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To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID
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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.
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All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
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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.
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23.01.2021

HALL: 1

Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 1
Passcode: 232021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
DR. GÜLTEKĠN GÜRÇAY

Authors

Topic title

BÜŞRA GÜLLÜ ÖZTÜRK
GÜLHAN GÜVEN

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Ve Problem DavranıĢları Ġle Teknolojik Cihaz
Kullanımı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi

ÖĞRETMEN REMZİ AKTAY

Matematik Öğretiminin Pozitif Psikolojiye Göre Düzenlenmesi

ÖĞRETMEN REMZİ AKTAY

Matematik Öğretiminde ġifreleme Algoritmaları

LECTURER NAZLI ALTINTAŞ
PROF. DR. ARİF SARIÇOBAN

The Erasmus Program: Opportunities, Probable Challenges And Suggestions In Response

HÜSEYİN AŞKIN
KAHAN İNAL
Hakan İNANKUL
ENDER DOMBAYCI
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURDAN GÜRKAN
ÖĞRETMEN DR. AHMET İNAM
PROF. DR. SEMRA GÜVEN

Özel Güvenlik Görevlilerinin Temel Eğitim Sürecinde Formal YaklaĢıma EleĢtirel BakıĢ

ÖĞRETMEN DR. AHMET İNAM
PROF. DR. SEMRA GÜVEN
DR. HATİCE AYDAN KAPLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ORAN

Hizmet Ġçi Eğitimin Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerine Etkisi
Argümantasyon Temelli Matematik Öğretiminin Akademik BaĢarı, TartıĢma Ġstekliliği, Bilgi Transferi
Ve Öz Yeterliğe Etkisi
Matematiksel Süreç Becerilerine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması

Uzaktan Eğitimle Drama Dersi Alan Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Drama Dersine ĠliĢkin
GörüĢleri

DR. ÖĞRT. ÜYE. ERKAN AYGÖR

AkĢehir Cumhuriyet Ġlkokulu Ve Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Kavramı

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAVA YAŞBAY
KOBAL

Üniversitesi Öğrencilerinin KiĢilik Özellikleri Ve Öğrenci Liderliği ĠliĢkisi: Hakkari Üniversitesi Örneği
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HALL: 2

Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 1
Passcode: 232021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
PROF. DR. ERGÜN KOCA

Authors

Topic title

ARŞ. GÖR. DR. FUAT DAŞ

Ma r f Er-Rus fı n n Ġng l z Manda Yönet m yle Ġlg l ġ rler

SERHAT KAYA
DR. ÖĞR. ÜYESİ BAHADIR
GÜLBAHAR

GümüĢhane Ve Bayburt Masallarının Değerler Eğitimi Açısından Ġncelenmesi

DOÇ. DR. RAŞİT KOÇ
DR. ERKAN AYDIN

Bütün Gün Esneyen Prenses Öyküsünün Çocuğa Görelik Açısından Ġncelenmesi

DR. ERKAN AYDIN
DR. MUHAMMED TUNAGÜR

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı nın 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Ġncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZELİHA ZÜHAL
GÜVEN
KƏRİMOVA SEVİNC İLHAM QIZI

Yükseköğretimin UluslararasılaĢmasında Yabancı Dil Kaynaklı Sorunlar

DR. ÖĞR. ÜYESI SALİH GÜLERER

Haci BektaĢ-I Veli nin Manzum Vil yetn mesinde Deyim Ve Kalıp Sözler Üzerine Bir Ġnceleme

ƏLİYEVA PAKİZƏ İSRAYIL QIZI

Arif Abdullazadənin Poema Yaradiciliği

PROF. DR. ERGÜN KOCA

“Legend Of Tomırıs (Tomiris Efsanesi)” Filminin Göstergebilimsel Çözümlemesi

PROF. DR. ERGÜN KOCA
PROF. DR. AYŞEN KOCA
DR. ÖĞR. ÜYESİ MİKAİL UĞUŞ

Dede Korkut Hikayelerinde Duygu Değeri

Linqvodidaktikanın Metodik Fənn Kimi Əsas AnlayıĢları

Enformasyon Çağında Modernlik/Sekülerlik Sarmalı, Bir Kavramın Serencamına BakıĢ
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HALL: 3
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SESSION: 1
Passcode: 232021

10: 00 – 12:00

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESĠ HATĠCE ULUSOY

Authors

Topic title

DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR AKÇAKAYA

Türkiye de Kentsel Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin SWOT Analizi Ve AHP Yöntemi Ġle
Değerlendirilmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN ÖZTÜRK

Simple Design Wide Angle C Shaped Metamaterial Absorber In C Band

MUSTAFA BULUT
GOKHAN OZTURK
MEHMET ERTUGRUL
FATIH TUTAR

Ultrathin Ultrawide Band Metamaterial Absorber For K And KU Band Microwave Applications

DR.ÖĞR.ÜYESİ HATİCE ULUSOY

The Effect Of Various Machine Properties On Roughness In Wood Industry

DR.ÖĞR.ÜYESİ HATİCE ULUSOY

Effect Of Surface Deformations On Surface Roughness Of Some Wood Type Wood

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDAT YALÇINKAYA

Katı Atık Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

ARŞ. GÖR. DR. AKIN USLU

Robust Control Of Grid-Connected Rectifiers Based On Nonlinear Disturbance Observer

BARIŞ KÖKSALDI
DOÇ. DR. CEYDA ŞEN

Mobil Yemek SipariĢinde OyunlaĢtırma Ve Kullanıcı DavranıĢları Üzerindeki Etkisinin Analizi

SÜLEYMAN ŞİMŞEK
FARUK AKIŞ

Panaromik Asansörlerin Enerji Ġhtiyacının Fotovoltaik GüneĢ Panelleri Ġle KarĢılanmasına Yönelik
Bir AraĢtırma

REPUBLIC SUMMIT
4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS
4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS
JANUARY 22-24, 2021
TURKEY- AFYONKARAHISAR

23.01.2021

HALL: 4

Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 1
Passcode: 232021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
DR. MEHDĠ MESKĠNĠ HEYDARLOU

Authors

Topic title

DR. MAHMUT ÇORAPLI

Oral Kontraseptif Kullanımının Bırakılması Sonrası Tamamen Yok Olan Hepatik Adenom Vakası

UZM. DR. DENİZ GÜVEN

Çocuklarda Multisistem Ġnflamatuar Sendrom (MIS-C)

UZM. DR. DENİZ GÜVEN

Covid-19 Ve Emzirme

UZMAN DR. İHSAN YILDIZ

KolĢisinin Serozal Ve Peritoneal Hasar Sonrası OluĢan Adezyonları Önlemedeki Etkinliğinin

PROF. DR. AZİZ KEMAL EMEK

AraĢtırılması; Deneysel ÇalıĢma

PROF. DR. TEKİNALP GELEN
DR.MELİKE CAMGÖZ

Türkiye de DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Olan Ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Ağız Bakım

DR. CEM A GÜRGAN

AlıĢkanlıklarının Bir KarĢılaĢtırması

AHMET ATLAS

Sezaryen Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Yöntemleri; Retrospektif Analiz

AYSEGUL YILDIZ

Two Sides Of The Same Coin: Neurodegeneration And Cancer

SEVIL YENİOCAK
ERGUN KAYA

Biotechnological Approaches For Pathogen Eradication From Infected Plants: Meristem Culture,

SOUKAINA BOUAMRANE
AYOUB KHALDAN
HAMID MAGHAT
MOHAMMED AZIZ AJANA
MOHAMMED BOUACHRINE
TAHAR LAKHLIFI

Thermotherapy, Chemotherapy And Cryotherapy

D-QSAR and Molecular Docking Studies on novel triazole Derivatives : Discovery of potent antifungal
drug
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AYOUB KHALDAN
SOUKAINA BOUAMRANE
REDA EL-MERNISSI
HAMID MAGHAT
MOHAMMED AZIZ AJANA
ABDELOUAHID SBAI
MOHAMMED BOUACHRINE
TAHAR LAKHLIFI

QSAR Study of α-glucosidase Inhibitors for Benzimidazole Bearing bis-Schiff Bases using CoMFA,
CoMSIA, and Molecular Docking
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23.01.2021

HALL: 1

Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 2
Passcode: 232021

13:00 – 15:00

MODERATOR:
DR. NADĠRE KANTARCIOĞLU

Authors

Topic title

DR. ÖĞR. GÖR. BURAK ERCOŞKUN

Uluslararası Politik Ekonomi Perspektifinden Bir Analiz: Soğuk SavaĢ Sonrası Dönemde Çin-Afrika
ĠliĢkileri
Bilgi Ekonomisi ve Eğitim Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bir Değerlendirme

ARAŞ. GÖR. DR. EVŞEN ALTUN
ASLAN
FATİH MEHMET SANCAK
PROF. DR. MUSTAFA TANYERİ

A Study On Turkish Exporters Growth Strategies In Globalization Process

GÜLŞAH ARSLAN
PROF. DR. SERDAR ÖZTÜRK

Türkiye de Tarım Sektörünün Temel Sorunları Ve Uygulanan Tarım Politikalarının Türkiye
Ekonomisi Üzerine Etkileri: 2000-2018

DR. EDİP DOĞAN

Cam Tavan Sendromunun Bist-30 daki Firmalarda AraĢtırılması

GAMZE VURAL

Borsa Ġstanbul Katılım Endeksinin Getiri Varyansında Piyasa Riskinin Etkisi

GAMZE VURAL
DR ÖĞR. ÜYESİ HAMİT AKÇAY

Covid-19 Pandemisinin Sağlık Hizmet Ve Ürünleri Ve Ġlaç Sektöründeki BIST ġirketlerine Etkileri:
SVFM Çerçevesinde AĢırı Getirilerinin Analizi
Perakende Sektöründe MüĢteri Saldırganlığının ÇalıĢanlar Üzerinde Etkileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ, HAKAN YILDIRIM

Amerika nın Sosyoekonomik Bir Sorunu: MaaĢ Günü Kredisi

MUHAMMMAD SULEMAN NASİR

Principles Of A Successful Social Life, In The Light Of Islamic Teachings

ALİ AKGÜN
AKBAR AHMADZADA

Covid 19 Salgını Döneminde Borsa Ġstanbul da ĠĢlem Gören Ġlaç Firmalarının Finansal
Performanslarının Analizi
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SESSION: 2
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13: 00 – 15:00

MODERATOR:
DR. LEMAN KUZU

Authors

Topic title

DR. ELİF GENÇ-TETİK

Kamu Personelinin Çoğunluğunu OluĢturan Kadının Yönetimde Var Olma Çabası

DR. ÖĞR. ÜYESİ SAYRA LOTFİ
NESRİN OĞUZ
PROF. DR. GÜRKAN HAŞİT
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZÜM EĞİLMEZ
ÖĞR. GÖR. MELTEM BAŞARAN

Covid-19 Pandemi Döneminde Evsiz Bireylerin YaĢadıkları Sorunlar ve Sosyal Hizmet Müdahalesi
Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini Ve TükenmiĢliğin Demografik DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi: Bilecik Ġli
Belediyelerinde Bir Uygulama

DR. ÖĞR. ÜYESİ TAHSİN GEÇKİL

Kamyon Ve Tır ġoförlerinin YaĢam Tatmini Düzeyi Ve ĠliĢkili Faktörlerin Ġncelenmesi

ÖĞR. GÖR. DR. Emine KARAKAPLAN
ÖZER

Psikodinamik YaklaĢım Çerçevesinde Liderlikte Narsizm ve Örgütlere Etkisi

ARŞ. GÖR. ORHAN ORHUN

Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Erkeklik ÇalıĢmaları

REYHAN SAĞLAM PEKER

ġehit Ailelerine Ve Gazilere Yönelik Sosyal Politika Uygulamalarının Farkındalık Ve Memnuniyet
Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Ankara Ġli Örneği

