öğrenmenin yetersiz olduğu
görülmektedir. Bir değeri gerçekten öğrenmek, insanın kendisini, karakterini o değerle nasıl
açıklayacağı nasıl hemhal olacağı anlamına gelmektedir. Kişi değerleri karakteri ile
bütünleştirdiğinde değeri kazanmış olur ve ona uygun şekilde hareket eder (Öztürk, 2019).
Değerler eğitiminde geleneksel yaklaşımlardansa duyguları ön planda tutan yöntem ve
teknikler daha çok işlevsellik sağlamaktadır (Turhan ve Kova, 2012). Gelecek nesillere
aktarılması amaçlanan değerler aile, çevre, eğitim kurumları, iletişim araçlarıyla
öğretilmektedir Ailede başlayan eğitim okulda devam etmektedir. Bu nedenle değerler
eğitiminde aile, okul ve öğretmen titiz davranmalı ve üstüne düşen görevleri yerine getirmelidir
(Ekşi, 2003).
4. EMPATİ
Bireyin kendisini bir başkasının yerine koyması ve olaylara onun gibi bakması, onun duygu ve
düşüncelerini anlaması ve bu süreci o kişiye hissettirebilme sürecine empati denir (Ersoy ve
Köse, 2016). Günümüze kadar empati ile ilgili birçok tanımlamalar yapılmıştır. Tanımlamaların
birçoğu C. Roger’ın ortaya atmış olduğu empati tanımından yararlanarak yapılmıştır. Ona göre
empati, “Empati bir insanın belli bir durumla ilgili olarak karşıdaki insanın düşünce ve
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duygularını doğru olarak anlayabilmesi, o kişinin hissettiklerini hissetmesi, bu duruma ilişkin
düşüncelerini o kişiye aktarmasıdır.” Bu tanım diğer araştırmacılar, bilim insanları tarafından
da onaylanmıştır. Roger’ın tanımında üç önemli faktör bulunmaktadır. Bunlar empati için
önemli hususlardır:
1. Karşıdaki bireyle belirli bir konu üzerinden kurulmalı,
2. Duygular hissedilmeli,
3. Hissedilen duygular karşıdaki kişiye aktarılmalıdır.
1950’li yılların sonunda yalnızca bilişsel empati tanımına yatkın olarak ortaya çıkmıştır.
Bilişsel empati, empati kurulan kişinin duygularını yaşamak yerine bu hislerin zihinsel olarak
anlaşılması demektir. İyi bir düşünme yeteneği gerektiren bilişsel empatide karşıdaki kişinin
düşünceleri sözel ya da jest, mimikler veya imaları ile anlamlandırma çabaları vardır. 60’lı
yıllarda ise empatinin duygusal alanından da bahsedilmeye başlanmış ve duygusal basamağı ile
bilişsel empatinin, tam bir empati için yeterli olmadığı belirtilmiştir. Duygusal empati ise
karşımızdaki kişinin hislerini anlama, paylaşabilme yeteneği olarak ifade edilmektedir.
Duygusal empati, empatinin en önemli parametrelerinden biri haline gelmiştir. Empatide asıl
önemli olanın bir başkasının hissettiği duyguları aynı şekilde hissedebilmek olduğu önem
kazanmaya başlamıştır (Öztürk, 2019; Yılmaz, 2003). Empati insanlar arasındaki ilişkide
oldukça önemlidir. Özellikle çocukların sosyal gelişimlerinin olumlu yönde ilerlemesi için
olmazsa olmaz bir beceridir. Empati becerisi gelişmiş olan çocuğun saldırganlığının az olduğu,
yardımsever olduğu ve ahlaki değerlere sahip olduğu söylenmektedir (Ersoy ve Köse, 2016).
Değerler insanlara kültürler aracılığı ile aktarılırlar. İnsanların yaşantısında önemli yer tutan
değerler var olmanın göstergesi haline gelmiştir. Kültürün insanlar üzerinde bazı etkileri olduğu
bilinmektedir. Birçok değer kültür aracılığı ile insanlara yüklenir. Hofman, insanlarda empati
kurma becerisini geliştirecek iki değer olduğunu (adalet ve sorumluluk) belirtmiştir Empati
kurabilen bir insanın karşısındakini anlaması kurmayana göre daha kolaydır bu da arkadaşlık
ilişkilerinde onları ön plana çıkarmaktadır (Özbek, 2004).
Çocuklarda ve gençlerde empati becerisini geliştirmek için çeşitli yöntem ve teknikler
kullanılabilmektedir. Hikayeler, oyunlar, filmler, yaratıcı drama gibi etkinlikler çocukların ve
gençlerin ilgisini çekmektedir ve onların empati kurma becerilerini desteklemektedir (O'malley,
1999).
5. ALGORİTMİK DÜŞÜNCE
Algoritma, bir sorunu çözmek için ilerlenmesi gereken basamakları oluşturur ve sıralı, peşi sıra
adımlardan oluşur. Günlük yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz işlerin tümünü aslında basitkarmaşık algoritmalar ile gerçekleştirmekteyiz. Algoritmik düşünce disiplinlerarası bir terim
haline gelmiştir. Yalnızca bilgisayar, bilişim temelli kavram olarak kısıtlamak doğru değildir
çünkü problem çözmeye yönelik becerileri de bünyesinde barındırmaktadır (Akyol Altun,
2018).
Birçok yetenekten oluşan algoritmik düşünme, algoritmaların oluşmasında ve anlaşılmasında
etkilidir. Bu yetenekler (Futschek,2006):
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x Problemler analiz etme,
x Problemi tanımlama
x Problem için uygun olan temel gereklilikleri bulma
x Temel eylemleri kullanarak verilen probleme yönelik doğru bir algoritma oluşturabilme
x Bir problemin tüm durumlarını düşünebilme
x Bir algoritmanın verimliliğini arttırabilme
Algoritma eğitiminin etkililiğini araştırmak için Namlı ve Şahin (2017) tarafından yapılan
araştırmada ortaokul öğrencilerine BDE ve drama yöntemleriyle verilen algoritma eğitimi
sonucunda problem çözme becerileri incelenmiş ve her ikisinde de eğitim sonunda problem
çözme becerilerinin olumlu yönde geliştiği ortaya çıkmıştır.

6. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Çalışmanın amacı, bilişimsel düşünme yaklaşımlarından biri olan algoritmik düşünce
yaklaşımının geleneksel hikaye anlatımı ve dijital öykü yöntemiyle z kuşağının empatik eğilim
düzeyine etkisini incelemektir.
6.1. Araştırma Modeli

Bu araştırma, bilişimsel düşünme yaklaşımlarından biri olan algoritmik düşünce yaklaşımının
geleneksel hikaye anlatımı ve dijital öykü yöntemiyle z kuşağının empatik eğilim düzeyine
etkisini incelemek için nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem
(Sönmez ve Alacapınar, 2020) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel araştırma ayağını dörtlü
likert olan KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği Ergen Formu ve nitel kısmını ise algoritmik düşünce
yaklaşımı kullanılarak oluşturulan ben algoritması, empatik ben algoritması ve onlar
algoritması oluşturmaktadır. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar betimsel analizi ile
gerçekleştirilmiştir.
6.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde lise öğrenimine devam eden yaşları 14-16
arasında değişen 6 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri gönüllü olarak katılan
öğrencilerinden toplanmıştır. Öğrenciler geleneksel hikaye anlatımı yöntemi için 3 öğrenci (1
kız 2 erkek) ve dijital öykü yöntemi için 3 öğrenci (2 kız 1 erkek) olmak üzere iki gruba
ayrılmışlardır. Dijital ortamda sunulacak olan öykü ise “Powtoon” programı kullanılarak
tasarlanmıştır.
6.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama araçları olarak, lise öğrencilerine ilişkin bilgileri içeren “Kişisel Bilgi
Formu” ile öğrencilerin empati düzeylerini ölçmeyi amaçlayan “KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği
Ergen Formu” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan tanımlayıcı eğitim programı
kullanılmıştır.
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6.3.1. Kişisel Bilgi Formu
Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” öğrencilerin; cinsiyet, yaş, dijital
ortamda vakit geçirme süresi, yılda okudukları kitap sayısı, tanıdıkları duygular, düşünce
tarzları, anne ve baba eğitim ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgileri toplamak amacıyla
oluşturulmuştur.
6.3.2. KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği Ergen Formu
KA-Si ergenler için empatik eğilim ölçeği Kaya ve Siyez (2010) tarafından geliştirilmiştir. AltıOn ikinci sınıflara devam eden öğrencilere uygulanabilen 17 maddelik iki boyutlu bir ölçektir.
Bilişsel empati boyutunda 7 madde, duygusal empati boyutunda 10 madde bulunmaktadır.
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansın %43.588’ini açıkladığı
saptanmıştır. Ölçek iki faktörlü bir yapıda olup, duygusal empati alt boyutu toplam varyansın
%33.234’ünü, bilişsel empati alt boyutu ise %10.354’ünü açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör
analizi sonucu ise ölçeğin iki faktörlü yapısının doğrulandığını ve ölçeğin iyi uyum verdiğini
göstermektedir. Güvenirlik analizinde Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı, ölçeğin tümü için
.87, alt boyutlar için sırasıyla .82 ve.82 olarak saptanmıştır. Ölçeğin tümü için test-tekrar test
güvenirlik katsayısı .75, alt boyutlar için sırasıyla .73 ve .69 olarak bulunmuştur (Kaya ve Siyez,
2010). Bu çalışmanın verilerinde Cronbach Alpha değeri alt ölçeklerin sırası ile .81 ve .83
olarak bulunmuştur.
Bu çalışma ile elde edilen verilerden ise KA-Si ergenler için Empatik Eğilim Ölçeği’nin
Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı orta derecede güvenilir (0.657) olduğu saptanmıştır.
6.3.3. Araştırmacılar Tarafından Hazırlanan Tanımlayıcı Eğitim Programı
Eğitim programı; Paul Ekman da Yeni Gine’den Arjantin’e, Japonya’dan Amerika’ya kadar
geniş bir yelpazeyi içeren ülkelerde yaptığı deneylerle 6 genel duygu olan; tiksinme, şaşkınlık,
korku, mutluluk, üzüntü ve öfke duygular; karşılaştırmalar yapma, analiz, sentez, bağlantı
kurma ve kavram gibi işlemlerden oluşan zihinsel süreçler; 21. Yüzyıl becerilerinden olan
algoritmik düşünce ve algoritmik düşünce yaklaşımınından yararlanarak araştırmacılar
tarafından hazırlanan Ben, Empatik Ben ve Onlar Algoritmalarının görsellerle tanıtımını
içermektedir.
Tanımlayıcı Eğitim Programına Yönelik Algoritma Örnekleri:
Ben Algoritması Örnek Adım:
Adım 1:………………………………………………………………………….
Adım 2: Öykü okunurken hissettiğiniz duyguların neler olduğunu belirleyiniz.
Adım 3:………………………………………………………………………….
Adım 4:………………………………………………………………………….
Empatik Ben Algoritması Örnek Adım:
Adım 1:………………………………………………………………………….
Adım 2:………………………………………………………………………….
Adım 3:………………………………………………………………………….
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Adım 4:…………………………………………………………………………………………..
Adım 5:…………………………………………………………………………………………..
Adım 6:…………………………………………………………………………………………..
Adım 7: Karakterin yaptığı davranışa benzer bir davranış sergileyip sergilemediğinizi
belirleyiniz.
Onlar Algoritması:
Adım1: Öyküdeki etkin olan diğer karakterler kimler belirleyiniz.
Adım 2:…………………………………………………………………………………………..
Adım 3:…………………………………………………………………………………………..
6.4. Verilerin Analizi
Geleneksel hikaye anlatımı yöntemi ile eğitim alan 3 liseli öğrenci ve dijital öykü yöntemi ile
eğitim alan 3 liseli öğrenciye birinci aşamada eğitimden önce KA-Si Ergenler için Empatik
Eğilim Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu doldurtulmuştur. Daha sonra Ben, Empatik Ben ve Onlar
algoritmaların içeren tanımlayıcı eğitim verilmiş ve tekrar KA-Si Ergenler için Empatik Eğilim
Ölçeği doldurulmuştur. Araştırmanın nicel verileri SPSS 21.0 programına girilerek istatistiksel
analizleri gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk Testi
uygulanarak ölçülmüş ve verilerin normal dağılmadığı belirlenmiştir. Nicel verilerin analizinde
Spearman korelasyon yöntemi, çıkarımsal analizlerden Mann Whitney U Testi, Wilcoxon işaret
testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
Çalışmanın nitel verileri, çalışma grubunun öykü analizinde kullanılan algoritmik düşünce
yaklaşımından yararlanarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Ben, Empatik Ben ve Onlar
Algoritmaları aracılığıyla değerlendirmelerinden elde edilen yazılı dokümanlar ile toplanmıştır.
Elde edilen nitel veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Bu anlamda yazılı metinlerden önce
kodlar oluşturulmuş sonra kodlar belirlenen temalar altında toplanmıştır. Araştırmada betimsel
analiz ile elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre çözümlenerek
yorumlanmıştır.
7. BULGULAR
Bu bölümde karma yöntemle değerlendirilen çalışmada hem nitel hem de nicel analizler
yapılmış ve her iki analizin bulguları sırasıyla yer verilmiştir. Çalışmanın öncelikle nicel analiz
ardından nitel analiz ile elde edilen bulguları aktarılmaktadır.
7.1. Nicel Analiz Bulguları
Algoritmik düşünceye dayalı geleneksel hikaye anlatımı ve dijital ortamda hikaye
uygulamasında öğrencilerin empati düzeylerindeki farklılığı belirlemek için Mann-Whitney U
testi uygulanmıştır. İstatistiksel sonuçlar Tablo1’ de verilmiştir.
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Tablo 1. Geleneksel hikaye anlatımı ve Dijital ortamda hikaye uygulamasında öğrencilerin
KA-Si empati ölçeği ve alt boyutları olan “Bilişsel Empati”, “Duygusal Empati” puanlarına
ilişkin Mann-Whitney U testi sonucu
Gruplar
KA-Si empati ölçeği
Geleneksel hikaye anlatımı
Dijital ortamda hikaye anlatımı
Bilişsel Empati
Geleneksel hikaye anlatımı
Dijital ortamda hikaye anlatımı
Duygusal Empati
Geleneksel hikaye anlatımı
Dijital ortamda hikaye anlatımı