SULTAN MELEK OKTAY
DOÇ. DR.ABDULKADİR DEVELİ

Devlet Koruması Altında Kalarak YetiĢkinliğe EriĢmiĢ Bireylerin Yurt Sonrasına Sosyal
Adaptasyonları

NAZİFE ÖZGE BEŞER

ĠĢsizlik Ücretlerin Nedeni midir? SeçilmiĢ Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Örneği

AMANEH MANAFİDİZAJİ
KHORRAM MANAFİDİZAJİ
نسرین دمحمیان

Gelecekte GeçmiĢin Ġzi: Hat Trick Without Encouragement
91 آموزش آنالین در مدارس مقطع ابتدایی در ایران طی پاندمی کوید
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DR. ZEHRA FIRAT

Authors

Topic title

SELİM ÖZDEM
EBUBEKİR SEYYARER
FARUK AYATA

MQTT Protokolü Ġle Bir IoT (Nesnelerin Ġnterneti) Uygulaması

FARUK AYATA
EBUBEKİR SEYYARER
SELİM ÖZDEM

Türkiye de Kullanılan GeniĢbant Teknolojileri Ve Verileri Üzerine Bir AraĢtırma

MEHMET YILMAZ
GÜLTEKİN ÇAĞLAR
ADEM KOCYIGIT

The Dielectric Performance Of The Al/Cu:Nio/p-Si Heterojunction

MEHMET YILMAZ
ADEM KOCYIGIT
ETUDIANT H.ZEDDI
DOCTORANTE N. RHAZZANE
DOCTORANTE A.SKOTTA
PROFESSEUR H.ZEJLI
PROFESSEUR M.HILALI
HAYAL ÇOBANOĞLU

Investigation Of The Structural Properties Of NiO Films Grown by Chemical Spray Pyrolysis

Etude De L inhibition De La Corrosion Du Cuivre En Milieu Acide Sulfurique Par L acide 4Aminobenzoïque
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*Bu çalışma 218M341 numaralı TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.

ÖZET
Bu çalışma, Ku-bant ve K-bant aralığını bir arada içeren ultra geniş bant emiciyi ele
almaktadır. Tasarım, 12,4 GHz-29,4 GHz aralığında 15 GHz bant genişliğinde %90 emilim
sağlamaktadır. Yapı, 1,6 mm kalınlığında ve üzerinde 0,017 mm bakır kalınlığında desen
bulunan tek bir FR4 dielektrik tabakasından oluşmaktadır. Benzetim, elektromanyetik
simülasyon programı olan CST Mikrodalga Studio programı ile yapılmıştır. Yapının
empedans davranışı, emilimin sağlandığı frekans bölgesi için empedans eşleştirme analizi ile
test edilmiştir. Rezonans bölgesindeki güçlü soğurmanın tam frekans aralığını görmek için,
soğurucunun yüzey akımları da test edilmiştir. Yapının elektriksel ve manyetik geçirgenlik (ε
ve µ) olarak bilinen elektromanyetik parametreleri de elde edilmiştir. Yapının polarizasyon
bağımsız olduğu test edilmiştir ve simetrik tasarımı nedeniyle bu tasarım polarizasyon
bağımsızdır. Tasarımın, λ0/8.97 kalınlıktadır ve ayrıca basit bir tasarıma ve emicinin birçok
uygulama için kullanışlı olabileceği kompakt bir yapıya sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Ku ve K bant, metamalzeme emici, eğik açı, ultra-ince
ULTRATHIN ULTRAWIDE BAND METAMATERIAL ABSORBER FOR KA AND
KU BAND K BAND MICROWAVE APPLICATIONS
* This work is supported by the 218M341 TÜBİTAK project.

ABSTRACT
This paper is based on an ultra-wide band absorber including both Ku-band and K-band
range. The design provides 90% absorption in the 15 GHz bandwidth in the 12.4 GHz-29.4
GHz range. The structure consists of a single dielectric layer of FR4 with 1.6 mm thickness
and pattern of copper thickness of 0.017 mm on it. The simulation was made with the CST
Microwave Studio program, which is an electromagnetic simulation program. The impedance
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behavior of the structure has been tested by impedance matching analysis for the frequency
region where the absorption is provided. In order to see the exact frequency range of strong
absorption in the resonance region, surface currents of the absorber are also tested.
Electromagnetic parameters of the structure, known as electrical and magnetic permeability
(ε and µ) were also obtained. Polarization behavior was tested, due to its symmetrical design
that proposed structure is polarization insensitive. The design has λ0/8.97 thickness frequency
and also by having a simple design and a compact structure that absorber may be useful for
many applications.
Key Words : Ku and K band, metamaterial absorber, oblique incidance, ultra-thin
1.GĠRĠġ
Negatif kırılma indisi fikrini ilk kez rus bilim adamı Veselego 1968 yılında ortaya attığında,
hem elektriksel geçirgenliğin hemde manyetik geçirgenliğin aynı anda negatif olması
gerektiğini de teorik olarak ıspatlamıştı [1]. Veselogonun teorik çalışmalarını gerçek bir
malzeme için sağlamak Pendry tarafından sağlandı. 1998 ve 1999 yıllarında yaptığı
çalışmalarla sonsuz ince iletkenlerle önce negatif elektriksel geçirgenliği, daha sonra SRR
yapıları ile de negatif manyetik geçirgenliği elde etmeyi başarmıştı [2,3]. Smith tarafından bu
iki bileşen tek bir malzeme için birleştirilerek deneysel olarak ilk negatif kırılma özelliğine
sahip malzemeler üretilebilmişti [4]. Metamalzemelerin rezonans bölgesi üstün davranışları
anten, görünmezlik pelerini, sensör, emici gibi bir çok alanda kullanılmasına olanak
tanımıştır. Landy tarafından ilk kez metamalzemelerin emici olarak kullanılmasından sonra,
metamalzeme emiciler çeşitli band aralıkları için tasarlanmaya devam etti [5,6,7,8]. Bununla
birlikte bir çok araştırmacı metamalzemelerin yüzey empedansını artıracak ve empedans
uyumunu sağlayacak malzeme katkılarıyla birlikte geniş bant aralığı için emici tasarımları
gerçekleştirdi [9,10,11]. Bu tasarımlar gerçekleştirilirken sadece metamalzemeler kullanılarak
çok seviyeli farklı boyutlarda metamalzemeler kaskat bağlanarak rezonans bölgesi aralığı
geniş bant aralığı için sağlanabilmiştir [12,13,14]. Bu çalışmalar geniş bant aralığı için olumlu
sonuçlar göstermesine rağmen kaskat bağlantı oldukça kalın bir yapı sağlıyordu. Bu durum
araştırmacıların hem geniş hemde ince metamalzeme emicilere yönelmesini sağladı
[15,16,17]. Bu çalışma sadece tek tabaka metamalzeme alttaş olarak FR-4 malzeme
kullanılarak Ku (12-18 GHz) ve K (18-27 GHz) bandında çalışan ve dalga boyuna göre
oldukça ince ve oldukça geniş bant metamalzeme emici tasarlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Yapı Dizaynı
Bu çalışmada amaçlanan geniş bant metamalzeme emicinin CST programında tasarlarımı
görsel 1 de verildiği gibidir. Görsel 1de görüldüğü gibi metamalzeme emicinin arkası metal
ile sonlandırılmıştır. Kullanılan metal bakır olup iletkenliği 5.8108 S/m dir. Alttaş olarak
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elektriksel geçirgenliği  r  4.4 manyetik geçirgenliği r  1 ve kayıp tanjantı   0.025
olan kayıplı dielektrik FR-4 malzemesi kullanılmıştır.

Görsel 1. Amaçlanan Ku ve K bant metamalzeme emici

Görsel 1 de birim hücresi verilen kare metamalzemenin birim hücre uzunluğu L=7mm dir.
Ayrıca tanımlayıcı diğer parametreler ise s=1.71 mm, m=1.83 mm, k=0.4 mm, h=1.2 mm,
n=1.71 mm ve FR-4 ün kalınlığı d=1.6 mm‟dir. Tasarımın yapıldığı CST programında
yerleştirilen portlar ile soğurum frekans domaininde yapılmıştır. Soğurum yapılırken metal
sınırda elektrik alanın teğetsel bileşeni sıfır olduğu için, Et  0 alınarak sınır şartları
uygulanmıştır.

2.2. Yöntem
Yapılan tasarımın yansıma ve iletim parametre bilgilerini frekans uzayında veren saçılım
parametreleri CST ile elde edilmiştir. Saçılım paramtreleri kullanılarak bir emicinin yüzde
emilim fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilebilir.
%Emi lim  100* 1 | S11 |2  | S12 |2 

Denklem (1)‟de verilen yüzde emilim fonksiyonu için S11 yansıma saçılım parametresini S 21
ise iletim saçılım parametresidir. Tasarlanan metamalzemenin basit bir tasarım olabilmesi için
sonu bakır metal ile sonlandırılmıştır. Sonlandırma yapılan bakır ile elektromanyetik dalgalar
metamalzemeyi geçemeyeceği için iletim saçılım parametreleri sıfır yapılmıştır. Dolayısı ile

denklem (1)‟deki emilim fonksiyonu 100* 1 | S11 |2  olarak alınabilir. Metamalzeme emici
için önemli olan bir diğer kriter ise empedans uyumudur. Havanın normalize empedansına
emilim bölgesinde eşit yapılması sağlanılarak havadan metamalzemeye gelen dalgaların
metamalzemeye çarpıp geri yansıması engellenilir. Empedans uyumu için metamalzeme
emicinin saçılım parametrelerine bağlı empedans hesabı aşağıdaki gibi elde edilebilir.
z
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Burada z metamalzemenin normalize empedansıdır. Metamalzeme emicinin emilim bölgesi
frekans aralığında elektromanyetik özelliklerinin değişiminin incelenmesi de emilimin
potansiyelini anlamak için oldukça önemlidir. Metamalzemelerin elektromanyetik
özelliklerine göre ayrıldığı 4 farklı bölge vardır. Bu bölgeler dalgaların yayılımı anlamak için
oldukça önemlidir. Görsel 2‟de görüldüğü gibi II. ve IV. bölgelerde metamalzemeler
sönğmlenen dalgalar olarak ortaya çıkmıştır. Bu bölgelerde elektirksel ve manyetik
geçirgenliğin herhangi birisi negatif olmaktadır. Bu durum için kırılma indisi n  
formülasyonu kompleks çıkacağı için elektromanyetik dalga emici içerisinde evenescant
(önümlenen) dalgalar olarak ortaya çıkmaktadır.

Görsel 2. Metamalzemelerin çalışma bölgeleri

Metamalzeme emicinin saçılım parametrelerine bağlı olarak efektif elektrik ve manyetik
geçirgenlikleri aşağıda verilmiştir.

 eff  1 

2 jS11  1
;
k0 dS11  1

eff  1 

2 jS11  1
k0 dS11  1

Metamalzeme emicilerin çalıştığı bant aralığı için dalga boyuna göre kalınlığı önemli bir
kriter olarak literatürde yerini almıştır. Bu noktada çalışma bant genişliğinin merkez frekansı
minimum ve maksimum frekans aralığının ortalaması olarak aşağıdaki gibi elde edilir.
fc 

f min  f max
2

Denklem (4) ile elde edilen merkez frekans

 fc 

kullanılarak metamalzeme kalınlığının

merkez dalga boyuna göre hesabı aşağıdaki gibi elde edilebilir.
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c 

c
fc

3. BULGULAR
CST programında TE ve TM modları için elde edilen saçılım paramterlerinin MATLAB
programında yazılan kod ile elektromanetik dalganın metamalzeme emiciye normal geliş ve
eğik açılı geliş (10o, 20o ve 30o için) durumu için elde edilen yüzde emilim grafiği görsel 3‟ de
verilmiştir. Görsel 3‟de görüldüğü gibi normal açılı durum için TE ve TM modda
metamalzemenin yüzde emilimleri eşit çıkmıştır. Bu durum normal geliş için polarizasyon
hassas olmayan bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Fakat açı 30 derece için TE modda yüzde emilim
metamalzeme geometrisinden dolayı TM ile farklı sonuç elde edilmiştir.

Görsel 3. TE ve TM modları için 0o, 10o, 20o ve 30o geliş açıları için yüzde emilim grafikleri

Metamalzeme emici 12,4 GHz-29,4 GHz aralığında yaklaşık 15GHz emilim sağlayarak hem
Ku hemde K bandının tamamında %90‟ın üzerinde emilim sağlamıştır. Metamalzeme
emicinin çalıştığı frekans aralığı için empedansın reel ve sanal kısımları görsel 4‟te verildiği
gibidir.
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Görsel 4. Normal geliş için normalize empedansın reel ve sanal kısımları

Görsel 4‟te görüldüğü gibi emicinin çalışma bant genişliğinde normalize empedansın reel
kısmı 1, sanal kısmı ise 0 bölgesindedir. Bu empedans ise havanın normalize empedans
değerine eşittir. Yani metamalzeme emici çalışma frekans bant aralığında empedans eşleme
gerçekleştirmiştir. Görsel 5‟te tasarlanan metamalzeme emicinin elektriksel ve manyetik
geçirgenliğinin reel ve sanal kısımları verilmiştir. Elektriksel ve manyetik geçirgenliğin reel
kısmı empedans uyumu için önemli iken, sanal kısımları harcanan enerjinin potansiyeli için
önemlidir.

Görsel 5. Elektriksel ve manyetik geçirgenliğin reel ve sanal kısımları

Görsel 5‟te görüldüğü gibi emici çalışma bant aralığında elektirksel geçirgenliğin reel kısmı
pozitif iken manyetik geçirgenliğin reel kısmı negatif seyretmiştir. Böylece metamalzemenin
IV. bölgesinde çalıştığı açıktır. Metamalzeme emicinin en güçlü rezonans gösterdiği
frekanslar olan 13,1 GHz, 18,9 GHz, 25,6 GHz ve 28,6 GHz için yüzey aklımları görsel 6‟da
verilmiştir.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 6

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

(a)

(b)

(c)
(d)
Görsel 6. a) 13,1 GHz b) 18,9 GHz c) 25,6 GHz ve d) 28,6 GHz için yüzey akımları

Metamalzeme emicinin merkez frekansı fc  12,4  28,8 / 2  20.9 GHz olup dalga boyu
λ0/8.97 boyutundadır. Çizelge 1‟de referans alınan çalışmalar ve bu çalışmada amaçlanan
metamalzeme emici için bant genişliği ve dalga boyu cinsinden kalınlıkları kıyaslanmıştır.
Çizelge 1. Amaçlanan
kıyaslaması
Referans

metamalzeme emicinin kalınlığının referans olarak alınan çalışmalarla

[17]

Bant GeniĢliği
(GHz)
7,30 GHz

Birim Hücre
Boyutu
8 mm

Merkez
Frekansı
11,01 GHz

[18]

6,17 GHz

13,8 mm

11,73 GHz

[20]

13,43 GHz

5 mm

21,15 GHz

Amaçlanan tasarım

(12,4 - 29,4) 15
GHz

7 mm

20,9 GHz

Kalınlık
2,7 mm
0,10 λ0
5,6 mm
0,224 λ0
1,6 mm
0,114 λ0
1,6 mm
0,111 λ0

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada mikrodalga frekanslarında Ku ve K bantları için radara karşı görünmezlik
sağlayan metamalzeme tabanlı oldukça geniş bant ve ince emici tasarımı yapılmıştır.
Tasarlanan emici 12,4 GHz - 29,4 GHz aralığında yaklaşık 15 GHz‟lik bir frekans aralığı için
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%90 üzerinde emilim sağlamaktadır. Ayrıca tasarlanan mikrodalga emici, normal geliş
durumu için (0o „lik geliş açısı için) TE ve TM modda aynı emilimi sağlayarak polarizasyon
hassasiyetsiz bir emici olduğunu göstermiştir. Ayrıca çeşitli eğik açılar için (10o, 20o ve 30o)
emilim performansı değişmemiş –8 dB eşik değerinin üzerinde emilim sağlamıştır.
Tasarlanan emici literatürde yer alan benzer çalışmalara göre oldukça ince (0,111λ0)
tasarımdır.
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BASĠT TASARIM GENĠġ AÇI C ġEKĠLLĠ C BANT METALAMZEME EMĠCĠ
Gökhan ÖZTÜRK
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ÖZET
Bu çalışmada C bant (4-8 GHz) mikrodalga uygulamalarında kullanılmak için basit C şekilli
yapılar ile metamalzeme emici tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan metamalzeme yapı tek
katmanlı bir yapıdır ve emicinin alt kısmı metal sonlandırıcı ile sonlandırılmıştır. Emicinin en
üst kısmı metamalzeme olarak SRR (Split Ring Resenatör) yapıları kullanılmıştır. SRR
yapının altında ise alttaş olarak düşük kayıplı FR-4 dielektrik malzemesi kullanılmıştır.
Ayrıca metal sonlandırıcı olarak bakır kullanılmıştır. Emicinin arkasına konulan bakır metal
ile sonlandırma işlemi ile iletim saçılım parametreleri sıfır yapılarak kolay bir analiz
sağlanmıştır. Tasarım için elektomanyetik simülasyon programı olarak CST Microwave
Studio programı kullanılmıştır. CST programında frekans domaininde normal açılı durumda
gelen dalga için yapılan soğurum sonuçları ile 4-7.5 GHZ aralığında 3.5 GHZ bant genişliğine
sahip %90 emilim elde edilmiştir. Tasarım %85 emilim bölgesinde 3.8 GHZ den 7.6 GHZ e
3.8 GHZ bant genişliğinde emilim göstermiştir. Yapılan tasarımın empedans uyum analizi
yapılarak emilimin sağlandığı frekans bölgesi için empedans davranışı incelenmiştir. Ayrıca
rezonans bölgesinde güçlü emilimin sağlandığı frekans aralığı için emicinin yüzey akımları
incelenmiştir. Ek olarak metamalzemenin elektromanyetik parametreleri olan elektriksel ve
manyetik geçirgenlik parametreleri (ε ve µ) elde edilerek emicinin rezonans bölgesi davranışı
üzerine odaklanılmıştır. Yüzde emilim, empedans ve elektromanyetik parametrelerin elde
edilmesi için MATLAB yazılım programı kullanılmıştır. Tasarlanan metamalzeme emicinin
eğik açılı durumda gelen dalga için 0-45 derece arasında çeşitli açılarda emilim davranışı
incelenmiştir. Tasarlanan emici 0-45 derece aralığında -8dB bant sınırı için güçlü bir emilim
göstermektedir. Ayrıca kullanılan FR-4 malzemesi için kayıp tanjant 0.025-0.1 arasında
değiştirilerek emilim ile kayıp tanjant arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Tasarlanan emicinin
merkez frekansı 5.76 GHz olup emici kalınlığı 0.080 λ m kalınlığındadır. Dizayn edilen
metamalzeme absorber literatürde yapılan diğer ultra ince metamalzeme emiciler ile
kıyaslandı ve tasarımın ultra ince özelliğine sahip metamalzeme emici olduğu gösterildi.
Anahtar Kelimeler: C bant, metamalzeme emici, eğik açı, ultra-ince
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SIMPLE DESIGN WIDE ANGLE C SHAPED METAMATERIAL ABSORBER IN C
BAND
Gokhan OZTURK
1

1

Ataturk University, Engineering Faculity, ORCID ID 0000-0001-8106-0053

ABSTRACT
In this study, a metamaterial absorber design with simple C-shaped structures was made for
use in C band (4-8 GHz) microwave applications. The designed metamaterial structure is a
single layer structure and the bottom of the absorber is terminated with a metal backed. SRR
(Split Ring Resator) structures are used as metamaterial at the top of the absorber. Under the
SRR structure, low loss FR-4 dielectric material is used as a substrate. In addition, copper is
used as a metal backed. With copper metal backed, transmission scattering parameters went
to zero and so an easy analysis was provided. CST Microwave Studio program was used as
an electromagnetic simulation program for the design. In the CST program, 90% absorption
with 3.5 GHZ bandwidth in the range of 4-7.5 GHZ was obtained with the results of the
absorption performed for the normal incidance in the frequency domain. The design showed
absorption from 3.8 GHZ to 7.6 GHZ to 3.8 GHZ in the 85% absorption region. The
impedance behavior of the design has been examined by performing the impedance matching
analysis for the frequency region where the absorption is provided. In addition, the surface
currents of the absorber were examined for the frequency range where strong absorption was
achieved in the resonance region. In addition, the electrical and magnetic permeability
parameters (ε and µ), which are the electromagnetic parameters of the metamaterial, were
obtained and the resonance region behavior of the absorber was focused. MATLAB software
program was used to obtain percent absorption, impedance and electromagnetic parameters.
The absorption behavior of the designed metamaterial absorber for the oblique incidance at
various angles between 0-45 degrees was investigated. The designed absorber shows a strong
absorption in the 0-45 degrees range for the -8dB band threshold. In addition, loss tangent
used for the FR-4 material was changed between 0.025-0.1 and the relationship between
absorption and loss tangent was examined. The center frequency of the designed absorber is
5.76 GHz and the absorber thickness is 0.080 λ m. The designed metamaterial absorber was
compared with other ultra thin metamaterial absorber realized in the literature and it was
shown that design show the ultra-thin absorber feature.
Key Words : C band, metamaterial absorber, oblique incidance, ultra-thin
1.GĠRĠġ
Pendry ve Smith tarafından ilk kez deneysel olarak üretimi yapılan metamalzemeler doğada
bulunmayan negatif kırılma indisi özelliği ile son yıllarda dikkatleri üzerine çekmektedir
[1,2,3]. Metamalzemeler güçlü rezonans davranışları ile sensör, görünmezlik pelerini, güneş
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paneli, antenler, optik, emici gibi birçok alanda kullanılmaktadır [4,5,6,7,8,9]. Metamalzeme
emiciler ilk kez Landy tarafından [10] keşfedildikten sonra, çeşitli mikrodalga bantları için
çeşitli absorber dizaynları da birlikte yapılmaya başlandı. Bu çalışmalar polarizasyona (TE ve
TM modları için aynı hassasiyet), eğik açıya, üretilebilirliğe, birden fazla bant genişliği için
çalışmasına ve inceliğine göre çeşitlendirilmiştir [11,12,13,14]. Ayrıca geniş bant aralığı için
kaskat bağlı yapılar ile genişbant emici tasarımları yapılmıştır [15,16,17,18]. Bazı
çalışmalarda rezenatörlere lumped (Toplu elemanlar veya R,L,C elemanları) elemanlarda
eklenerek çalışma bant genişliği artırılmıştır[19,20]. Bu çalışmalarda emicinin çalıştığı
frekans aralığı için çeşitli analizler yapılmıştır. Efektif ortam teorisi ile elektromanyetik
parametreler ve empedans eşleme için normalize empedans grafikleri elde edilmiştir. Bu
çalışmada C bandında çalışan, basit C şekilli ve oldukça ince metamalzeme bazlı emici
tasarımı yapılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Malzemelerin mikrodalga frekanslarındaki tepkilerini ölçmek için saçılım parametrelerinin
elde edilmesi sıkça kullanılan metoddur. S parametreleri ile malzemenin yansıma ve iletim
karakteristiği elde edilebilir. Emicilerin saçılım parameterelerine bağlı olarak yüzde emilim
formülasyonu aşağıdaki gibidir.
%Emi lim  100* 1 | S11 |2  | S12 |2 

Burada S11 ve

S12 yansıma ve iletim saçılım parametreleridir. Amaçlanan metamalzeme

emicinin sonu metal ile sonlandırıldığı zaman iletim olmayacağı için S12 sıfıra gidecektir. Bu
çalışmada amaçlanan emici CST Microwave Studio programı kullanılarak görsel 1 de verilen
dizayn oluşturulmuştur.