N

Sıra ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

3
3

2,83
4,17

8,50
12,50

2,500

,376

3
3

3,33
3,67

10,00
11,00

4,000

,827

3
3

4,00
3,00

12,00
9,00

3,000

,500

Tablo1’ de Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre Geleneksel hikaye anlatımı ve Dijital
ortamda hikaye anlatımı öğrencilerinin KA-Si empati (p= .376) ve alt boyutları olan “Bilişsel
Empati” (p= .827), “Duygusal Empati” (p= .500) puan arasında p< 0.05 düzeyinde anlamlı bir
fark görülmemektedir.
Tablo2. Geleneksel hikaye anlatımı ile Dijital ortamda hikaye anlatımı kullanılan eğitimdeki
öğrencilerin Empati Ön-test ve Son-test Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
Sonuçları
Grup
Test
n
min
max
Aritmetik Std.
z
p
Ortalama
Sapma
KA-Si empati ölçeği
Geleneksel hikaye
anlatımı
Dijital
ortamda
hikaye anlatımı
Bilişsel Empati
Geleneksel hikaye
anlatımı
Dijital
ortamda
hikaye anlatımı
Duygusal Empati
Geleneksel hikaye
anlatımı
Dijital
ortamda
hikaye anlatımı

Ön test
Son test
Ön test
Son test

3
3
3
3

45
48
45
48

55
61
56
65

50,80
54,33
52,00
58,67

5,188
6,506
6,083
9,292

Ön test
Son test
Ön test
Son test

3
3
3
3

21
20
18
17

28
27
26
26

23,80
23,33
22,67
23,00

3,650
3,512
4,163
5,196

Ön test
Son test
Ön test
Son test

3
3
3
3

23
28
27
31

31
34
31
39

28,17
31,00
29,33
35,67

3,125
3,000
2,082
4,163

-2,207

,000

-2,032

,027

1,000

,042

Tablo 2’de görüldüğü gibi Algoritmik düşünceye dayalı geleneksel hikaye anlatımı ve dijital
ortamda verilen hikaye uygulamasında empatik düzeyin ön test ve son test puanlarının
Wilcoxon İşaretli Sıralar testiyle analizi sonucunda; KA-Sİ empati ölçeğinin(p=,027<,005) ve
alt boyutu olan “Duygusal Empati” (p=,042<,005) öntest ve sontest puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu durumda algoritmik düşünceye
dayalı eğitimin sonunda altı öğrencinin de empatik düzeylerinde artış olduğu söylenebilir.
Korelasyon analizinde kullanılan Sperman testi sonucunda yaş, kardeş sayısı, dijital ortamda
geçirdikleri süre ve senelik kitap okuma sayısı değişkenleri ile KA-Si empati ölçeği ve alt
boyutları olan “Bilişsel Empati”, “Duygusal Empati” puanlarına arasında ilişki saptanmamıştır.
Kruskal Wallis yöntemi sonucunda da anne ve baba eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu,
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aile yapısı değişkenleri ile KA-Si empati ölçeği ve alt boyutları olan “Bilişsel Empati”,
“Duygusal Empati” puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Mann Whitney
U testi ile de Anne ve Baba çalışma durumu, Aile durumu değişkenleri le KA-Si empati ölçeği
ve alt boyutları olan “Bilişsel Empati”, “Duygusal Empati” puanları anlamlı bir fark olmadığı
görülmektedir.
7.2. Nitel Analiz Bulguları
Araştırmanın nitel analizi betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Bu analiz kapsamında
öncelikle geleneksel hikaye anlatımı ve dijital öyküleme yöntemi olmak üzere iki kategoride
ele alınmıştır.
Araştırmacılar tarafından verilen Tanımlayıcı eğitimden sonra “Tanıdığınız duygular nelerdir?”
sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak Tablo 3’ sunulmuştur.
Tablo3. Öğrencilerin Tanıdıkları Duygular
Sevgi

Üzüntü

Hüzün

Öfke

Sinir

Sevinç

Mutluluk

Kaygı

Korku

Heyecan

Heves

Azim

Utanma

E3

D1,D2,D3,E1,
E2,E3

D1

E1,D3

E1

D2

D1,G1,D3,E1,
E2,E3

D3

D3,E1,
E2

D3

E3

E3

E2

D1, D2, D3: Dijital ortamda eğitim alan öğrenciler; E1,E2,E3:Geleneksel eğitim alan öğrenciler

Tablo 3’te görüldüğü gibi tüm öğrenciler üzüntü ve mutluluk duygularını tanımaktadırlar.
“Düşünce tarzınız nedir?” sorusuna ise dijital ortamda eğitim alan tüm öğrenciler ve geleneksel
ortamda eğitim alan öğrencilerden ikisi mantıksal düşünce tarzını kullandıklarını
belirtmişlerdir.
8.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma bilişimsel düşünme yaklaşımlarından biri olan algoritmik düşünce yaklaşımının
geleneksel hikaye anlatımı ve dijital öykü yöntemiyle z kuşağının empatik eğilim düzeyine
etkisini incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde çalışmanın bulguları literatür
kapsamında incelenerek tartışılmıştır.
Çalışmada geleneksel hikaye anlatımı ve dijital öyküleme yöntemi ile KA-Sİ empatik eğilim
ölçeği, bilişsel empati ve duygusal empati alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Literatür incelendiğinde hikâye okuma ya da dinleme etkinlikleri yoluyla,
öğrenciler sadece iyi ve kötü, kural ve ceza gibi örnekler değil aynı zamanda bir eyleme
geçmeden önce düşünme, empati kurma, problem çözme ve tartışma süreçlerinin önemini de
kavradıkları aktarılmıştır (Rahim ve Rahiem, 2012). Yine Cartledge ve Kiarie’e (2001) göre
hikayeler çocukların durumları farklı açılardan görmelerine ve empati geliştirmelerine yardım
eder. Ayrıca hikâyeler, çocuklara günlük yaşamda uygun davranışlar sergilemeleri konusunda
bir rehberdir.
Algoritmik düşünceye dayalı geleneksel hikaye anlatımı ve dijital öyküleme yönteminin
uygulaması sonucunda; KA-Sİ empatik eğilim ölçeği ve duygusal empati alt boyutu arasında
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu durumda algoritmik düşünceye dayalı eğitimin
sonunda katılımcıların tamamının empatik eğilim düzeylerinde artış olduğu söylenebilir.
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Algoritmik düşünce tarzı 21.yüzyıl becerileri çatısı altında ele alınarak son dönemlerde güncel
araştırma konuları arasında yerini almıştır. Ancak bilinenin aksine yalnızca matematiksel
alanlarda değil yaşamın birçok alanında etkiye sahip olduğu da son yıllarda yapılan farklı
çalışmalarla otaya konmaya çalışılmaktadır. Maalesef yine de algoritmik düşünceye yönelik
literatürde oldukça kısıtlı çalışma bulunduğu çalışmaların genel olarak problem çözme ve
yaratıcı düşünceye odaklandığı (Göksoy ve Yılmaz, 2018; Karadağ ve Ünal, 2020; Wing, 2006)
ve empati ile ilişkisine yönelik çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır.
Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç ise yaş ile empatik eğilim düzeyi arasında anlamlı bir
fark olmadığıdır. Alver’in (2005) çalışması da benzer şekilde yaş gruplarına göre, empatik
beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçta
çalışma bulgumuzu destekler niteliktedir. Bunun yanı sıra hemşirelerle yapılan farklı bir
çalışma bulgusunda empati ile yaş arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde kesin olarak empati ile yaş arasında ilişki yoktur demek doğru
olmayacaktır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlardan demografik değişkenlerden aile yapısı, anne baba eğitim
durumu ve ekonomik durum ile empatik eğilim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Genç ve Kalafat’ın (2018) üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdikleri
çalışmada öğrencilerin anneleri ve babalarının öğrenim durumları ile empati becerileri arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Taner Derman’ın (2013) çocukların empati
becerilerinin ailesel etmenlere göre belirlenmesi amacı ile gerçekleştirdiği çalışmasında,
çocukların empati beceri düzeylerinin ailenin boşanmış olma durumuna ve ekonomik
durumuna göre farklılaşmadığı; ailedeki çocuk sayısı ve kaçıncı çocuk olduğu gibi değişkenleri
ile bir ilişki olmadığı; çekirdek aileye sahip çocukların diğer çocuklara göre daha fazla empatik
beceri düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde literatürdeki
çalışmaların çalışma sonuçlarımız ile benzerlik gösterdiği söylenebilmektedir.
Çalışmadan elde edilen betimsel analizler sonucunda katılımcıların tümünün üzüntü ve
mutluluk duygusunu tanıdığı ortaya çıkmıştır. Lise yılları öğrenciler için duygularını yoğun
yaşadıkları karmaşık duygu durumlara sahip oldukları ve hızlı duygusal değişmelerin ortaya
çıktığı dönemdir (Santrock, 2012). Bu açıdan ele alındığında katılımcıların farklı duyguları
ifade ettikleri ve en çok üzüntü ve mutluluk duygularını tanıdıkları sonucunun beklenen bir
sonuç olarak karşımıza çıktığını söylemek doğru olacaktır.
Katılımcıların geleneksel hikaye anlatımı ve dijital öyküleme yönteminden bağımsız olarak
çalışma sonuçlarına göre düşünce tarzının ağırlıklı olarak mantıksal düşünce olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Lise öğrencileri artık somut düşünceden soyut düşünceye geçiş evresini yaşamakta
ve içerisinde bulundukları dönem itibari ile olaylara farklı perspektiflerden bakabilmektedirler.
Bu evredeki çocuklar bir problemle karşılaştıklarında, öncelikle bu problemle ilgili gerçek ya
da olası durumları içeren hipotezler oluşturmaktadır (Ahioğlu-Lindberg, 2011). Algoritmik
düşünce tarzının temel alındığı ben, empatik ben ve onlar algoritmasından katılımcı görüşleri
sonucunda elde edilen nitel veri analizi sonuçlarına göre öğrencilerin çoğunluğunun öyküdeki
sorunu doğru saptayabildiği, birinin ise saptayamadığı; empatik ben algortimasında ise