Görsel 1. Amaçlanan C bant metamalzeme emici

Görsel 1 de verilen metamalzeme emici dizaynı için iletkenliği   5.8107 S / m olan bakır,
alttaş olarak elektromanyetik özellikleri  r  4.4 , r  1 ve kayıp tanjantı   0.25 olan FR-4
malzemesi kullanılmıştır. L uzunluklu kare metamalzeme emicinin birim hücresi 9 x 9 mm
olup, kullanılan C şekilli SRR için ro=4.4, ri=3 mm, g=1.1mm ve FR-4 kalınlığı d=4.2
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mm‟dir. İletim saçılım parametrelerinin sıfır olması için emici bakır metal ile
sonlandırılmıştır. Emici için empedans uyumu oldukça önemli bir konudur. Saçılım
parametreleri cinsinden sonu metal ile sonlandırılmış emici için normalize empedans hesabı
aşağıdaki gibi elde edilebilir.
1  S11
Z
1  S11
Elektromanyetik parametrelerinin reel ve sanal kısımları malzemeni empedans uyumu ve
malzemede depolanan elektriksel ve manyetik enerji için oldukça önemlidir. Saçılım
parametreleri cinsinden efektif parametreler aşağıdaki gibi elde edilir.
2 jS11  1
k0 dS11  1
2 jS11  1
 1
k0 dS11  1

 eff  1 

eff

Burada k0 serbest uzay dalga numarası olup, d mesafesi ise emicinin kalınlığıdır. Ayrıca

 eff

ve  eff metamalzeme emicinin efektif elektriksel ve manyetik geçirgenlikleridir.
3. BULGULAR
Görsel 1 de verilen metamalzeme emici CST ortamında tasarlanılıp frekans domaininde
soğurum sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar TE ve TM modu için hesaplanılmıştır.
Görsel 2 de geliş teta açısının çeşitli açılar için (15o, 30o ve 45o) saçılım parametreleri elde
edilmiştir. Elde edilen saçılım parametrelerine denklem (1) MATLAB yazılım programında
uygulanılarak yüzde emilim eğrileri görsel 2 deki gibi elde edilmiştir.

Görsel 2. Metamalzeme emicinin normal geliş, 15o , 30o ve 45o için TE ve TM modda elde edilen
yüzde emilimleri

Görsel 2 de görüldüğü gibi amaçlanan metamalzeme emici normal geliş için TE ve TM
modda 4-7.5 GHz aralığında %90 emilim göstermiştir. Ayrıca emicinin geometrisi TE ve TM
için aynı sonuçların elde edilmesini sağlamıştır. Emicinin açı ile hassasiyetinin ölçülmesi için
dalga çeşitli eğik açılarla metamalzemeye gönderilerek emilimler ölçülmüştür. Görsel 2 de
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görüldüğü gibi 15o , 30o ve 45o için -8 dB yani %84.15 emilim eşiğinin üzerinde performans
göstermektedir. Ayrıca yaklaşık 3.8 ile 7.6 GHz aralığında yaklaşık %85 emilim yani -8.239
dB lik bir yansıma saçılımı elde edilmiştir.

Görsel 3. Amaçlanan emicinin normalize empedansı

Emilimin olduğu güçlü rezonans bölgesinde normalize empedans grafiği görsel 3‟de
verilmiştir. Görsel 3‟de verilen grafiğin elde edilmesi için denklem (2) kullanılmıştır.
Empedans grafiği emicinin çalıştığı frekans aralığında normalize empedansın reel kısmının
yaklaşık 1, sanal kısmının yaklaşık 0 olduğu gözlenmelidir. Dikkat çekilmelidir ki bu
empedans havanın normalize empedans değeriyle aynıdır. Bu frekans bölgesinde emicinin
hava ile empedans eşleyerek yansımayı minimize ederek, enerjiyi metamalzeme içerisinde
hapsetmektedir.

(a)
(b)
Görsel 4. Metamalzeme emicinin a) elektriksel geçirgenliklerinin reel ve sanal kısımları b) manyetik
geçirgenliğinin reel ve sanal kısımları

Görsel 4 de metamalzeme emicinin efektif elektromanyetik parametrelerini göstermektedir.
Rezonans bölgesinde elektriksel geçirgenliğin reel kısmının pozitif, manyetik geçirgenliğin
negatif bölgede seyretmesi kompleks bir kırılma indisine ve doğal olarak rezonans bölgesinde
sönümlenen dalgaların oluşumuna olanak tanımıştır. Dolayısıyla bu sönümlenen dalgalar
metamalzeme emicide emilim olarak ortaya çıkmıştır.
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Görsel 5. Kayıplı FR-4 malzemesinin kayıp tanjant değişimine karşın yüzde emilim grafiği

Görsel 5 kayıplı FR-4 malzemesinin kayıp tanjantının değişimine karşın emilim yüzde
grafiğidir. Normalde kayıp tanjant değeri 0.025 olan FR-4 malzemesinin kaybı artırıldığında
rezonans piklerinde düşüş, yani 4.3 GHz ve 6.48 GHz frekanslarındaki azda olsa emilimde
düşüş gözlemlenmiştir.

(a)
(b)
Görsel 6. a) 4.3 GHZ de metamalzeme emicinin yüzey akımları b) 6.48 GHZ de metamalzeme
emicinin yüzey akımları

Görsel 6, rezonans bölgesinde metamalzeme emicinin güçlü rezonans gösterdiği frekanslar
için yüzey akımlarını göstermektedir. Tasarlanan emicinin merkez frekansı yaklaşık olarak
5.76 GHz dir. Kullanılan FR-4 malzemensinin kalınlığı 4.2 mm dir. Kullanılan FR-4
malzemesinin dalga boyu cinsinden kalınlığı yaklaşık olarak 0.080λ m veya λ /26,3 m‟dir.
Dolayısıyla referans çalışmalarla mukayese için çizelge 1 doldurulmuştur.
Çizelge 1. Amaçlanan
kıyaslaması
Referans
[21]
[22]
[23]
[24]
Amaçlanan tasarım
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Çizelge 1‟de görüldüğü gibi tasarlanan metamalzeme emici, referans olarak alınan ve ince
özelliği ile ön plana çıkan referans makaleler ile kıyaslaması verilmiştir. Amaçlanan emici,
0.080 λ kalınlığı ile oldukça ince metamalzeme emici olarak dikkat çekmektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada CST Microwave Studio programı kullanılarak C şekilli C bandında çalışan
metamalzeme emici dizaynı ve sonuçları paylaşılmıştır. Tasarlanan emici normal açılı geliş
durumu için 4-7.5 GHz aralığında emilim sağlamıştır. TE ve TM modlarında eğik açılı
durumda 15o , 30o ve 45o için emicinin performansı incelenmiş ve -8 dB üzerinde emilim
olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca güçlü rezonansın olduğu 4.3 GHz ve 6.48 GHz frekanslarında
yüzey akımları incelenmiştir. Mikrodalga emici dizaynında empedans uyumunun önemli
olduğu için, normalize empedans grafiği incelenmiş ve emicinin çalıştığı frekans aralığında
havanın normalize empedans değeriyle aynı oluğu gözlemlenmiştir. Ayrıca emicinin
elektromanyetik özellikleri çıkartılmış ve alttaş olarak kullanılan FR-4 malzemesinin kayıp
tanjant değişimi ile emicinin performansının çok değişmediği gözlemlenmiştir.

KAYNAKÇA

[1]

Pendry, J.B., Holden, A.J., Robbins, D.J. and Stewart, W.J., 1998. Low frequency
plasmons in thin-wire structures. Journal of Physics: Condensed Matter, 10 (22), 47854809.

[2]

Pendry, J.B., Holden, A.J., Robbins, D.J. and Stewart, W.J., 1999. Magnetism from
conductors and enhanced nonlinear phenomena. IEEE Transactions Microwave
Theory Techniques, 47, 2075-2080.

[3]

Smith, D.R., Padilla, W.J., Vier, D.C., Nemat-Nasser, S.C. and Schultz, S., 2000a.
Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity.
Physical Review Letters, 84 (18), 4184.

[4]

Pendry JB. Negative refraction makes a perfect lens. Phys Rev Lett. 2000;85:3966

[5]

Schurig D, Mock JJ, Justice BJ, et al. Metamaterial electromagnetic cloak at
microwave frequencies. Science. 2006;314:977–980.

[6]

Wang Y, Sun T, Paudel T, et al. Metamaterial-plasmonic absorber structure for high
efficiency amorphous silicon solar cells. Nano Lett. 2012;12:440–445.

[7]

Ziolkowski, R. W., & Erentok, A. (2006). Metamaterial-based efficient electrically
small antennas. IEEE Transactions on antennas and propagation, 54(7), 2113-2130.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 16

Cumhuriyet Zirvesi
[8]

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Shalaev, V. M. (2007). Optical negative-index metamaterials. Nature photonics, 1(1),
41-48.

[9]

Watts, C. M., Liu, X., & Padilla, W. J. (2012). Metamaterial electromagnetic wave
absorbers. Advanced materials, 24(23), OP98-OP120.

[10]

Landy, N. I., Sajuyigbe, S., Mock, J. J., Smith, D. R., & Padilla, W. J. (2008). Perfect
metamaterial absorber. Physical review letters, 100(20), 207402.

[11]

Huang, L., & Chen, H. (2011). Multi-band and polarization insensitive metamaterial
absorber. Progress In Electromagnetics Research, 113, 103-110.

[12]

Tao, H., Bingham, C. M., Strikwerda, A. C., Pilon, D., Shrekenhamer, D., Landy, N.
I., ... & Averitt, R. D. (2008). Highly flexible wide angle of incidence terahertz
metamaterial absorber: Design, fabrication, and characterization. physical review
B, 78(24), 241103.

[13]

Wang, B. X., Wang, G. Z., & Sang, T. (2016). Simple design of novel triple-band
terahertz metamaterial absorber for sensing application. Journal of Physics D: Applied
Physics, 49(16), 165307.

[14]

Wang, B. X., He, Y., Lou, P., Huang, W. Q., & Pi, F. (2020). Penta-band terahertz
light absorber using five localized resonance responses of three patterned
resonators. Results in Physics, 16, 102930.

[15]

Huang, R., Li, Z. W., Kong, L. B., Liu, L., & Matitsine, S. (2009). Analysis and
design of an ultra-thin metamaterial absorber. Progress In Electromagnetics
Research, 14, 407-429.

[16]

Liu, J., Ma, W. Z., Chen, W., Yu, G. X., Chen, Y. S., Deng, X. C., & Yang, C. F.
(2020). Numerical analysis of an ultra-wideband metamaterial absorber with high
absorptivity from visible light to near-infrared. Optics Express, 28(16), 23748-23760.

[17]

Sun, J., Liu, L., Dong, G., & Zhou, J. (2011). An extremely broad band metamaterial
absorber based on destructive interference. Optics Express, 19(22), 21155-21162.

[18]

Xiong, H., Hong, J. S., Luo, C. M., & Zhong, L. L. (2013). An ultrathin and
broadband metamaterial absorber using multi-layer structures. Journal of Applied
Physics, 114(6), 064109.

[19]

Zhi Cheng, Y., Wang, Y., Nie, Y., Zhou Gong, R., Xiong, X., & Wang, X. (2012).
Design, fabrication and measurement of a broadband polarization-insensitive
metamaterial absorber based on lumped elements. Journal of Applied Physics, 111(4),
044902.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 17

Cumhuriyet Zirvesi
[20]

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Chen, X., Li, Y., Fu, Y., & Yuan, N. (2012). Design and analysis of lumped resistor
loaded metamaterial absorber with transmission band. Optics Express, 20(27), 2834728352.

[21]

Xin, W., Binzhen, Z., Wanjun, W., Junlin, W., & Junping, D. (2017). Design,
fabrication, and characterization of a flexible dual-band metamaterial absorber. IEEE
Photonics Journal, 9(4), 1-12.

[22]

Li, S., Gao, J., Cao, X., Li, W., Zhang, Z., & Zhang, D. (2014). Wideband, thin, and
polarization-insensitive

perfect

absorber

based

the

double

octagonal

rings

metamaterials and lumped resistances. Journal of Applied Physics, 116(4), 043710.
[23]

Sen, G., Banerjee, A., Nurul Islam, S., & Das, S. (2016). Ultra‐thin miniaturized
metamaterial perfect absorber for x‐band application. Microwave and Optical
Technology Letters, 58(10), 2367-2370.

[24]

Hoa, N. T. Q., Tuan, T. S., Hieu, L. T., & Giang, B. L. (2019). Facile design of an
ultra-thin broadband metamaterial absorber for C-band applications. Scientific
reports, 9(1), 1-9.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 18

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

BAZI AĞAÇ TÜRÜ ODUNLARI YÜZEY DEFORMASYONLARININ YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKĠSĠ
Hatice ULUSOY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu, ORCID ID: 0000-0003-0960-3388

ÖZET
Bu çalışmada; Türkiye‟nin Doğu Karadeniz Bölgesinde doğal olarak yetişen Doğu Ladini
(Picea orientalis (L.) Link.), Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Anadolu Kestanesi
(Castenae sativa Mill.) odunlarının odun yüzey deformasyonlarının yüzey pürüzlülük
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Pürüzlülük deneyleri, standartlara göre ağaç türü
odunlarından hazırlanan teğet kesitli örneklerde yürütülmüştür. Bu amaçla; işlemler planya
makinesinde 8 ve 16 m/dk besleme hızlarında planyalama ile zımpara aletinde 80, 100, 150 ve
180 no‟lu zımparalarla işlemler yapılarak yüzey pürüzlülük ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Deformasyon ölçümleri, her bir ağaç türü odununa ait zımparalanmış radyal kesitteki
örneklerden mikrotomla alınmış preparatlar üzerinde mikroskopla yapılmıştır. Deney
sonuçlarına göre; ağaç türü odunları yüzey deformasyonları, yüzey pürüzlülük değerlerinden
çok yüksek çıkmış; zımpara no‟ları arttıkça, odun yüzey deformasyonları ve yüzey
pürüzlülükleri azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ağaç Türü, Zımpara, Odun Yüzey Deformasyonları, Yüzey Pürüzlülüğü
1. GĠRĠġ
Ülkemizde son yıllarda orman ürünlerine olan talebin artması ve orman kaynaklarının gitgide
azalması, odun ham maddesinin en verimli şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri olan orman endüstrinin ana kaynağını oluşturan
odunun kullanımı ve değerlendirilmesi ile ilgili oldukça fazla bilgi eksikliği vardır. Odun
yüzeyi onun birçok uygulamaları için kullanımlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu
nedenlerle odunun anatomik özelliklerinin ve karakteristiklerinin bilinmesi veya kontrolü,
orman ürünleri endüstrisinde odun ve odun kökenli malzemelerin yüzey kalitesinin önemini
daha da artırmaktadır. Odun yüzeyleri uygun tekniklerle iyi rendelenmiş veya zımparalanmış
olarak düşünülse bile, anatomik boşluklu yapısı nedeniyle yüzeyi düzgün değildir. İşlenmiş
bir odun yüzeyi büyüteç altında incelendiğinde; parçalanmış lifler dağlar ve vadiler gibi
görüntüler oluşturur. Bunların; en düşük düzeye kadar düzgünleştirilmesi, pürüzsüz veya en
az pürüzlü yüzey için gereklidir. Bu amaçla; odunun bu yapısı göz önünde bulundurularak,
işlemede uygun koşulların seçimi ile pürüzlülüğün azaltılmasında etkili olunacağı ortaya
konulabilir. Bu bakımdan; ağaç türü ve yapısı, kesiş yönü, aletteki bıçak sayısı, zımpara
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numarası, besleme veya kesme hızı vb. gibi etkenlerin yüzey pürüzlülüğündeki yeri ve önemi
oldukça fazladır [1] .
Zımparalanmış farklı ağaç türü odunlarının yüzey pürüzlülüğünün, ilkbahar odununda
yaz odunundan daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir [2]. Rendelenmiş ve zımparalanmış
odun yüzey ve iç kısımlarındaki yıkımları SEM ile incelemiş, yüzeye yakın kısımlardaki
yıkımları (ezilme, parçalanma, çizilme vb.) belirlemişlerdir. Yüzeylerdeki yıkımların;
kesicilerin kuvvet yönüne ve büyüklüğüne bağlı olduğunu, zımparalamada planlayamadan
daha büyük kuvvet ve daha fazla yıkımlara yol açtığını belirtmiş; zımparalamada liflere
paralel yönde, liflere dik yöne göre daha az yıkımlar görüldüğü, zımpara bant numarasının
sadece kesme kuvvetini değil ayrıca yonga boyutunu da etkilediğini, küçük numaralı zımpara
ve düşük yoğunluktaki odunlarda daha fazla yıkımlara neden olduğunu, aynı şekilde
planyalamada da benzer sonuçlar elde edildiğini belirtmişlerdir [3]. Zımparalama koşulları ile
ilişkili yüzey ve yüzey altı karakteristikleri konulu çalışmalarında, değişik zımpara
numaraları, besleme hızları ve kesiş derinlikleri kullanılarak zımpara ile düzgünleştirilen odun
yüzeylerinin kalitesini belirlemeyi amaçlamışlardır. İncelemeler sonucunda; zımpara
numarası ve odun yapısı ile yoğunluğun yüzey pürüzlülük tipi ve derinliği üzerine etkisinin
besleme hızı ve kesiş derinliğinden daha önemli olduğunu belirtmişlerdir [4]. Akçaağaç
(Sugar Maple) odununun zımparalanmış yüzeylerinin kalitesi üzerine beslenme hızı, zımpara
no‟su ve zımpara mineral etkilerini araştırmışlar; zımpara no‟su arttıkça deformasyonların
azaldığını, odun yüzeylerindeki işlemlerde silisyum karpitli zımparalarda, alüminyum
oksitlilerden daha düzgün ve daha az deformasyonlarla karşılaşıldığını belirlemişlerdir [5].
Çalışmada; geniş yapraklı ağaç türlerinden Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve
Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) ile iğne yapraklı ağaç türlerinden Doğu Ladini
(Picea orientalis (L) Link.) odunlarının zımpara numaraları ile zımparalanmasındaki yüzey
deformasyonlarının yüzey pürüzlülük üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı;
mobilya ve doğrama sektöründe yaygın olarak kullanılan çeşitli ağaç türü odunlarının faklı
işleme koşullarındaki yüzey pürüzlülüğü ve deformasyonlarının belirlenerek, aralarındaki
ilişkinin ortaya konulmasıdır. Böylece; odunların işlenmesinde yüzey düzgünlüğünü etkileyen
faktörleri belirleyerek, üretim kayıpları azaltmak, ürün kalitesini arttırmak, ekonomik ve
verimli çalışmalarla uygulayıcılara katkı sağlamaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Deney materyali olarak; yapraklı ağaç türlerinden Doğu Kayını (Fagus orientalis
Lipsky.) ve Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) ile iğne yapraklı ağaç türlerinden
Doğu Ladini (Picea orientalis L.Link.) odun örnekleri kullanılmıştır. Çalışmada; türlere ait
yetişme yerlerinden alınan 5‟er adet olmak üzere toplam 15 adet örnek ağaçtan
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yararlanılmıştır. Deney örneklerinin hazırlanması ASTM-D 1666–87 esaslarına göre
yürütülmüştür [6].
. Doğal kurutmada hava kurusu rutubete ulaşıncaya kadar bekletilen parçalar, deney
örnekleri elde edilmek üzere yüz açma ve kalınlık çıkarma işlemleri uygulanarak 25 mm
kalınlığına getirilmiştir. Daha sonra, bu parçalardan daire testere makinesinde planyalama ve
zımparalama için her ağaçtan 2‟şer adet olmak üzere toplam 10‟ar adet örnek parça elde
edilmiştir.
2.2. Yöntem
Planyalama ve zımparalama işlemleri için; kesim planlarına göre hazırlanan her bir
ağaç türüne ait 910x102x25 mm boyutlarındaki 10‟ ar adet örnekten yararlanılmıştır. Örnek
parçalarının yüzey düzgünleştirme işlemleri besleme hızları 8 ve 16 m/dk„da
gerçekleştirilmiştir. Planyalama işlemleri tamamlanan deney örneklerinin her biri yaklaşık 30
cm lik 4 eşit alana bölünerek zımparalanmıştır. Zımparalama işlemlerinde titreşimli el
zımpara aleti kullanılmıştır. İşlemler zımparalama aletine 80, 100, 150 ve 180 no‟lu silikon
karpit bez zımpara bantları yerleştirilerek gerçekleştirilmiştir. Yüzey pürüzlülüğünün
ölçülmesinde dokunmalı iğne taramalı yöntem kullanılmış ve işlemler Mitutoyo Surftest
SJ 301 tipi yüzey pürüzlülük ölçme cihazında gerçekleştirilmiştir. Ağaç türü odunlarının
yüzey deformasyonlarını incelemek amacıyla “Preparasyon Yöntemi” uygulanmıştır. Odun
yüzey deformasyonları ölçümleri için her bir ağaç türüne ait zımparalanmış örneklerden 4‟er
adet olmak üzere 12 adet radyal yönde preparat hazırlanmıştır. Bu aşamaya getirilmiş
örneklerden kesit alma işlemleri “Reichert” Kızaklı Mikrotom‟unda yapılmıştır. Radyal
kesitte odun yüzey deformasyonları Zeiss mikroskobunda Preparasyon Yöntemi ile
değerlendirilmiştir.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Odun Yüzey Deformasyon Değerleri
Ağaç türü odun örneklerinin (n=3x4=12 adet) radyal kesitteki deformasyonlarına ait
pürüzlülük değerlerinin istatistik değerlendirmesi yapılarak sonuçlar Çizelge 1'de verilmiştir.
Çizelge 1. Odun Yüzey Deformasyonlarına Ait Değerler (µm)
Zımpara Numarası
Ağaç Türü

80

100

150

180

Doğu Ladini

73,16

51,99

28,92

24,14

Doğu Kayını

65,68

53,77

40,33

27,8

Anadolu Kestanesi

58,65

47,05

37,27

21,5

Buna göre; Doğu Ladini odununda yüzey deformasyonu 80 no‟lu zımparada 73,16
µm ile büyük, 180 no‟lu zımparada 24,14 µm ile küçük değerler göstermiştir. Doğu Kayını
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odununda yüzey deformasyonu 80 no‟lu zımparada 65,68 µm ile büyük, 180 no‟lu zımparada
27,8 µm ile küçük değerler göstermiştir. Anadolu Kestanesi odununda ise 80 no‟lu zımparada
58,65 µm ile büyük, 180 no‟lu zımparada 21,5 µm ile düşük değerler göstermiştir.
Ağaç türleri odunlarında zımpara no‟su arttıkça odun yüzey deformasyonları
azalmıştır. Ağaç türü odunlarına ait odun yüzey deformasyonlarına ait ortalama değerler
grafiği Görsel 1‟de gösterilmiştir..