Proceedings Books

Page 303

www.inbak.org

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON APPLIED SCIENCES
January 4-5, 2022/ Adana, TURKEY

öğrencilerin tamamının empati göstermeye eğilimli olduğu; onlar algortimasında ise
öğrencilerin büyük bir kısmının öyküdeki karakter ve davranış biçimlerini doğru olarak ifade
ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde öğrenciler iki tür düşünce yapısına sahiptir bunlardan
ilki yalnızca kendi doğruları ve kendisinin önemli olduğu diğeri ise başkalarının da düşünceleri
ve fikirleri olduğu şeklindedir (Santrock, 2020). Burada kişilerin düşünce yapılarının değişiklik
gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde de benzer şekilde bazı
öğrencilerin empati göstermeye eğilimli olduğu sonucuna ulaşılırken bazılarının ise eğilimli
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak geleneksel hikaye anlatımı yöntemi ve dijital öyküleme yöntemi ile empatik
eğilim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Yani her iki yöntem de empatik
eğilim düzeyi arasında farklılık bulunmamıştır. Ancak algoritmik düşünceye dayalı geleneksel
hikaye anlatımı ve dijital öyküleme yönteminin uygulaması sonucunda; empatik eğilim ve
duygusal empati arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu durumda algoritmik
düşünceye dayalı eğitimin sonunda katılımcıların tamamının empatik eğilim düzeylerinde artış
olduğu söylenebilir. Demografik değişkenlerle empatik eğilim düzeyi ve alt boyutları arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Veri sayısının az olmasının bu durumu
etkilemiş olabileceği ve veri sayısı arttırıldığında demografik değişkenlerle empati arasında
ilişki çıkacağı düşünülmektedir. Ayrıca literatürdeki çalışma sonuçları farklılık göstermekte bu
nedenle de konu hakkında net bir çıkarım yapılamamaktadır. Aynı zamanda çalışmanın
betimsel analiz sonuçları, öğrencilerin çoğunluğunun mutluluk ve üzüntü duygularını tanıdığı,
mantıksal düşünce tarzını kullandığı ve algoritmik modelleme ile empatik eğilim gösterdikleri
şeklindedir.
Tüm bu bilgiler ışığında yaşadığımız dijital çağda teknolojiyi sağlıklı şekilde kullanmak ve
kullanmaya teşvik etmek oldukça önemli hale gelmiştir. Algoritmik düşünce yapısının bilişsel
süreçlerin yanı sıra duygusal süreçleri de içerisine aldığı ve 21.yüzyıl becerileri kapsamında
bilişsel, duygusal ve davranışsal açıdan ele alınmasının öneminin farklı çalışmalarla ortaya
konulması gerektiği dikkate alınmalıdır. Lise yılları ergenlik dönemini de kapsaması nedeni ile
daha değerli ve önemli görülmektedir. Bu dönemde insani değer ediniminin doğru şekilde
desteklenmesi ve kişiliğin sağlıklı şekillenebilmesi için ailelere ve eğitimcilere görevler
düşmektedir.
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ÖZET
Meme kanseri, dünya çapında her on kadından birinde görülen en yaygın kanser türlerinden biridir.
Meme kanseri kemik, akciğer, karaciğer, beyin ve yumurtalıklar gibi farklı organlara metastaz
yapar. Meme kanserinden yumurtalıklara metastaz oranı tüm yumurtalık kanserlerinin %3-38'ini
oluşturur. Yumurtalık kanseri, dünya çapında kadınlarda kansere bağlı ölümlerde sekizinci sırada
gelir ve tüm jinekolojik kanser türleri arasında en öldürücü olanıdır. Yaşam tarzı ve hormonal,
genetik ve üreme faktörleri gibi çeşitli risk faktörleri yumurtalık kanseri ile ilişkilendirilmiştir.
Yumurtalık kanseri olan hastalar, belirgin semptomlarının ve erken tanı yöntemlerinin olmaması
nedeniyle genellikle ileri evrelerde teşhis edilir.
Meme kanseri, hematojen ve lenfatik yolla yumurtalıklara metastaz yapabilir. Bu iki hücre tipi
arasındaki iletişim, mRNA, mikroRNA ve proteinleri içeren hücre dışı kesecikler (EV) tarafından
gerçekleştirilebilir. EV alanındaki son gelişmeler, tümör hücrelerinden salınan EV'lerin
metastazdaki rollerini araştırmak için bir yeni bir bakış açısı sağlamaktadır.
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Bu çalışmada, metastatik meme kanserinden kökenlenen hücre dışı veziküllerin, düşük invaziv
kapasiteye sahip yumurtalık kanseri hücre hattı OVCAR 3 üzerindeki etkileri; proliferasyon,
migrasyon ve gen ekspresyon seviyeleri açısından değerlendirildi. EV'ler, metastatik meme
kanseri hücre hattı MDA-MB-231'den izole edildi. EV'lerin nanoparçacık takip sistemi (NTA) ile
karakterizasyonu MISEV kriterlerine göre yapılmıştır. Meme kanserinden kökenlenen EV'ler 24,
48 ve 72 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda OVCAR 3 hücrelerine uygulanmış ve hücre
proliferasyonu üzerindeki etkileri MTS testi ile değerlendirilmiştir. 24 saat boyunca %25 EV'ye
maruz kalan hücrelerde hücre proliferasyonunun belirgin şekilde arttığı görülmüştür. Hücre
döngüsü faz dağılımı, hücre döngüsü analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgulara göre, %25 EV'ler,
hücrelerin çoğunlukla G2/M fazında toplanmasını sağlamıştır. Ayrıca proliferasyon ile ilgili
genlere ilişkin qRT-PCR sonuçlarının MTS ve hücre siklusu analizi bulgularını desteklediği
görülmüştür.
Genel olarak, bu bulgular meme kanserinden kökenlenen EV'lerin yumurtalık kanseri hücrelerinin
çoğalmasını teşvik etme potansiyeline sahip olduğunu desteklemektedir. Sonuçlar, meme
kanserinden kökenlenen EV'lerin yumurtalık kanseri proliferasyonu üzerindeki etkisini
değerlendirmek için daha fazla çalışma yapılmasını teşvik etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meme kanserinden kökenlenen EV, yumurtalık kanseri, proliferasyon,
metastaz
ABSTRACT
Breast cancer is one of the most common cancer types in women worldwide, occurring in one out
of ten women. Breast cancer metastasizes to different organs such as bone, lungs, liver, brain ,and
ovaries. Metastasis from breast cancer to the ovaries accounts for 3-38% of all ovarian
malignancies. Ovarian cancer is the eighth leading cause of cancer-related deaths in women
worldwide and is the most lethal type among all gynecological cancer. Several risk factors such as
lifestyle and hormonal, genetic, and reproductive factors have been associated with ovarian cancer.
Patients with ovarian cancer are usually diagnosed at advanced stages due to the lack of specific
symptoms and early diagnostic methods.
Breast cancer may metastasize to the ovaries through the hematogenous and lymphatic routes.
Communication between these two types of cells can be occurred by extracellular vesicles (EVs)
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which contain mRNAs, microRNAs, and proteins. Recent developments in the field of EVs seem
to provide an opportunity to investigate the roles of EVs released from tumor cells in metastasis.
In this study, the effects of metastatic breast cancer-derived extracellular vesicles on ovarian
cancer cell line OVCAR 3 which has a low invasiveness capacity were evaluated in terms of
proliferation, migration ,and gene expression levels. EVs were isolated from metastatic breast
cancer cell line MDA-MB-231. Then, characterization of EVs with nanoparticle tracking system
(NTA) were performed according to MISEV criteria. The effects of different concentrations of
breast cancer-derived EVs on OVCAR 3 cell proliferation were evaluated by MTS assay for 24,
48 ,and 72 hours. Cell proliferation was markedly increased in cells exposed to 25% EVs for 24h.
Cell cycle phase distribution was assessed by cell cycle analysis. According to the findings, 25%
EVs significantly induced the accumulation of cells in the G2/M phase. Besides, it was observed
that qRT-PCR results regarding proliferation-related genes support the findings of MTS and Cell
Cycle analysis.
Overall, these findings support that breast cancer-derived EVs have the potency to stimulate the
proliferation of ovarian cancer cells. These findings are encouraging to undertake further studies
to assess the effect of breast cancer-derived EVs on ovarian cancer proliferation.
Keywords: Breast cancer derived EVs, ovarian cancer, proliferation, metastasis
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ABSTRACT
This paper presents feedback control design and implementation for the direction and speed of
an electric wheelchair via proper feedback signal. Driving an electric wheelchair has several
difficulties for disabled people. Especially people with neuromuscular and reflex disabilities
face problems in using joystick controls on standard electric wheelchairs. To solve this problem,
asistive technology is needed. A retrospective look at previous studies reveals that they have
high cost motor control systems and they are not very precise during driving. This study is
focused on efficient motor control system design with low cost for electric wheelchairs. In this
research, we present a new control system design in feedback structure for an electric
wheelchair. Construction of wheelchair control hardware and implementation of wheelchair
control system are considered in design process. Instead of standard motor driver of wheelchair,
we propose to construct a new motor driver. Encoder and motion controller are added to the
control system architecture for precise motion control. Load Cell and HX711 modules are used
in the study and the module provides advantages to control wheelchair speed for people of
different weights. In addition to that, gyro sensor keeps wheelchair on the desired track despite
any physical impact that comes from outside. All feedback signals are evaluated and codes are
written for different possible scenarios. Receiving an impact from the right and returning back
to the desired position or the case that the rider is overweight are two examples of different
scenarios, where different algorithms for smooth driving are applied. In conclusion, it is
revealed by the obtained results that the proposed control system design is capable of
controlling the autonomous wheelchair in closed-loop. Also, tests done on a real wheelchair
prove effectiveness of the model and designed control system. Results of the study constitute a
basis for the ongoing autonomous wheelchair project and contribute to the research area of
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assistive technologies for the disabled and senior citizens.
Keywords: Control System Design, Feedback Motion Control, Electric Wheelchair
Control