Görsel 1. Ağaç türlerinin zımpara no‟suna göre odun yüzey deformasyon değişimi

Doğu Ladini, Doğu Kayını ve Anadolu Kestanesi odunlarının radyal kesitteki odun
yüzey deformasyonlarına ait Görseller 2, 3 ve 4‟te verilmiştir.

Görsel 2. Doğu Ladini odununda radyal kesitte oluşan deformasyonların
görünümü (x65).
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Görsel 3. Doğu Kayını odununda radyal kesitte oluşan deformasyonların
görünümü (x65).

Görsel 4. Anadolu Kestanesi odununda radyal kesitte oluşan deformasyonların
görünümü (x65).

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR
Bu çalışmada; 80, 100, 120 ve 180 no‟lu zımparalarla işlemlerdeki odun yüzey
deformasyon değerleri; Doğu Ladini‟nde 73.16 µm, 51.99 µm, 28.92 µm ve 24.14 µm, Doğu
Kayını‟nda 65.68 µm, 53.77 µm, 40.3 µm ve 27.8 µm, Anadolu Kestanesi‟nde ise 58.65 µm,
47.05 µm, 37.27 µm ve 21.5 µm bulunmuştur. Buna göre; Doğu Ladini en büyük değer
göstermiş, onu daha düşük değerlerle Doğu Kayını ve Anadolu Kestanesi izlemiştir. Ağaç
türleri odunlarında zımpara no‟ları arttıkça deformasyon miktarları azalmıştır. Doğu Kayını
odununun dağınık traheli yapısının deformasyonu daha az, bunun yanında Anadolu Kestanesi
odununun ise halkalı traheli olması ve özışınlarının belirgin olmamasının daha az
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deformasyona neden olduğu söylenebilir. Odun yüzey deformasyonları ortalaması 45,52 µm,
işleme koşullarına ait pürüzlülüklerin ortalaması 32,37 µm olarak tespit edilmiştir.
Odun deformasyon ve yüzey pürüzlülüğünü odun türü, anatomi, rutubet, makine
işlem/zımpara no‟ larının etkilediği ve sonuçlara göre; odun yüzey deformasyonları ile işleme
koşullarına bağlı pürüzlülükler arasında farklılıkların olduğu, yüzey pürüzlülüğü üzerinde
hem odunun anatomik yapısından (ağaç türü ve odun hücre yapısı) kaynaklanan
pürüzlülüklerin, hem de işleme sırasındaki işleme faktörlerinin (besleme veya kesme hızı ve
zımpara kesici boyutu) etkisinin bulunduğu ortaya konulabilir.

Ağaç türü odunlarının öz ışınları yükseklikleri ve genişliklerinin odun yüzey
deformasyonlarında etkili olabileceği, bunların yoğunluklardan daha çok odunların anatomik
yapılarından kaynaklanabileceği, işlemede büyük no‟lu zımparalarda daha kaliteli yüzeyler
elde edileceği ve buna bağlı olarak odun yüzey deformasyonlarının azalacağı ortaya
konulabilir.
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THE EFFECT OF VARIOUS MACHINE PROPERTIES ON ROUGHNESS IN
WOOD INDUSTRY
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ABSTRACT
In the study, the effects of feed rate on surface roughness of oriental spruce (Picea orientalis
(L) Link.), beech (Fagus orientalis Lipsk.) and anatolia chestnut (Castanea sativa) wood were
examined. Wood species were taken from the region of eastern Black sea (Trabzon,
Gümüşhane and Artvin province). To determine the characterization of planing, experiment
samples were prepared from tangentially harvested timber according to standards. A stylus
method was employed to evaluate the surface characteristics of the samples. Roughness
measurements, using the stylus method, were made in the direction perpendicular to the fiber.
Three main roughness parameters; mean arithmetic deviation of profile (Ra), mean peak-tovalley height (Rz), and maximum roughness (Rmax) obtained from the surface of wood, were
used to evaluate the effect of feed rate on the surface characteristics of the specimens.
Significant differences were determined (p>0.05) between surface roughness parameters (Ra,
Rz, Rmax) at three different wood species from difference feed rates. Samples were planed at
different feed rates (8 m/min., 16 m/min.) and measured values of surface roughness. It has
been observed that the values of surface roughness of anatolia chestnut are higher than values
of the oriental spruce and beech in low (8 m/min.) and high (16 m/min.) feed rate. Degree of
increase of feed rate has a negative impact on surface roughness of anatolian chestnut while
has a positive impact on the other surface roughness. Degree of increase of feed rate has a
negative impact on surface roughness of anatolian chestnut while has a positive impact on the
other surface roughness.
Key words: Wood species, Planing, Feed rate, Surface roughness
1. INTRODUCTĠON
Roughness are called irregularities that repeated periodically and low except of errors
fluctuation and shape on the surface as result of the procedures applied in the production [1].
The degree of roughness is the difference between product types and product in itself [2].
Surface roughness of wood is roughness caused by the anatomical structure of wood and
processing machine [3].
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As wood structure is anisotropic, timber quality depend on processing techninques,
feed rate, cutting tool geometry and cutting tool sharpening and maintenance [4,5] . Samples
were prepared from acacia, pear, chestnut, oak and taurus cedar woods by rasping with twofour blade in radial and tangent direction at constant feed rate. It is observed that two-blade
rasping results in more surface roughness than four-blade rasping and radial direction result in
more surface roughness than tangent direction. It is also determined that highest roughness
surface realize in oak with two-blade rasping (7.76 μm) while smallest roughness surface
realize in pear with four-blade rasping (3.54 μm) [6]. İt stated that the intact roughness profile
can be obtained by applying the powerful Gauss regression method to the wood surface [7]. İn
study, the importance of the wood surface roughness, the effective factors on surface
roughness, measurement methods of surface roughness and the parameters used in the
determination of surface roughness were investigated [8].
In the study, first class of forest trees which are the the main raw material in furniture
and joinery industry and holds an important place in the economy of Turkey were chosen. For
this purpose, the effects of processing conditions and anatomical structures of beech (Fagus
orientalis Lipsky) and oriental chestnut (Castanea sativa Mill) from broad-leaved tree species
and oriental spruce wood (Picea orientalis (L) Link.) from coniferous tree species on surface
roughness were investigated.
The aim of the present study is to determinate the effects of different feed rate on surface
roughness of some wood species, prolonging the life of cutter, reducing the loss of processing
by increasing product quality and contribute to mass production.
2. MATERĠALS AND METHODS
2.1. Wood Material
Oriental spruce wood, beech wood and anatolian chestnut wood were used in all sample
experimental studies. Wood species were taken from the region of eastern Black sea
(Trabzon, Gümüşhane and Artvin province. İn this study, wood types were selected in
accordance with TS 4176 (1984) [9] standards.
2.2. The production of the experiment samples
The experiment samples are prepared according to ASTM-D 1666-87 (1994) [10]
standards. The trees were sawn having 140x30x1250-1500 mm dimensions and 30 pieces
were prepared. Subsequently, they were allowed to natural drying and were acclimatized until
air-dry moisture. The thickness of acclimatized samples with surface cutting and second
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surface cutting operations are made 25 mm. The samples tangentially are cut. Subsequently,
these the samples are treamented planing and sanding in circular sawing machine acoording
to cutting plan in İmage 1. Determination of the moisture content of the samples was done
according to TS 2471 (1976) [11].

Ġmage 1. Test samples cutting plan and sample sizes (mm)

2.3. Characterization of Planing
For characterization of planing, type of trees were prepared being is 910*102*25 mm
according to cutting. 10 samples were used for each type of tree. Planing process was realized
with 4 cutter placed in the cylinder in one side thickness planing machine. Revolutions per
minute and dept of cut were 4200 and 1.6 mm. Planing process was realized two times.
While feed rate in first planing process was 8m/min., feed rate in second planing process was
16 m/min. A surface of the samples was smoothed. Planing conditions are given Table 1.
Table 1. Planing Processing Conditions.
Process
I. Planing
II. Planing

Number of breaker trace
(25 mm /Number)
14
6

Feed rate
(m/minute)
8
16

2.4. Surface Roughness Measurement
Surface roughness of the samples was measured using a profilometer (Mitutoyo Surftest
SJ-301). Measurements were made with the profile method using a stylus device standard.
The measuring speed, pin diameter, and pin top angle of the tool were 10 mm/min, 4 μm, and
90o respectively. The length of scanning line (Lt) was 15 mm. Measurements were carried out
in the direction perpendicular to the fiber of the samples.
Roughness parameters are mean arithmetic deviation of profile (Ra), mean peak-to-valley
height (Rz), and maximum roughness (Rmax). Ra is the average distance from the profile to
the mean line over the length of assessment. Rz can be calculated from the peak-to-valley
values of five equal lengths within the profile while maximum roughness (Rmax) is the
distance between peak and valley points of the profile which can be used as an indicator of
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the maximum defect height within the assessed profile [12]. Roughness values were measured
with a sensitivity of 0.01μm. Measurements were performed at room temperature and the pin
was calibrated before the tests.

Image 2. General view of the surface roughness devices

3. RESULTS AND EVALUATION
3.1. Surface Roughness at Different Feed rate
3.1.1. Surface Roughness at Low Feed rate
The average values of surface roughness of the oriental spruce, beech and anatolian
chesnut at low feed rate (8 m/min.) are given in Table 2.
Table 2. Surface Roughness Values at Low Feed rate (μm)
Type of trees Roughness
Variables
Ra
Oriental
spruce

Beech

Anatolian
chestnut

TAM METİN KİTABI

Sample Average
Number
(X)
(N)
60
5.18

Stand.
Deviation
(S)
1.398

Min.
Value

Max.
Value

3.29

9.34

Ry

60

42.05

12.067

25.25

93.89

Rz

60

35.14

7.849

22.51

62.73

Total

180

27.46

7.104

17.02

55.32

Ra

60

5.83

1.017

3.62

10.00

Ry

60

53.97

11.466

32.59

99.84

Rz

60

46.03

7.716

31.26

69.99

Total

180

35.28

6.733

22.49

59.94

Ra

60

7.76

5.927

2.98

40.10

Ry

60

78.16

40.994

32.67

162.60

Rz

60

60.88

30.738

28.81

134.90

Total

180

48.93

25.886

21.487

112.53
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It is evident that the values of surface roughness of anatolian chestnut are highest when
values of the oriental spruce are lowest.
3.1.2. Surface Roughness at High Feed Rate
The average values of surface roughness of the oriental spruce, beech and anatolian chesnut at
high feed rate (16 m/min.) are given in Table 3.
Table 3. Surface roughness values at high feed rate (μm)
Type of trees

Oriental spruce

Beech

Anatolian chestnut

Roughness
Variables
Ra
Ry
Rz
Total
Ra
Ry
Rz
Total
Ra
Ry
Rz
Total

Sample Average
Number
(X)
(N)
60
5.29
60
45.95
60
35.52
180 28.92
60
6.41
60
62.72
60
49.52
180 39.55
60
6.43
60
69.24
60
54.52
180 43.40

Stand.
Deviation
(S)
1.252
12.346
7.553
7.050
1.373
16.124
8.360
8.619
3.961
36.960
27.864
22.928

Min. Max.
Value Value
3.00
21.55
18.67
14.41
4.10
40.08
36.31
26.83
2.47
28.49
26.39
19.12

8.22
72.90
48.44
43.19
10.30
103.70
70.78
61.59
23.74
157.20
139.00
106.65

It is evident that the values of surface roughness of anatolian chestnut are highest when
values of the oriental spruce are lowest.
It is reported that the samples prepared from planed and sanded beech and pine wood are
obtained smoother surface at the tangential direction, increase at sand number decreased
values of surface roughness and increase at feed rate increased values of surface roughness
[13].
As the depth of machining increases, the increase in surface roughness is seen, the
increase in cutter speed increases to a certain extent, while the roughness value improves
while it increases more, creates rough surfaces, as the cutter feed rate increases, the roughness
values of the processed surfaces decrease when the number of cutting edges in the cutting
tools increases [14].
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4. GENERAL EVALUATION AND RESULTS
It has been observed that the values of surface roughness of anatolian chestnut are
higher than values of the oriental spruce and beech at low (8 m/min.) and high (16 m/min.)
feed rate. Degree of increase of feed rate has a negative impact on surface roughness of
anatolian chestnut while has a positive impact on the others surface roughness. Because, It
may be due to the anatomical structure of the Anatolian chestnut wood, rate of spring and
summer wood and structure of texture.
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MOBĠL YEMEK SĠPARĠġĠNDE OYUNLAġTIRMA VE KULLANICI
DAVRANIġLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ
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ÖZET
Mobil cihaz kullanımı ve buna bağlı olarak mobil uygulamaların kullanımı her yıl katlanarak
artmaktadır. Mobil yazılım sektörü ise kullanıcıların bu taleplerini karşılamak için onlarca
farklı kategoride, binlerce farklı uygulamayı her sene kullanıcıların beğenisine sunmaktadır.
Büyük bir sektör haline gelen mobil uygulama dünyasında kullanıcı kazanımı ve firmaların
kazandığı kullanıcıların firmaya sadık, düzenli birer kullanıcı haline gelmesi en önemli
konuların başında gelmektedir. İlgili firmalar bu iki kriter için de oldukça yüklü miktarlarda
yatırım yapmaktadır.
Bir kullanıcının kullanmış olduğu cihazın işletim sistemi doğrultusunda uygulama
indirebileceği market alanından; özellikle sektöre yeni giriş yapmış, indirme, beğeni ve yorum
sayısı az olan bir uygulamaya denk gelme şansı oldukça düşüktür. Bu sebeple uygulama
geliştirici firmalar, uygulamalarının fark edilip indirilmesi için birçok kanaldan tanıtım
yapmak ve yüklü miktarlarda para harcamak zorundadır. Bir firmanın uygulamasını indirmiş
olan bir kullanıcının o uygulamaya sadık bir kullanıcı olmasını sağlamak için ise; o firma
uygulamasını sürekli olarak geliştirmek, kullanıcı dostu ara yüz sağlamak ve uygulamanın
içeriğine göre sürekli olarak kaliteli hizmet sunmak zorundadır.
Bu çalışmada bir uygulamayı indirmiş olan kullanıcının, sadık bir kullanıcıya dönüşmesi için
içsel olarak motivasyonunu arttırmayı amaçlayan bir çözüm ele alınmaktadır. Uygulama
içerisinde listelenen restoranlardan yemek siparişi verilen bir uygulama oyunlaştırılarak,
kullanıcıların davranışlarını analiz etmek ve bu dinamiklerin insan davranışları üzerindeki
etkisini incelemek amaçlanmaktadır. Bu çalışmada oyunlaştırma, oyun mantığı ve
mekanizmalarının oyun olmayan süreçlerde kullanılarak, kullanıcıların ilgili konuya ya da
sürece bağlılıklarını arttırmak için kullanılmaktadır. Geliştirilen oyunlaştırma modelinde
yemek siparişi vermek üzere kullanılan bir uygulamada, kullanıcılara belirli bir sipariş
tutarına ya da miktarına ulaşmaları halinde ilgili restoranlarda ya da uygulama içerisinde
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kullanabilecekleri indirimler sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede kullanıcıların o indirimi
kazanmaları için belirli süreler içerisinde tanımlanmış gerekli şartları sağlamaları
beklenmektedir. Bu çalışma sonucunda, geliştirme öncesi ve sonrası bu oyunlaştırma
modelini müşterilere sunan restoranların gelirlerindeki farklılıklar, müşterilerin yemek sipariş
sayısındaki farklılıklar, müşterilerin harcamış olduğu paradaki farklılıklar, müşterilerin sipariş
verme sıklıklarındaki farklılıklar ve bu servisi sağlayan uygulamanın gelirindeki farklılıklar
gibi anahtar performans göstergelerinin karşılaştırılması ve oyunlaştırmanın kullanıcı
davranışları üzerindeki etkisinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, Mobil Uygulamalar, Kullanıcı Davranışı, Online Yemek
Siparişi
1. GĠRĠġ
2019 yılının verilerine göre dünya üzerine 3,2 milyar insan mobil cihaz kullanıcısıdır. [1] 1,14
milyar insan ise tablet kullanmaktadır. [2]
Mobil cihaz kullanıcıları ortalama olarak her 12 dakikada bir mobil cihazlarını kontrol etme
eğilimindedir. Mobil cihaz kullanıcılarının yüzde 10‟luk bir kesimi ise dakikada bir kere
cihazlarını kontrol etmektedirler. [3]
Mobil uygulama kullanımı ile mobil tarayıcı kullanımı arasındaki fark da artmaktadır.
EMarketer 2020'de, yetişkin akıllı telefon kullanıcılarının mobil internet kullanarak günde
yaklaşık dört saat geçireceğini ve bu sürenin yüzde 88'inin tarayıcı yerine mobil
uygulamalarda harcanacağını tahmin etmiştir. Bu, şirketlerin yalnızca web sitelerini mobil
cihazlar için optimize etmelerinin değil, aynı zamanda özel, duyarlı uygulamalar
oluşturmalarının da önemine işaret etmektedir.[4]
App Annie ve Sensor Tower verilerine göre, 2020 senesinin üçündü çeyreğinde mağazalarda
yer alan mobil uygulama sayıları;


Google Play: 2.870.000



App Store: 1.960.000 şeklindedir.

2020 yılında mobil uygulamaların reklam, uygulama içi ve dışı ürün satışı ve abonelik
paketlerinden elde ettikleri yaklaşık gelir toplamı 111 milyar doları bulmaktadır. Bu tutar
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2019 yılına göre yüzde 34 daha fazladır. [5] İlerleyen senelerde de aynı oranla artmaya devam
etmesi beklenmektedir.
CNBC, McKinsey, Second Measure, Statista verilerine göre 2020 yılında yemek teslimatı
yapan uygulamaların senelik elde ettikleri gelir toplamları;


Amerika için 26,5 milyar dolar



Avrupa için 18,9 milyar dolar değerindedir.

2020 yılında yemek teslimatı yapan uygulamaları kullanan kullanıcı sayıları;


Amerika için 111 milyon



Avrupa için 150 milyon kişidir. [6]

Zion & Zion ajansının verilerine göre, kullanıcıların yüzde 48‟lik bir oranı 90 günlük periyot
içerisinde mobil uygulama üzerinden bir ya da iki kere yemek siparişi vermektedirler. Aynı
zaman aralığında kullanıcıların yalnızca yüzde 7‟lik bir kesimi 11 ya da daha fazla sipariş
verdiği belirtilmektedir. [7]
Mobil uygulamalar şu anda her 10 dijital restoran siparişinden 6'sını oluşturmaktadır. Ancak
bu uygulamalar yeni kullanıcılarla etkileşim kurma ve onları elde tutma konusunda önemli
zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dünya çapında isteğe bağlı gıda dağıtım
uygulamalarında sunulan üç milyardan fazla mesajın analizine dayalı olarak, CleverTap'in
karşılaştırma sonuçlarındaki zorluklardan bazıları aşağıdaki gibidir;


Kayıt: Kullanıcıların yalnızca yüzde 25'i uygulamaya ilk kez giriş yaptıklarında kayıt
işlemini tamamlamaktadır.



Elde tutma: Yeni kullanıcıların yalnızca yüzde 22'si ilk haftadan sonra aktif bir
kullanıcı olarak uygulamayı kullanmaya devam etmektedir.



Churn: Yeni kullanıcıların yüzde 86'sı, uygulamaya ilk kez girişlerinden sonra 2 hafta
içinde uygulamayı kullanmayı bırakmaktadır.



Yükleme kaldırma sayısı: Yeni kullanıcıların yüzde 54'ü uygulamayı ilk ay içinde
tamamen kaldırmaktadır. [8]
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Yemek Siparişi uygulamalarında birinci gün sonunda kullanıcı elde tutma oranı ortalama
yüzde 12,5 civarındadır. Bu sayı 30. gün sonunda yüzde 2‟ye düşmektedir. 10 büyük yemek
siparişi pazarını göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye birinci gün sonunda kullanıcı elde
tutma oranı olarak en yüksek değere sahiptir. 30. gün sonundaki verileri incelediğimizde ise
Kore yüzde 5‟lik oran ile en yüksek değere sahiptir. [7]

ġekil 1. Yemek Teslimatı Uygulaması Elde Tutma Verileri [7]

Uygulamaya yeni kullanıcı kazandırmanın yanı sıra mevcut kullanıcıları elde tutmak daha
fazla önem arz etmektedir.


Yeni kullanıcı kazanımı, mevcut kullanıcıları elde tutmaktan 5 - 25 kat daha
maliyetlidir.



Yüzde 5 oranında churnü engellemek bile, yüzde 75 kar getirebilmektedir.



Kullanıcıları elde tutmayı arttırmak, uygulamanın büyümesine, yeni kullanıcı
kazandırmaktan 2 - 4 kat daha fazla etki etmektedir.



Mevcut kullanıcılara satış yapma olasılığı yüzde 60–70 değerlerindeyken, yeni
kullanıcılar için bu oran yüzde 5-20 aralığında yer almaktadır. [9]
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2. MOBĠL YEMEK SĠPARĠġĠNDE OYUNLAġTIRMA
2.1. OyunlaĢtırma
Oyunlaştırma, oyun elementlerini kullanarak oyun olmayan süreçlerde, kullanıcıları belirli bir
hedef için motive etmeyi amaçlamaktadır.
Oyunlaştırma, aktivite, sosyal etkileşim, kalite ve üretkenlik arttırımı gibi iş hedeflerine
yönelik olarak, kullanıcı davranışlarının oyun elementleri aracılığıyla, içsel motive edicileri
tetikleme özelliği olan oyunlara benzetilmesidir.
2.2. ÇalıĢmada Kullanılan OyunlaĢtırma Elementleri


Ödüller: Tamamlanan görevler karşılığında kullanıcılara verilen maddi ve manevi
ödüllerdir.



Rozetler: Kullanıcılara verilen hedeflerin tamamlandığını göstermektedir.



Seviyeler: Kullanıcıların zaman içerisindeki ilerlemesini göstermektedir. (Örn;
İlerleme çubukları)



Geri Sayım: Kullanıcıların ilgili görevi tamamlamaları için kısıtlanan zaman aralığını
göstermektedir.