1.INTRODUCTION
People who have a problem in the skeletal, muscular and nervous systems as a result of a
congenital disease or accident and who have physical inadequacy to the extent that they cannot
perform their normal life and activities are said to be physically disabled (orthopedically
disabled) (Çağlar,1982).
Wheelchair-related disabled people are divided into 3 categories as
9 Occasional walkers
9 Those who can use their entire upper body
9 Unable to use any part of their body
According to the results recorded in the Disabled and Elderly Statistics bulletin published by
the General Directorate of Services for the Disabled and Elderly (2021), it reveals that the total
disabled population in Turkey is 2,511,950. Among the disabled groups, the orthopedically
disabled is the 3rd most in number with 311,131 people (13.78% of the total).
All devices that disabled people should use are imported from abroad. In case of any
malfunction or maintenance, since technical service is not available, spare parts also have to be
ordered from abroad.
Wheelchair production centers are generally based on workshop workmanship. Production
centers do not have a comprehensive history or research and development facilities. Production
is made for certain models, but integrity and continuity are not seen in these products. There
are some basic functional deficiencies in domestic production. Therefore, the models used
affect the behavior and actions of the individual. For this reason, it causes discomfort in longterm use for disabled individuals.
Moving around in an unknown indoor or outdoor environment using a electric wheelchair is a
difficult process. Quadriplegia (paralysis of arms, legs and body) patients, those with hand
tremor due to old age, Parkinson's patients, and patients with tissue hardening experience great
problems in using a wheelchair via joystick. In order to reduce fatigue and increase
independence, control architectures should be designed to assist users in the smart wheelchair.
So, we need a smart wheelchair that can distinguish between safe and dangerous zones. It also
needs to be a cost-effective system adaptable to wheelchairs. There are some previous studies
to solve both indoor and outdoor navigation problems. However, these studies appear as multisensor systems using different sensory techniques such as laser and ultrasonic rangefinder,
vision sensors, proximity sensors, etc. (Park et al., 2015; Jamil et al., 2014). But, it can be solved
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with simple and effective new technology sensors. Also, there are some studies done for lowcost motor drivers (Rockey, 2012; Burhanpurkar et al., 2017).
This study covers the feedback motion control design and implementation of an autonomous
electric wheelchair system. Existing electric wheelchairs are not sufficient to meet the needs of
disabled people with muscle and nerve diseases or who cannot use their reflexes. In addition,
outdoor navigation in wheelchair use involves high risks and serious challenges. This study
aims to solve the mobility problem of people with disabilities by adding effective motion
control to the standard electric wheelchair. We also propose to use a cheaper and more efficient
motor driver in this study. In this research, we present a new control system design with
feedback mechanism for the electric wheelchair. This design process includes the construction
of the wheelchair control equipment and the implementation of the wheelchair control system.
A new motor driver will be placed in place of the standard motor driver of the wheelchair.
The scope of the work is the development of a feedback motion control system and its
application for the electric wheelchair. The control system plans to effectively control the
direction and speed of the electric wheelchair.
2. HARDWARE AND SYSTEM STRUCTURE
A standard commercially available electric wheelchair system is used to realize the project. The
battery information of a standard wheelchair is as in Figure 1. Motor driver selection is done
by considering the motor data sheet and battery information. The Load Cell and the HX711
module provide the advantage of speed control as a result of people of different masses sitting
in the wheelchair. The 6-Axis Gyro and the Tilt Sensor enable the wheelchair to return to its
own axis as a result of external factors leaving the axis of travel. All components and their
connection can be seen in Figure 2.

Figure 1. Standard wheelchair battery
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Figure 2. Electrical connection diagram of the entire motor, drive system and sensors
3. METHODOLOGY

Figure 3. Flow chart of wheelchair control
Two scenarious are considered in wheelchair driving control process. One of them is the case
of returning back to the desired position after an impact. When the wheelchair receives a hit
from the right sight, control action is actualized and the wheelchair returns back to the desired
position. This is also valid for impacts from the other side, as can be seen form the flow chart
of wheelchair control in the Figure 3. As a second scenario, it is addressed how the wheelchair
can be controlled in the case that the rider is overweight. In the project, a 5 kg load cell is used
to measure the weight as representative. The written code works as follows.
When a person of weight 40/60/80/100 kg sits on the wheelchair, first the weight of the person
is measured. Then the load cell adjusts wheelchair’s speed according to the following conditions
and starts to go on the specified route at that speed.
9 Wheelchair will not move if rider mass is less than 40 kg and heavier than 120 kg,
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9 If rider mass is heavier than 40 kg and less than 60 kg, the motor speed will be 196 pwm,
9 If rider mass is more than 60 kg and less than 80 kg, the motor speed will be 215 pwm,
9 If rider mass is more than 80 kg and less than 100 kg, the motor speed will be 234 pwm,
9 If rider mass is more than 100 kg and less than 120 kg, the motor speed will be 253 pwm
During the ride of the wheelchair, if it is sensed by the gyro sensor that the wheelchair has
deviated from the current direction as a result of an impact from the outside (from the right or
the left), the motor on the opposite side to the impact slows down to keep the wheelchair on tits
route. After the route of motion is corrected, both motors are driven to maintain motion on the
desired route forward. This operation for compensating deviations of direction are graphically
shown in Figure 6 and explained in more detail in the forthcoming chapter.

Figure 4. Wheelchair loadcell connection (left) and connecting the circuit to the
wheelchair (right)
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Figure 5. Equipment connection
In Figure 4 and Figure 5, implementation of electronics of the designed configuration and its
connection with the wheelchair is presented. Connection is provided between motor driver and
other equipment with cables. As mentioned before in Figure 2, connected pins of motor driver
and used pins of other modules can be seen clearly.
4. RESULTS
Standard electric wheelchair is purchased and it is adopted for experimental studies. This
experimental work is shown in Figure 5. As mentioned in previous chapter, four cases of rider
mass are tested on wheelchair as 40/60/80/100 kg and speed of motor is adjusted to those
weights. As a consequence, smooth ride at desired speed is achieved. As another case, the
wheelchair senses that it deviates from the current desired position via the gyro sensor, in
response to an impact from outside (from the right or the left), and which ever way it may turn,
the motor on the other side slows down to push the wheelchair back into its route. Then both
motors are energized to continue the motion in the forward direction on its route.
When the written code is executed, no error massage is received. It can be seen in Figure 6 how
the wheelcair responds to the impact, where the horizontal axis in the graph is time, and the
vertical axis is the gyro sensor output value.
*When the wheelchair’s gyro sensor values are between 37 and 47 (inclusive):
It was hit from the right side and started to turn to the left.
* When the wheelchair’s gyro sensor values are between 48 and 52 (inclusive):
It goes straight.
* When the wheelchair’s gyro sensor values are between 53 and 75 (inclusive):
It took a blow from the left side and started to turn to the right.
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Figure 6 shows the movement of the wheelchair. Blue lines on the graph represents
wheelchair’s movement on x-axis, red lines on the graph represents wheelchair’s movement on
y-axis, and green lines on the graph represents wheelchair’s movement on z-axis.

Figure 6. Motion control results of the wheelchair

5. CONCLUSION
In this paper, a control approach that will contribute positively to the mobility of wheelchair
users has been proposed and implemented. Designed and manufactured wheelchair is a
prototype in which movement direction control is possible independent of the user's weight and
disturbances and its suitability for the end user has been demonstrated. Consequently, it is
revealed by the obtained results that the proposed control system design is capable of
controlling the autonomous wheelchair in closed-loop. Also, tests done on a real wheelchair
prove effectiveness of the model and designed control system. Results of the study constitute a
basis for the ongoing autonomous wheelchair project and contribute to the research area of
assistive technologies for the disabled and senior citizens.
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ABSTRACT
A novel porous carbon beads material was prepared from waste of ion-exchange resins as
carbon source. The resins beads were exposed to sodium exchange former to the pyrolysis
process at high temperature. The effects of pyrolysis temperature the structural and
morphological properties of the prepared porous carbon beads were analyzed by Field Emission
Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) techniques and surface area analyzer through N2
adsorption/desorption at 77 K. The results shown that porous carbon beads carry outed the high
specific surface area (679 m2 g−1) total pore volume (0.437 cm3 g−1) and micropore volume
(0.359 cm3 g−1), mainly microporous. Then, the adsorption efficiency of the acquired porous
carbon beads was specifically studied on the Lissamine Green B as a model basic dye in the
aqueous solution. The effect of the experimental parameters including solution pH, contact
time, on the removal of Lissamine Green B from aqueous solution were investigated. Isotherm
analysis and regenerability of the prepared porous carbon beads were also presented. The batch
experiments applied on the aqueous Lissamine Green B solutions demonstrated that the porous
carbon beads could be efficiently utilized at a wide pH range (3–11), which is highly suitable
for both practical and environmental applications. Adsorption equilibrium time was 120
minutes. Langmuir adsorption capacity of porous carbon beads for Lissamine Green B is 120.48
mg/g. Regeneration studies have obtained that the porous carbon beads can also be used at least
five times for the removal of Lissamine Green B with no significant decrease its adsorption
capacity.
Keyword: Pyrolysis, Carbon Beads, Ion-Exchange Resins, Removal
1.
INTRODUCTION
In recent years, the popularity of adsorption technique has increased due to its high efficiency
in the treatment of water and wastewater. The porous carbon beads is one of the most suitable
adsorbent material for the removal of industrial wastewater containing dyestuffs (Babel and
Kurniawan, 2003). Particularly, the large surface area and chemical nature of the porous carbon
beads provides the high removal efficiency towards a wide variety of dye-stuffs from
wastewater (Cheng et al., 2016). The recent studies have shown a trend to the utilization of lowcost and renewable wastes as precursors for the preparation of the porous carbon beads (Yahya
et al., 2015). In this study, the development of a high surface area the porous carbon beads
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obtained by the resins beads were exposed to sodium exchange former to the pyrolysis process
at high temperature. On the basis of this background, herein, the procedure by Na-exchange
resins were performed by 800 °C heating process is described to prepare porous carbon beads
originated from waste of ion-exchange resins. The structural and morphological properties of
the products are characterized by FE-SEM as well as the determination of specific surface area,
pore volume and pore size distributions Then, the adsorption performance of the obtained
porous carbon beads were specifically determined on the Lissamine green B (Lg-B) as a model
basic dye in the aqueous solution. The Lg-B is a widely used dye-stuff in the textile industry
especially for coloring anionic fabrics, i.e., cotton, silk and nylon (Kataria et al., 2016).
Moreover, it has toxicity to aquatic life and chronic effect on the respiratory system (Al-Kadhi,
2019). The influences of solution pH and contact time on the adsorption efficiency were
examined and the results were discussed. The isotherm analysis and reusability of the obtained
porous carbon beads were presented.
2.
MATERIAL AND METHODS
2.1. Material
Sodium hydroxide, Hydrochloric acid, and ethanol were purchased from Merck Co.
(Darmstadt, Germany). Lissamine green B (Lg-B) model dye was obtained from SigmaAldrich. Ion-exchange resins were purchased from Aldrich Corp.
2.2. Porous Carbon Beads Preparation from Waste of Ion-exchange Resins
4 g ion-exchange resins were added into 160 mL 1M NaOH aqueous solution and heated under
stirring for 12 h at 60 °C, and the exchange process were repeated three times with fresh
solution. Then, the Na-exchange resins were separated by filtration, rinsed washed deionized
water and drying at 60 °C for 24 hours.
Later, the dried Na-exchange resins were performed by 800 °C heating in a horizontal furnace
(Protherm, PZF15/50/500, Turkey) containing a stainless-steel tubular reactor under nitrogen
atmosphere (flow rate:150 mL/minutes). Carbonization temperature program to the desired
temperature to 10 °C/minute heating rate was kept at this temperatureand for 1 hour. The porous
carbon beads were thoroughly washed deionized water until neutral pH and then drying at 105
°C for 24 hours.
2.3. Characterization studies
FT-IR spectra of the porous carbon beads were recorded by means of FTIR spectrophotometer (Perkin Elmer 1600, USA) at wavenumber range of 500–4000 cm−1. The
surface morphologies of the porous carbon beads were examined through field emission
scanning electron microscopy (FE-SEM, Zeiss). The specific surface area and pore size
distributions of the porous carbon beads were analyzed by using BET analyzer (Quantachrome
Quadrasorb evo, USA) with N2 adsorption isotherms at 77 K. Total pore volume (Vtotal) was
determined on the basis of the amount of adsorbed N2 at P/Po = 0.95 according to the Non-Local
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Density Functional Theory. The surface charge of porous carbon beads was determined by
using a Nanoplus 3 (Japan).
2.4. Adsorption studies
To study the adsorption performance of the porous carbon beads, the batch adsorption
experiments were carried out using aqueous solution of Lg-B (λmax= 633 nm). Adsorption
experiments, 0.02 g of porous carbon beads was put into the 20 mL of Lg-B solutions at various
concentrations in the range of 100-900 mg/L, the mixtures were shaken at 200 rpm over a period
of time at 25 °C. After separation of each solution by simple filtration, the initial and remaining
dye concentrations of each solution were determined by using a UV–visible spectrophotometer
(Hach Lange, DR 5000, Germany) at each corresponding λmax mentioned above. pH
adjustment to a desired value was performed by using 0.10 M HCl and 0.10 M NaOH solutions
on a pH-meter (Orion) equipped with a combined glass–Ag/AgCl electrode. Ionic strength of
the mixtures were kept down as 0.01 M maintained with NaCl. The amount of Lg-B adsorbet
by product was determined using Eq. (1).
(1)
q = (Co-Ce)×V/m
where q is sorbed amount of Lg-B by porous carbon beads (mg/g); Co and Ce are the initial and
equilibrium concentrations of Lg-B (mg L-1); V is the solution volume (L); m is the mass of
poros carbon beads (g). The effects of experimental parameters studied are pH (3, 7 and 11),
contact time (5-180 minutes), initial Lg-B concentration (100-900 mg L-1) and its reusability
were studied.
3.
RESULTS AND DISCUSSION
Characterization of Porous Carbon Beads
3.1.
The pore size distribution and nitrogen adsorption desorption isotherms of the porous carbon
beads product obtained with Na-exchange resins shown in Fig. 1a-b. It is seen that porous
carbon beads have DFT pore size distributions (Fig. 2a) less than 20 Å and microporous
structure. Porous carbon beads show an isotherms classified as type 1 according to the IUPAC
classification and have microporosity (Wu et al., 2016). The surface area and pore volume of
the materials are indicated that ion-exchange resins have a very limited surface area (12 m2/g)
and pore volumes (Vtotal = 0.004 cm3/g). While, the application of pyrolysis to Na-exchange
resins equally developed the micro-mesopore contents (Vmicro = 0.359 cm3/g,
Vtotal = 0.437 cm3/g,) and the specific surface area (679 m2/g) of porous carbon beads. This
result confirmed that porous carbon beads are micro-mesoporous carbon materials (RufeteBeneite et al., 2014).
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Figure 1. Pore size distribution (a) and N2 adsorption-desorption isotherm (b) of porous
carbon beads.
Surface morphology of products obtained were examined by SEM technique and the images
obtained are shown in Fig. 2. It can be observed that the surface of the ion-exchange resins is
quite smooth. The porous structure of the porous carbon beads obtained as a result of
carbonization process of ion-exchange resins with NaOH appears to improve. The development
of the its in the pore structure is due to the reaction between the carbon atoms and NaOH, and
the effect of the carbonization process.
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Figure 2. Surface morphologies of ion-exchange resin (a-b) and porous carbon beads (c-d).
3.2.
Adsorption Studies
3.2.1. Effect of pH
The effect of solution pH on the adsorption of Lg-B (200 mg/L) by using porous carbon beads
is shown in Fig. 1. The results illustrated that AC had high adsorption efficiency (99%), which
did not vary with an increase in pH from 3 to 11. This behavior of porous carbon beads makes
it a promising adsorbent material since there is no need for the adjustment of pH in its practical
applications.
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Figure 4. Effect of solution pH on the adsorption of Lg-B by porous carbon beads
(Concentration of Lg-B: 200 mg/L, amount of adsorbent: 1 g/L, contact time: 180 minutes,
ionic strength: 0.01 M, shaking speed: 200 rpm, temperature: 25 oC).
3.2.2. Effect of Contact Time
The effect of contact time on Lg-B (200 mg/L) adsorption with the porous carbon beads is
shown in Fig. 5. It was found that the adsorbent adsorbed a significant amount of Lg-B in the
first 15 minutes for concentrations of 200 mg/L. In this short time, high removal of Lg-B can
be attributed to the large surface area of the adsorbent and thus to a large amount of areas where
adsorption will occur. The Lg-B removal rate decreased after 15 min and reached equilibrium
in 90 min.

Figure 5. Effect of contact time on the adsorption of Lg-B by porous carbon beads
(Concentration of Lg-B: 200 mg/L, amount of adsorbent: 1 g/L, pH: 7, ionic strength: 0.01 M,
shaking speed: 200 rpm, temperature: 25 oC).
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3.2.3. İsotherm Analysis
Langmuir and Freundlich isotherm models, which are widely used to perform isotherm analysis
for adsorption data. Isotherm graphs formed by applying the adsorption data obtained for the
porous carbon beads to the isotherm equations given between Eqs. (2) and (3).
ݍ ൌ 

ொ ככ 

(Langmuir, 1916)

ሺଵାכ ሻ
ଵȀ

(Freundlich, 1906)

ݍ ൌ ݇ ܥ כ

where qe is the amount of Lg-B adsorbed by porous carbon beads (mg/g) at equilibrium, Ce is
the equilibrium concentration of Lg-B (mg/L), Qo is the Langmuir adsorption capacity of the
porous carbon beads (mg/g) and b is the adsorption constant of Langmuir isotherm (L/mg), k
is an indicator of the Freundlich adsorption capacity [(mg/g).(mg/L)-1/n], n is an empirical
parameter.
Langmuir adsorption capacity (Qo) and isotherm constant (b) for porous carbon beads Lg-B
adsorption were calculated as 120.48 mg/g and 0.060, respectively. From the Freundlich
isotherm model, adsorption capacity (k) and isotherm constant (n) were found as (0.954)
(mg/g).(mg/L) -1/n) and (11.168), respectively. As shown in Table 1, the R2 values of these
isotherm models indicate that the adsorption data fit more with the Langmuir isotherm model.
This result shows that the porous carbon beads surface is homogeneous and the Lg-B molecules
are adsorbed in a single layer on the adsorbent surface.

Figure 6. Plot of the linearized Langmuir and Freundlich isotherm model for the adsorption
of Lg-B by porous carbon beads (pH of solution: 7, amount of adsorbent: 1 g/L, contact time:
120 minutes, ionic strength: 0.01 M, shaking speed: 200 rpm, temperature: 25 oC).
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Table 1. Parameters of Langmuir and Freundlich isotherm models for removal of Lg-B by
porous carbon beads.
Langmuir isotherm model

Freundlich isotherm model

Qo, mg/g

b, L/mg

R2

120.48

0,008

0.991

k, (mg/g).(mg/L)-1/n

n

R2

11.168

0.954

0.997

3.2.4. Reusability of Porous Carbon Beads
Desorption of 1 g/L amount of porous carbon beads used in adsorption of 200 mg/L Lg-B was
performed by washing with 25 mL ethanol for 15 minutes. Adsorbents separated from the
desorption solution and dried at room temperature were tested in the adsorption-desorption
cycles and the results are shown in Fig. 7. It has been determined that porous carbon beads can
be used at least five times in the adsorption-desorption cycle without any change in removal
efficiency.

Figure 7. Adsorption performance of porous carbon beads after each adsorption-desorption
cycle (Lg-B concentration: 200 mg/L, pH 7, amount of adsorbent: 1 g/L, contact time: 120
minutes, ionic strength: 0.01 M, shaking speed: 200 rpm, temperature: 25 oC).
4.
CONCLUSIONS
In the presented study, porous carbon beads with a high surface area from Ion-exchange resins
was successfully obtained. The results shown that porous carbon beads carry outed the high
specific surface area (679 m2 g−1) total pore volume (0.437 cm3 g−1) and micropore volume
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(0.359 cm3 g−1), mainly microporous. Langmuir adsorption capacity of the porous carbon beads
obtained is higher than many other carbon materials for Lissamine Green B (120.48 mg/g).
Porous carbon beads can be used at least five times in the adsorption-desorption cycle without
change in its adsorption performance.
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ABSTRACT
Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) is a promising material that is an alternative to conventional inorganic
solar cell absorption layers, due to its superior opto-electronic properties. CZTSe has a direct
band gap and high absorption coefficients (104 cm-1), as well as p-type conductivity. However,
while it is theoretically predicted that more than 30% efficiency can be obtained from CZTSebased solar cells, the cell efficiency at the present time is well below this value. This is due to
factors such as surface recombination, band gap fluctuations, band tailings and secondary
phases that limit the open circuit voltage of the solar cell. One of the methods used to avoid this
limitation is to cation-alloying. Therefore, in this study, Ag-alloyed CZTSe thin films were
obtained by incorporating Ag in place of Cu. Ag-alloyed CZTSe thin films were obtained by
annealing glass/Mo/Cu-Ag-Zn-Sn structures at different temperatures for 2 minutes under
selenium atmosphere in a rapid thermal furnace. The structural and optical properties of low
(5%) and high (30%) Ag doped CZTSe thin films were studied as well as compared with the
undoped samples, which were produced as the control group. In order to examine the structural
properties of the samples, X-ray diffraction and Raman measurements were carried out. Surface
morphology was determined using imaging and atomic compositions were also determined. In
addition, transmittance measurements were taken at room temperature to examine film optical
properties. While it was determined that Ag did not fully enter the kesterite structure at 500°C,
it was observed that crystallization, surface morphology and band gap of the samples were
affected by the annealing temperature. It was determined that the samples produced at 600°C
had superior properties.
Keywords: CZTSe thin films, Ag alloying, XRD, Rapid thermal process
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ÖZET
Cu2ZnSnSe4 (CZTSe), üstün opto-elektronik özelliklere sahip olmasından dolayı geleneksel
güneş pili soğurma katmanlarına alternatif olarak gösterilen ilgi çekici bir malzemedir. CZTSe,
direkt bant aralığına ve yüksek soğurma katsayısına (104 cm-1) sahip olmasının yanında p-tipi
iletkenlik göstermektedir. Ancak teorik olarak %30’un üzerinde verim elde edilebileceği
öngörülürken, CZTSe tabanlı güneş pillerinden elde edilen hücre verim değeri bu değerin çok
altında kalmıştır. Bu durum, ara yüzey kalitesini etkileyen yüzey rekombinasyonlarının, yasak
enerji bant aralığındaki dalgalanmaların, bant kuyruklanmalarının ve ikincil fazların güneş
pilinin açık devre voltajını sınırlandırmasından kaynaklanmaktadır. Bu sınırlandırmanın önüne
geçmek için kullanılan yöntemlerden biri CZTSe ince filmlerine katyon katkısının yapılmasıdır.
Bu sebeple, bu çalışmada CZTSe ince filmlerine Cu yerine Ag yer değiştirmesine bağlı olarak
Ag katkısı yapılmıştır. Ag katkılı CZTSe ince filmleri, saçtırma sistemi ile üretilen cam/Mo/CuAg-Zn-Sn yapısının farklı sıcaklıklarda 2 dakika boyunca selenyum atmosferinde hızlı tavlama
fırınında tavlanmışı ile elde edilmiştir. Düşük (%5) ve yüksek (%30) Ag katkılı CZTSe ince
filmlerin yapısal ve optik özellikleri, kontrol grubu olarak üretilen katkısız örnekler ile
karşılaştırılmıştır. Tüm örneklerin yapısal özelliklerini incelemek üzere X-ışını kırınım deseni
ölçümleri ve Raman ölçümleri alındı. Ayrıca, örneklerin taramalı elektron görüntüleme sistemi
ile yüzey görüntüleri alınmış ve atomik kompozisyonları belirlenmiştir. Bunlara ek olarak,
optik özellikleri incelemek üzere oda sıcaklığında geçirgenlik ölçümleri alınmıştır. 500°C’de,
Ag’nin tam olarak yapıya girmediği belirlenirken, kristallenmenin, yüzey morfolojisinin ve
bant aralığının sıcaklığa bağlı olarak değiştiği görülmüştür. 600°C’de üretilen örneklerin daha
üstün özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: CZTSe ince filmler, Ag-katkılama, XRD, Hızlı tavlama işlemi
Teşekkürler: Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından 120F029 numaralı proje ile finansal olarak desteklenmiştir.
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ABSTRACT
The electrocardiogram (ECG) is a recording of the clinically important electrical activity of
the heart. The ECG signal is formed by the contraction and relaxation of the atrial and
ventricular muscles of the heart. The acquired data plays an important role in the diagnosis,
prognosis and survival analysis of the heart diseases.
The ECG recordings naturally contain many types of noises, such as baseline wander,
powerline interference, electromyographic (EMG) noise, and electrode motion artifact noise.
For better analysis and interpretation of the ECG signals, the noise part of the recording must
be filtered out. Baseline wander is the effect where the baseline axis of a signal appears to
"wander", or move up and down, instead of being stable. Consequently, it is a low frequency
noise of approximately 0.5 to 0.6 Hz. Electromagnetic fields caused by the power lines are the
source of another common noise for an ECG recording. Powerline noise is a 50 or 60 Hz
sinusoidal noise, probably accompanied by a series of harmonics. EMG noise is a low
amplitude waveform with a frequency above 100 Hz. As another source of noise, muscle
noise is a significant problem in many ECG applications, especially in recordings that are
obtained during movement of the patient. Muscle noise cannot be eliminated by narrowband
filtering, unlike the baseline wander and 50/60 Hz powerline interference. Finally, electrode
motion artifacts are mainly caused by the change in impedance by stretching the skin around
the electrode. These artifacts cause a particular problem in the context of ambulatory ECG
monitoring, as they cause errors in heartbeat detection.
The MIT-BIH noise stress test database contains different types of noise from the
measurement that distorts the ECG data. This database contains noises that are explained
above. In this study, the ECG signals are taken and analyzed from the MIT-BIH noise stress
test database. After adding a known noise to a clean ECG signal, specific noise reduction
techniques are applied, depending on the incorporated noise type. The tested denoising
methods include DWT, 3-point MA Filtering, and Adaptive Filtering. The methods are
implemented, compared, and analyzed in Matlab environment. Results are presented.
Keywords: ECG, Noise, ECG Noise Reduction, Denoising, Filtering, Adaptive Filtering,
DWT
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ÖZET
Elektrokardiyogram (EKG), kalbin klinik olarak önemli elektriksel aktivitesinin bir kaydıdır.
EKG sinyali, kalbin atriyal ve ventriküler kaslarının kasılması ve gevşemesi ile oluşur. Elde
edilen veriler kalp hastalıklarının tanısında, hastalığın gidişatının belirlenmesinde ve hayatta
kalım analizinde önemli rol oynamaktadır.
EKG kayıtları doğal olarak taban çizgisi kayması, elektrik hattı paraziti, elektromiyografik
(EMG) gürültü ve elektrot hareketi gürültüsü gibi birçok gürültü türünü içerir. EKG
sinyallerinin daha iyi analizi ve yorumlanması için kaydın gürültü kısmı filtrelenmelidir.
Taban çizgisi kayması, bir sinyalin temel ekseninin sabit olmak yerine "dolaşıyor" veya
yukarı ve aşağı hareket ediyormuş gibi göründüğü etkidir. Sonuç olarak, yaklaşık 0,5 ila 0,6
Hz' lik düşük frekanslı bir gürültüdür. Güç hatlarının neden olduğu elektromanyetik alanlar,
EKG kaydı için başka bir yaygın gürültünün kaynağıdır. Elektrik hattı gürültüsü, muhtemelen
bir dizi harmoniğin eşlik ettiği 50 veya 60 Hz sinüzoidal bir gürültüdür. EMG gürültüsü,
frekansı 100 Hz'nin üzerinde olan düşük genlikli bir dalga biçimidir. Diğer bir gürültü
kaynağı olarak kas gürültüsü, birçok EKG uygulamasında, özellikle hastanın hareketi
sırasında elde edilen kayıtlarda önemli bir sorundur. Temel sapma ve 50/60 Hz elektrik hattı
parazitinin aksine, kas gürültüsü dar bant filtreleme ile ortadan kaldırılamaz. Son olarak,
elektrot hareket artefaktları esas olarak, elektrotun etrafındaki deriyi gererek empedans
değişikliği neden olur. Bu artefaktlar, kalp atışı tespitinde hatalara neden olduklarından,
ayaktan EKG izleme bağlamında belirli bir soruna neden olur.
MIT-BIH gürültü stres testi veritabanı, EKG verilerini bozan, ölçümden farklı gürültü türleri
içerir. Bu veri tabanı yukarıda açıklanan gürültüleri içermektedir. Bu çalışmada, EKG
sinyalleri MIT-BIH gürültü stres testi veri tabanından alınmış ve analiz edilmiştir. Temiz bir
EKG sinyaline bilinen bir gürültü eklendikten sonra, dahil edilen gürültü tipine bağlı olarak
özel gürültü azaltma teknikleri uygulanır. Test edilen gürültü giderme yöntemleri arasında
DWT, 3 noktalı MA Filtreleme ve Uyarlamalı Filtreleme bulunur. Metodlar Matlab ortamında
uygulanmakta, karşılaştırılmakta ve analiz edilmektedir. Çalışma sonuçları sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: ECG, Gürültü, ECG Gürültü Giderme, Gürültü Giderme, Filtreleme,
Adaptif Filtreleme, DWT

1.INTRODUCTION
Cardiovascular disease (CVDs); It covers a variety of problems with the heart or blood
vessels, including heart attack, heart failure, and stroke. According to a study conducted by
the world health organization, eighteen million people lose their lives due to CVDs almost
every year ( Kumar, Ashish, et al. 2021).
An electrocardiogram (ECG) is a signal that shows the electrical activity of the heart. The
ECG signal is produced by the contraction and relaxation of the atrial and ventricular muscles
of the heart (Kher 2019). The ECG shows the change of heart activity, so it is very important
that the ECG signal is clear and noise-free (Sharma, & Narwaria, 2014.). EKG is a tool that
can be used for a variety of biomedical applications such as measuring heart rate, studying
arrhythmias, diagnosing heart abnormalities, emotion recognition and biometric identification
( Kumar, Ashish, et al. 2021).
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ECG signals are usually measured with surface electrodes placed on the patient. ECG signals
often corrupted with various types of noise, including baseline drift, motion artifacts,
electrode contact, muscle contraction, power-line interference, instrumental noise, etc.
(Poungponsri & Yu, 2013).
For narrowband noise, such as baseline drift, it can be easily removed by appropriate filtering
methods since the frequency band does not overlap with the ECG signal. There are many
noise reduction methods for ECG signals. Bandpass filtering is a classical way of removing
baseline drift, powerline interference, low-frequency and high-frequency noise components.
(Liu & Li, 2021).
In many applications of signal processing, communications and biomedicine, the removal of
noise and distortion from signals is necessary. Noises in the ECG signal can lead to
misdiagnosis of heart function, which can lead to misdetection of diseases. It is important for
applications such as denoising the ECG using preprocessing, heart rate, finding the QR range,
extracting the properties and distribution of QRS complexes(Rashmi, et al. ,2017).
Filtering ECG signals is a challenge due to the variety of noise types. Therefore, it is
necessary to preprocess and denoise the ECG signals before diagnosis and analysis. In this
paper, noise reduction methods are presented and applied for ECG denoising with a
comparison between their performances. In this study discrete wavelet transform (DWT) used
for denoising purpose for the ECG signal. Bior 3.3 and Daubechies 7 is used for denoise ECG
signals and compared.
Moving average was used to purify the ECG signal from low frequency variable noise. As a
simple method, the moving average filter was used as 3 and 7 points and its effect on low
frequency variable noises was observed.
In this paper, we present an implementation of LMS (Least Mean Square) and RLS
(Recursive Least Square) algorithms to compare their performance in ECG noise canceling
application.

2. MATERIALS AND METHODS
The data is taken from MIT-BIH Noise Stress Test Database, the original ECG signal,
baseline wander (in record 'bw'), muscle (EMG) artifact (in record 'ma'), and electrode motion
artifact (in record 'em'). ECG signal of Modified lead II (MLII) are chosen for processing.
Mat formatted ECG signals of one minute duration are taken from the MIT-BIH noise stress
database. The database is avaible online. A noisy signal is obtained by adding the determined
type of noise to the original ECG signal. The recordings are sampled 360 Hz.
In the wavelet transform family, Daubechies 7 and Bior 3.3 transforms are used to remove
different types of noise. At the same time, the effects of LMS and RLS, which are moving
average filtering and Adaptive Filtering Methods, on noise ECG signals were investigated.
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2.1. Wavelet Transform
By means of wavelet transforms, the signal can be divided into scales representing different
frequency bands. For each scale, the location of the instantaneous structures of the signal can
be approximated. Due to this feature, wavelet transform can be used for noise removal(Pan et
al. ,1999).
Wavelet transform is used for processing non-stationary signals such as ECG signals. Studies
in this area are presented in two ways: i) analysis of time-frequency decomposed signals
without reversing the transform used, and ii) filtering of wavelet coefficients that require
inversion of the transform. (Provazník, et al. ,2000)
Wavelet Transform is a convenient technique for signal compression and noise reduction. The
computational complexity for discrete wavelet transform (DWT) is lower than for FFT.
Wavelet transform enables time-frequency analysis and is useful for biomedical signal
processing(Lin, et al. 2014).
Wavelet transform provides good time resolution at high frequency and good frequency
resolution at low frequency (Kaur et al. 2016). Discrete wavelet transform (DWT) uses filter
banks to generate multi-resolution analysis. The cutoff frequency of LPF and HPF is half the
bandwidth of the signal. Wavelet analysis combines filtering and downsampling and
downsamples the signal by a factor of 2. When the original signal is filtered and
downsampled, the result is called the first level of the wavelet transform. The reconstruction
step also has two filters, but the downsampling step is replaced by upsampling by a factor of 2
(Lin, et al., 2014).
There are many wavelet families. These make it possible to use a wavelet to best represent the
signal in a variety of applications. Wavelet families include Biorthogonal, Coiflet, Harr,
Symmlet, Daubechies wavelets etc. There is no absolute way of choosing the wavelet
function, it depends on the application(Mahmoodabadi et al. ,2005)
DWT decomposes a signal into different resolutions using high pass and low pass filters.
Formulas for this;
ܣሺ݇ሻ ൌ  ݔሺ݊ሻ݄ሺʹ݇ െ ݊ሻ


ܦሺ݇ሻ ൌ  ݔሺ݊ሻ݃ሺʹ݇ െ ݊ሻ


Where h(n) is the half band low pass filter, g(n) is the half band high pass filter, A(k) are the
approximation coefficients and D(k) are the detail coefficients. x(n) is the discrete form of the
original signal.
Daubechies7 and Bior 3.3 wavelet transform have been used in this study for denoising
purpose.
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2.2. Moving Average Filter
The moving average is a type of FIR filter used to analyze a set of data points by averaging a
series of different subsets of the full dataset. The first element of the moving average is
obtained by averaging the first fixed subset of the series of numbers. The subset is then shifted
forward. The first number of the series is excluded and the next number after the first subset
in the series is included. This process is repeated for all data. ( Pandey, and Giri, 2016,). The
MA filter is implemented by applying the defined time window. For each window width
specified in seconds, the central sample is replaced by the average of the sample values in the
window. Moving average filter is used as a smoothing technique for biological signals with
window size ranging from 50 ms to 100 ms. (Popovic et al., 2016).
Formula for moving average filtering,
ேିଵ

ݕሾ݊ሿ ൌ  ݄ሾ݉ሿݔሾ݊ െ ݉ሿ
ୀ

where x is original signal, h is impulse response of the moving average filter and N is the
signal length. In this study 3 point and 7 point moving average filter applied the noisy ECG
signals.
2.3. Adaptive Filtering
Adaptive Filter is a nonlinear filter whose coefficients are constantly changing to meet
defined conditions. It requires an additional reference signal as input to calculate its
coefficients. It is realized by continuous updating of coefficients using only available
information. It has been used to clear ECG signals corrupted by noise sources (Romero, et al.
2012). The most often used structure of adaptive filters is the transversal structure. The output
y(n) is generated as a linear combination of the delayed samples of the input sequence x(n),
according to formula (Islam, et al., 2009).
ேିଵ

ݕሺ݊ሻ ൌ  ݓ ሺ݊ሻݔሺ݊ െ ݅ሻ
ୀ

N is filter length and ݓ ሺ݊ሻ the filter tap weights.
LMS adaptive algorithm's weights can be calculated at the kth iteration as in Equation
ܹାଵ ൌ ܹ  ρ ݁ሺ݇ሻܺሺ݇ሻ
where μ is the step size, and X(k) input signal, e(n) error signal
Least Mean Squares (LMS) and Recursive Least Squares (RLS) algorithms are used in
adaptive filters to find the filter coefficients to produce the least mean squares of the error
signal (Islam, et al., 2009).
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The Recursive Least Squares (RLS) algorithm is based on the least squares method. The least
squares problem is solved recursively by the RLS algorithm( Sahu& Hiradhar, 2015).
3. RESULTS AND DISSCUSSION
The methods are implementred in MATLAB. The data is taken from MIT-BIH Noise Stress
Test Database predominantly baseline wander (in record 'bw'), muscle (EMG) artifact (in
record 'ma'), and electrode motion artifact (in record 'em').noises are taken from MIT-BIH
noise stress test database. The database is avaible online.
The process of adding specific type of noise to original signal is mathematically shown as:
X[n]=D[n]+N[n]
Noisy Ecg Signal= Original ECG Signal+ Specific Type of Noise
Noisy ECG signals are obtained by adding different types of noise to the signals. These noises
are baseline wander, muscle artifact and electrode motion artifact. In Figure 1, the original
ECG signal and the noise signals are shown separately.

Figure 1. ECG and Noise Signals a) Original ECG Signal b)Baseline Wander c) Muscle
Artifact d)Electrode Motion Artifact
Figure 2 shows noise signals added to the original ECG signal.
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Figure 2. ECG and Noise Signals a) Original ECG Signal b)ECG with Baseline Wander c)
ECG with Muscle Artifact d)ECG with Electrode Motion Artifact
3.1. Results of Wavelet Transform
De-noising of ECG signal is performed using Bior 3.3 wavelet transform to remove baseline
wander. The Bior 3.3 and Daubechies DB 7,wavelet transforms results are shown in Figure 3.
Daubechies and Bior wavelet transforms applied same data. And performances compared
using Mean Squared Error (MSE) and Signal-to-noise ratio (SNR).
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Figure 3. a) ECG Signal with baseline wander b) ECG Signal After Baseline Wander
Removed Using Bior 3.3 Wavelet Transform c) ECG Signal After Baseline Wander Removed
Using Db7 Wavelet Transform
Comparing SNR values of two wavelet denoising method SNR improvement is calculated as
0.2793 and MSE is calculated as 1.1620 for Bior 3.3 wavelet transform. For Db7 SNR
improvement is calculated as 0.2763 and MSE is calculated as 1.1632. It is seen that Bior 3.3
perform better according to SNR and MSE values.
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Figure 4. a) ECG Signal with Electrode Motion Artifact b) ECG Signal After Electrode
Motion Artifact Removed Using Bior Wavelet Transform c) ECG Signal After Electrode
Motion Artifact Removed Using Db7 Wavelet Transform
Comparing SNR values for electrode motion artifact of two wavelet denoising method SNR
improvement is calculated as 0.2343 and MSE is calculated as 1.1954 for Bior 3.3 wavelet
transform. For Db7 SNR improvement is calculated as 0.2494 and MSE is calculated as
1.1859. It is seen that Daubachies perform better according to SNR and MSE values.
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Figure 5. a) ECG Signal with Muscle Artifact b) ECG Signal After Muscle Artifact Removed
Using Bior Wavelet Transform c) ECG Signal After Muscle Artifact Removed Using Db7
Wavelet Transform
Comparing SNR values for muscle artifact of two wavelet denoising method SNR
improvement is calculated as 0.1652 and MSE is calculated as 1.0079 for Bior 3.3 wavelet
transform. For Db7 SNR is calculated as 0.1652 and MSE is calculated as 1.011.
3.2. Results of Moving Average Filter
Moving average filter is applied for muscle artifacts.
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Figure 6. a)ECG Signal with Muscle Noise b)ECG Signal After 3 Point MA Applied the
Signal
Figure 6 shows a segment of noisy ECG signal and result of filtered signal with the 3 point
moving average filter and 7 point moving average filter. Although the level of noise has been
reduced, still signal contains noise.
3.3. Results of Adaptive Filtering Methods
The LMS filter was used to remove baseline wander and the results shown below.

Figure 7. a) ECG Signal with Baseline Wander b) ECG Signal After Baseline Wander
Removed Using LMS Algorithm
LMS algorithm applied baseline wandered ECG signal. LMS algrothm’s MSE value is
calculated as 0.0492
The LMS filter was used to remove muscle artifact and the results shown below.
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Figure 8 a) ECG Signal with Muscle Artifact b) ECG Signal After Muscle Artifact Removed
Using LMS Algorithm
LMS algorithm applied ECG signal with muscle artifacts. LMS algrotihms MSE value is
calculated as 0.0003.
The LMS filter was used to remove electrode motion artifact and the results shown below.

Figure 9. a) ECG Signal with Electrode Motion Artifact b) ECG Signal After Electrode
Motion Artifact Removed Using LMS Algorithm
LMS algorithm applied ECG signal with electrode motion artifacts. LMS algrothms MSE
value is calculated as 0.0782.
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The RLS algorithm applied to remove baseline wander and the results shown below.

Figure 10. a) ECG Signal with Baseline Wander b) ECG Signal After Baseline Wander
Removed Using RLS Algorithm
RLS algorithm applied baseline wandered ECG signal. LMS algorithm’s MSE is calculated
as 0.679.
The RLS algorithm applied to remove muscle noise and the results shown below.
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Figure 11 a) ECG Signal with Muscle Artifact b) ECG Signal After Muscle Artifact
Removed Using RLS Algorithm
RLS algorithm applied ECG signal with muscle artifact. RLS algorithm’s MSE value is
calculated as 0.0345

Figure 12 a) ECG Signal with Electrode Motion Artifact b) ECG Signal After Electrode
Motion Artifact Removed Using RLS Algorithm
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RLS algorithm applied ECG signal with electrode motion artifact. RLS algorithm’s MSE
value is calculated as 0.0609
CONCLUSION
Filtering is important fort he ECG signals. In this study. we investigated the performance of
the wavelet transform, MA filtering and adaptive filtering techniques for noisy ECG signals
using different kinds of noise. The success of the method used for different types of noise in
wavelet transforms is evaluated. Although the values are close to each other, the db7
transform gave better results for electrode motion artifacts. The 7 point averaging filter gave a
smoother signal for muscle noise in the moving average filter. It has been observed that RLS
and RMS algorithms give successful results depending on MSE and LMS algorithm is very
effective for muscle artifacts.
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ÖZET
Gezgin satıcı problemi, optimizasyon alanında üzerinde uzun zaman boyunca çalışılan ve
çalışılmaya devam edilen çözümü zor (NP-hard) olan bir eniyileme problemidir. Gezgin satıcı
probleminin çözümü için sezgisel algoritmalar kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de
genetik algoritmadır. Genetik algoritma ile birlikte kesin bir sonuca ulaşmaktansa iyi bir sonuç
elde etmek planlanmıştır. Bunun nedeni, gezgin satıcı probleminde değişken sayısı arttıkça,
tespit edilmesi gereken çözümlerin sayısı da artacaktır. Bu çalışmada, bu sorunu daha kısa
sürede sonuca ulaştırabilmek için genetik algoritma kullanılmıştır. Genetik algoritma ile bazı
optimizasyonlar yaparak daha kısa zamanda daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen bu
sonuçlar kapsamında genetik algoritma ile optimize edilmiş gezgin satıcı problemi, bir yarışma
olacak şekilde mobil uygulamada kullanılmıştır. Mobil uygulama üzerinde, genetik
algoritmayla yarışılabilmekte ve aynı zamanda ortaya çıkan genetik algoritma sonuçları
görülebilmektedir. Bu çalışmada, genetik algoritma ile gezgin satıcı probleminin nasıl
çözüldüğünden ve mobil uygulama içerisinde nasıl optimizasyonlar yapıldığından detaylı bir
biçimde bahsedilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Gezgin Satıcı Problemi, Optimizasyon, Mobil
Uygulama

ABSTRACT
The traveling salesman problem is an NP-hard optimization problem that has been studied for
a long time in the field of optimization. Heuristic and metaheuristics algorithms are used to
solve the traveling salesman problem. One of them is the genetic algorithm. Using the genetic
algorithm, it is planned to achieve a good result rather than a definite result. The reason for this
is that as the number of variables increases in the traveling salesman problem, the number of
solutions that need to be detected will also increase. In this study, the genetic algorithm was
used to solve this problem in a shorter time. By making some optimizations with the genetic
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algorithm, better results were obtained in a shorter time. Within the scope of these results, the
traveling salesman problem optimized with the genetic algorithm was used in the mobile
application as a competition. On the mobile application, it is possible to compete with the
genetic algorithm and at the same time, the results of the genetic algorithm can be seen. In this
study, it is mentioned in detail how the traveling salesman problem was solved with the genetic
algorithm and how optimizations were made in the mobile application.
Keywords: Genetic Algorithm, Traveling Salesman Problem, Optimization, Mobile
Application
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METEOROLOJİK VERİLER KULLANILARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE
KAYSERİ İLİ HAVA KİRLİLİĞİNİN TAHMİNİ
PREDICTION OF AIR POLLUTION IN KAYSERI WITH ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS USING METEOROLOGICAL DATA
Hikmet COŞKUN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği
Anabilim Dalı, (Sorumlu Yazar),
ORCID No: 0000-0002-1558-6337,
Şükrü Taner AZGIN
Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
ORCID No: 0000-0002-1838-6285
ÖZET
Yerküremizi kuşatarak canlı yaşamına olanak sağlayan atmosfer, temelde belli oranlarda bir
gaz karışımı olmakla birlikte, kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre çeşitli katmanlara
ayrılmaktadır. Deniz seviyesinden itibaren ortalama yüksekliği 10 km olan, meteorolojik
olayların büyük bir kısmının içerisinde gerçekleştiği ve doğal ya da doğal olmayan
emisyonların bünyesinde tutulduğu troposfer olarak adlandırılan hava katmanı hava kirliliği
açısından önem taşımaktadır. Troposferin yapısı gereği sıcaklık yükseklikle azalma eğiliminde
iken belirli meteorolojik ve topoğrafik şartlarda sıcaklık terselmesi adı verilen sıcaklığın
yükseklikle arttığı durumlar (inversiyon), hava kirliliğinin yüzeye yakın seviyelerde
tutunmasına zemin hazırlamaktadır.
Yapmış olduğumuz çalışmada, İç Anadolu bölgesinde Ulusal Hava Kalitesi indeksi standartları
üzerinde değerler ölçümlenen Kayseri il merkezi için hava kirliliğinin meteorolojik veriler
kullanılarak yapay sinir ağları yardımıyla tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma; T.C. Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’na bağlı bulunan
Hürriyet istasyonunun hava kirliliği ölçüm bilgilerinden PM10, SO2 ve CO parametreleri,
Kayseri havalimanında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait meteoroloji
istasyonundan yer seviyesi meteorolojik bilgileri ve Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nde
bulunan Radyosonde istasyonu yüksek atmosfer gözlemlerinden sıcaklık inversiyon bilgileri
olmak üzere 3 başlıktaki verinin uygun şartlarda bir araya getirilmesiyle oluşturulan veri setini
kullanmaktadır.
Makine öğrenmesi kapsamında model, hava kirliliği parametreleri ve meteorolojik veri seti
kullanılarak, 2016 Ocak-2021 Ağustos tarihleri arasını kapsayan, zamansal çözünürlüğü bir
saat olmak üzere, yinelemeli yapay sinir ağı modeli olan uzun-kısa süreli bellek mimarisi
temelinde çalıştırılarak eğitilmiş-test edilmiş ve tahmin işlemi gerçekleştirilmiştir. Tahmin
başarımındaki değişiklikleri incelemek amacıyla PM10, SO2 ve CO parametrelerine yönelik
5’er farklı model kurularak sonuçları değerlendirilmiş, MAPE (Mean absolute percentage error)
değerleri 15-25 aralığında bulunmuştur. Hata oranları göz önüne alındığında kurulan
modellerin doğru – kabul edilebilir aralıkta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, hava
kirliliğinin tahmin edilmesi alanında gelecekte geliştirilecek yapay sinir ağları modellerinin
faydalarının artırılması çalışmalarında, yer ve yüksek atmosfer seviyesi meteorolojik
parametrelerin kullanımı ile ilgili önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Meteoroloji, Hava kirliliği tahmini, Yapay sinir ağları
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ABSTRACT
The atmosphere, which surrounds our globe and enables life, is basically a mixture of gases in
certain proportions, but is divided into various layers according to its chemical and physical
properties. The air layer called the troposphere, which has an average height of 10 km from sea
level, where most of the meteorological events take place and where natural or unnatural
emissions are kept, is important in terms of air pollution. Due to the structure of the troposphere,
while the temperature tends to decrease with height, the situations called temperature inversion
under certain meteorological and topographic conditions (inversion) pave the way for the
clinging of air pollution at levels close to the surface.
In our study, it is aimed to predict the air pollution with the help of artificial neural networks
using meteorological data for the city center of Kayseri, whose values are measured over the
National Air Quality index standards in the Central Anatolia region. Study; The air pollution
measurement information - PM10, SO2 and CO parameters, of the Hürriyet station, which is
connected to the National Air Quality Monitoring Network of the Ministry of Environment,
Urbanization and Climate Change, ground level meteorological information from the
meteorology station of the Turkish State Meteorological Service at Kayseri Airport, and
temperature inversion information from high atmosphere observations of Radiosonde station
from Meteorology Regional Directorate uses the data set created by bringing together the data
under 3 headings under appropriate conditions.
Within the scope of machine learning, the model was trained-tested and predicted by running
on the basis of long-short-term memory architecture, which is an iterative artificial neural
network model, covering the period of January 2016-August 21, using air pollution parameters
and meteorological data set and operation has been performed. In order to examine the changes
in forecast performance, 5 different models were established for PM10, SO2 and CO parameters
and the results were evaluated, and MAPE (Mean absolute percentage error) values were found
in the range of 15-25. Considering the error rates, it is seen that the established models are in
the correct – acceptable range. In this context, suggestions will be made about the use of ground
and high atmospheric level meteorological parameters in the studies to increase the benefits of
artificial neural network models to be developed in the field of air pollution estimation in the
future.
Keywords: Meteorology, Air pollution prediction, Artificial neural networks
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SEPARATION OF SURFACTANTS FROM RIVER WATERS ON CALCIUM
CARBONATE PARTICLES

Spataru Petru, Visnevschi Alexandru, Igor Povar
Institute of Chemistry, Chisinau, Republic of Moldova
ABSTRACT
In a number of recent works of the authors, under the presence of calcium carbonate particles, a
brake was registered in the process of oxidizing ammonium in river water, as a part of the selfpurification process. The authors investigated the sections of the Nistru River downstream of the
Soroca city and of the Prut River after the discharge of incompletely treated water from the
WWTP of the Ungheni city (Republic of Moldova). Braking the oxidation of nitrogen soluble
mineral forms took place both in the NH4+→NO2- stage and even more so in the oxidation stage
of the NO2- ion in NO3-. Laboratory models containing mixtures of surfactants (AAS), in the
absence and presence of CaCO3 particles, were examined by a series of physico-chemical
methods, such as UV-Vis and IR spectroscopy, thermogravimetry and elemental analysis.
Dodecyl sulfate (LS) was used as the anionic surfactant, and cetyl trimethylammonium (CTMA),
cetylpyridine (C-Py) and tetrabutylammonium (TBA) were used as cationic surfactants. Priority
separation on the CaCO3 particles of the anionic surfactant present in the river water and
decomposition of the complex [AASAn • AASCt] was registered. The deposition of cationic
AAS on the surface of carbonate particles was possible concomitantly with the anionic AAS. In
the presence of ammonium ions in river water, there was also shown a decrease in the
concentration of cationic surfactants upon the addition of CaCO3 particles, in the absence of the
anionic surfactant. The larger the size of the organic radicals, the more efficient the separation of
AAS (e.g. for CTMA and C-Py). In the case of small organic radicals, such as TBA, the
separation of the cationic surfactant is insignificant, so it is practically not recorded.
Keywords:
cetylpyridine;
trimethylammonium.
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İKİNCİ ÜRÜN PAMUK (Gossypiumhirsutum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE,FARKLI
DOZLARDA UYGULANAN MAGNEZYUM VE FOSFOR
GÜBRELEMESİNİN,VERİMVE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF MAGNESIUM AND PHOSPHORUS FERTILIZATION APPLIED IN
DIFFERENT DOSES ON YIELD AND YIELD ELEMENTS IN THE SECOND CROP
COTTON CULTIVATION

Prof.Dr. Ahmet YILMAZ
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa
Ziraat Mühendisi Gülendam DENİZ
Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Öğrencisi
ÖZET
Bu araştırma, Şanlıurfa ilinin Harran ilçesine bağlı Toytepe Kırsal Mahallesinde İkinci Ürün
Pamuk Yetiştiriciliğinde farklı dozlarda uygulanan magnezyum ve fosfor gübrelemesinin
verim ve verim ögelerine etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışma 2020 yılında 8
Haziran- 6 Aralık ayları geç ekim yetiştiriciliği sezonunda yapılmıştır. Çalışma tesadüf
bloklarında bölünmüş parseller deney desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur.
Denemede sıra aralığı 75 cm sıra üzeri uzaklığı 10 cm olarak düzenlenmiştir. Parseller;
ekimde 12 m uzunluğunda 4 sıradan 36 m²(0.75×4×12=36m2)’den oluşturulmuştur. Hasatta
ise 2 sıradan 15 m² (2×0.75×10=15 m2)’dan hasat yapılmıştır. Ana parsellere magnezyum
dozları alt parsellere fosfor dozları uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; farklı fosfor ve
magnezyum dozları bakımından ortalama kütlü pamuk veriminin 162.79 kg/da ile 397.54
kg/da arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Fosfor ve magnezyum interaksiyonlarına
bağlı olarak; kütlü pamuk verimi, bitki boyu, bitki başına koza sayısı, koza kütlü pamuk
ağırlığı ve lif uzunluğu özelliklerinin artış gösterdiği; fosfor dozu uygulamalarında, kütlü
pamuk verimi, bitki boyu, meyve dalı sayısı, bitki başına koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü
pamuk ağırlığı ve çırçır randımanı özelliklerinin fosfor dozu arttıkça artış gösterdiği
saptanmıştır. Magnezyum dozu uygulamalarında ise; kütlü pamuk verimi, bitki boyu, bitki
başına koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü pamuk ağırlığı, 100 tohum ağırlığı özelliklerinin
magnezyum dozları arttıkça artış gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak fosfor ve magnezyum
uygulamalarının verim ve verim ögelerinde artışa neden olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İkinci Ürün Pamuk, Gübreleme, Fosfor, Magnezyum, Verim Ögeleri
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ABSTRACT
This research is planned to in vestigate the effects of magnesium and phosphorus fertilization
applied in different doses on yieldand yield components in Second Crop Cottonproduction. It
was conducted betwenn the 8th June- 6th December 2020, during the late planting growing
season in the Toytepe Rural District of Harran District of Şanlıurfa Province. The experiment
was conducte daccording tosplitplot experiment aldesign with3 replications. In the study,
interrow spacing was arranged as 75 cm and in trarow spacing was 10 cm. In so wing parsels
were formed from 4 rows of 36 m² (0.75×4×12=36 m²) with a length of 12 m,in the harvest 15
m² (2×0.75×10=15m²) was harvested from 2 rows. Magnesium doses were applied tothema in
parcels and phosphorus doses were aplied to the subplots. According to result of the study, it
was determined that seed cotton yield varies between 162.79-397.54 kg in terms of different
doses of phosphorus and magnesium. Depending on in phoshorus dose in crease, seed cotton
yield (kg/da), plant height (cm), number of sypmpodial branch esperplant, number of bollper
plant, bollweight, seed cotton weight perboll, and ginrati opropertiesin creased. In magnesium
dosage application showever, it was determined that the properties of seed cotton yield, plan
theight, number of bollsperplant, bollweight, seed cotton weight perboll, 100 seed weight
propertiesin creased as magnesium doses in creased.Inaddition, phosphorus and magnesium in
teractions, it was found that the properties of seed cotton yield, plan theight,number of bolls
perplant, seed cotton weight perboll, and fiber length were in creased. As result, phosphorus
and magnesium applications have been found to cause an icrease in yield and yield
componenta.
Keywords: Second Crop Cotton, Phosphorus and Magnesium Fertilization, Yield and yield
components, Harran Plainecologicalconditions.
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