2.3. Yemek SipariĢinde OyunlaĢtırma Kurgusu
Çalışmada, mobil yemek siparişi verilen bir mobil uygulama içerisinde oyunlaştırma
elementleri kullanılarak kullanıcı davranışları analiz edilmiştir.
Kullanıcılara, restoran bazlı kampanyalar ve bu kampanyalara bağlı hedefler tanımlanmıştır.
Bu hedeflerin tamamlanması durumunda kullanıcılar ilgili kampanya içeriğinde tanımlanmış
olan ücret tutarında bedava siparişi hakkı kazanmaktadır.
Kullanıcılar ilk siparişi verdikleri andan itibaren kampanyaya katılım yapmış sayılmaktadır.
Kullanıcıların belirtilen ödülü kazanabilmeleri için tanımlanan süre içerisinde kampanya
koşullarının gerektirdiği kadar sipariş vermeleri gerekmektedir.
Kullanıcılara sunulan kampanya ekranları aşağıdaki gibidir;
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ġekil 2 Kampanya Ekranları

Kullanıcı herhangi bir kampanyanın detay ekranına girdiğinde ilgili kampanyadaki mevcut
ilerleme seviyesine göre aşağıdaki ekranları görmektedir.
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ġekil 3 Kampanya Detay Ekranı

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Aşağıda yer alan göstergeler; kampanya öncesi, kampanyanın geçerli olduğu zaman aralığı ve
kampanya bitiminden sonra olmak üzere üç adet zaman aralığında değerlendirilmeye
alınmıştır;


Kullanıcı bazlı uygulamaya girme periyotları



Kullanıcı bazlı restoran seçim davranışları



Kullanıcı bazlı sipariş verme periyotları



Kullanıcı bazlı sepet tutarları



Restoran bazlı sipariş alma periyotları



Restoran bazlı sepet tutarları



Uygulama bazlı sipariş alma periyotları



Uygulama bazlı sepet tutarları



Uygulama retention (elde tutma) oranları
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Uygulama churn oranları



Uygulama uninstall (silme) oranları

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR
Oyunlaştırma elementlerinin, yemek siparişi verilen mobil uygulama içeriğinde kullanımı,
yakın vadede kullanıcıların davranışlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Kullanıcıların sipariş verdikleri ve bu sayede başlatmış oldukları kampanya hedefine ulaşmak
ve ödülü kazanmak için sipariş sayılarında artış olduğu gözlenmiştir. Bu çıktılara paralel bir
şekilde, ödülün kazanılması için kısıtlı bir zaman tanımlanması, kullanıcıların daha sık
aralıklarla sipariş vermelerini sağlamıştır.
Örneklem adedini arttırarak yüksek tutarlı veriler elde etmek adına analizler devam
etmektedir.
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THE CASE OF COMPLETE REGRESSION OF HEPATOCELLULAR ADENOMA
AFTER ORAL CONTRACEPTIVE CESSATION
ORAL KONTRASEPTİF KULLANİMİNİN BİRAKİLMASİ SONRASİ TAMAMEN YOK
OLAN HEPATİK ADENOM VAKASİ
Mahmut Çoraplı MD
Adıyaman Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi- ORCID ID: 0000-0002-4223-7845
ÖZET
Hepatik adenom oral kontraseptif kullanan kadınlarda rastlanılabilinen nadir benign karaciğer
tümörüdür. Sıklıkla üreme çağındaki genç kadınlarda meydana gelir. Genel popülasyondaki
insidans hızı her yıl milyonda bir civarındadır (1,2). 2 Yıldan daha uzun süreli oral
kontraseptif kullananlarda hepatocelluler adenom gelişme riski 30-40 kat artmaktadır. Sıklıkla
asemptomatik olup rastlantısal olarak saptanmaktadır (3). Hepatik adenomlar daha çok
kanama veya büyük boyutlara vardıklarında kitle etkisi göstermesiyle semptomatik hale
gelirler. Malign transformasyon göstererek %5 oranında hepatocellular carcinomaya neden
olabilmektedir (4). Bu ihtimalden dolayı asemptomatik olsa bile, bazı yazarlar cerrahi olarak
çıkarılmaları gerektiğini düşünmektedirler (5). Bu vaka ile 12 yıl boyunca oral kontraseptif
ilaç kullanan ve karaciğerinde hepatik adenom tespit edilen hastada, ilaç kesilmesi sonrası 1
yıl içerisinde tamamen regrese olan hepatik adenom vakasını sunuyoruz.
45 yaşında kadın hasta lomber bölgede yer alan skolyozu nedeniyle yapılan abdominopelvik
bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde karaciğer segment 4-5 lokalizasyonunda (sağ lob
perikolesistik alanda) 40x30 mm boyutunda düşük dansiteli ve arteryel fazda kontrast tutan
kitle tespit edilmesi nedeniyle üst batın manyetik rezonans incelemesi (MRG) yapılmıştır.
Yapılan MRG tetkikinde T1 ve T2 ağırlıklı incelemede hafif hiperintens, T1 in-phase ve T1
out-phase incelemelerde içerdiği yağa bağlı olarak intensitesi azalan kitle lezyonu izlenmiştir.
Hastanın alınan anamnezinde sigara ve alkol kullanmadığı ancak 12 yıl boyunca oral
kontraseptif (microgynon) kullandığı öğrenildi. Hastanın üreme çağında kadın olması, uzun
süredir oral contraseptive pills kullanması, BT ve MRG bulguları birlikte değerlendirildiğinde
hastaya hepatik adenom tanısı konuldu. Oral kontraseptif ilaç alımı kesilerek hasta takip
edilmeye başlandı. Hastanın MRG ile yapılan takibinde hepatik adenomun tamamen ortadan
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kaybolduğu görüldü. Hastamızın görüntülerinin demonstratif olması ve 12 aylık takiplerinde
hızlıca tamamen yok olması nedeniyle sunmaya değer bulduk.
Anahtar Kelimeler: Hepatik adenom, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), Oral
kontraseptif ilaç

Abstract
Introduction: Hepatocellular adenoma (HA) is a rare benign liver tumor encountered in
women using oral contraceptive pills (OCP). It often occurs in young women of reproductive
age.
Case Presentation: A 45-year-old woman developed hepatic adenoma after 12 years of
continuous OCP use. The initial diagnosis was made by MRI. After cessation of OCP use, HA
was followed up by MRI. HA completely regressed 11 months after cessation of OCP use. In
the literature, rapidly complete regression HA MRI evaluation after cessation OCP is poorly
documented. Therefore we report the complete regression of HA documented by magnetic
resonance imaging (MRI).
Conclusion: We conclude that the HA can be managed by stopping the OCP and follow up
with MRI.
Keywords: Hepatocellular adenoma, oral contraceptive pills, magnetic resonance imaging,
liver tumor
Introduction
HA is a rare benign liver. The incidence rate in the general population is around one in a
million each year. In those who use oral contraceptive pills for more than two years, the risk
of developing HA increases 30-40 times (1,2). It is often asymptomatic and is detected
incidentally. HA become symptomatic with more bleeding or mass effect when they reach
large sizes. It can cause 5% hepatocellular carcinoma by showing malignant transformation
(3). Some authors think they should be surgically removed because of this possibility, even if
they are asymptomatic (4). With this case, we present HA that completely regressed within
eleven months after discontinuation of oral contraceptive pills.
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Case Presentation
Written informed consent was obtained from the patient. A 45-year-old female patient was
performed due to the abdominopelvic computed tomography (CT) examination performed
due to scoliosis in the lumbar region, and a 44x32 mm low-density mass in the liver segment
4-5 (right lobe pericholecystic area) was detected, and upper abdominal MRI was performed.
MRI revealed mild hyperintense in T1 and T2 weighted examinations and a mass lesion with
decreased intensity due to fat content in T1 out-phase examinations (figure 1). Hepatitis B
surface antigen and anti-hepatitis C virus antibody were negative. Liver function tests,
alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transpeptidase, alpha-fetoprotein levels were within
normal ranges. It was learned from the anamnesis of the patient that he did not smoke and
drink alcohol but used oral contraceptives (Microgynon 150mcg/30 mcg, Bayer, Weimar,
Germany) for 12 years. The patient was diagnosed with hepatic adenoma when the patient's
reproductive age, using oral contraceptive pills for a long time, and CT and MRI findings
were evaluated together. A liver biopsy was not done because of the risk of bleeding. Oral
contraceptive intake was discontinued, and the patient was started to be followed. Six months
later, the mass showed a marked reduction in diameter (22x13 mm), and eleven months later,
after the diagnosis, the mass could not be found by MRI. Hepatic adenoma should be kept in
mind when a fat-containing lesion is seen in the liver in middle-aged women using oral
contraceptives. We found it worth presenting because the images of our patient were
demonstrative and rapidly disappeared in the 11-month follow-up (figure 2).
Discussion
The incidence of HA has increased with the increasing use of OCP by women in recent years.
The risk of HA development using OCP is estimated to be around 0.5% per year. Baum et
al.'s relationship between hepatic adenoma and OCP use was first reported in 1973 (5). The
decrease in HA size after OCP discontinuation with many cases published in the literature
proves this situation. Complete regression of HA with MRI evaluation after cessation of oral
contraceptives is poorly documented in the medical literature.
Although HA is typically solitary, it can be multiple in glycogen storage disease and
adenomatosis. However, their detection is crucial as they require urgent treatment due to the
risk of bleeding and malignancy. Although it is generally homogeneous, it may contain
heterogeneous areas linked to areas of bleeding and necrosis. The risk of hemorrhage and
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malignant transformation is higher in large and multiple adenomas. Usually asymptomatic,
the adenoma is found incidentally in abdominal examinations performed for different reasons.
Symptomatic ones may cause right upper quadrant pain with the effect of a mass. However,
when spontaneous rupture and hemorrhage develop, which are important risks, acute
abdominal pain, hypotension, and even loss of life can be seen (6).
In the evaluation of HA MRI, hyperintense, isointense, or hypointense may be seen in T1
weighted examination depending on the fat content it contains. However, if it includes
hemorrhage, calcification, and necrosis, it appears heterogeneous. While adipose tissue HA
appears hyperintense on T2-weighted examination, it can be seen as isointense or hypointense
if it includes hemorrhage or necrosis. On gadolinium-enhanced images, HA shows a strong
arterial enhancement that may persist on delayed phases. If HA shows diffusion restriction,
hepatocellular carcinoma developed on adenoma should be considered. MRI has an important
place as HA can be characterized, and diagnosis can be made without biopsy (7,8).
Recent studies have shown that there is a regression in HA sizes after OCP has been
discontinued. However, the number of HA showing complete regression reported in the
systematic literature search using PubMed, MEDLINE, EMBASE, and Google Scholar is
scarce. Haring et al. Complet regression was observed in only 4 (5.1%) of 78 patients who
had HA after OCP discontinuation. The earliest complete regression was seen in these four
patients after one year, and the latest complete regression lasted for four years (9).
Stoot et al. In their meta-analysis study, only 4.2% of 1635 HA cases had a malignant
transformation. HA dimensions were <50 mm in only 3 (0.18%) cases with HCC (10). OCP
was discontinued, and MRI follow-up was performed for six months because our case's initial
size was <50 mm, and the possibility of malignant transformation was low.
Conclusion
Although there is a possibility of bleeding and malignant transformation when it reaches large
dimensions (> 50 mm), the patient's history must be questioned before starting an aggressive
procedure like resection or biopsy. It should be kept in mind that hepatic adenoma may occur
in female patients using OCP, and it may disappear after OCP is discontinued. MRI is useful
for documenting the complete regression.
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figure 1: Initial imaging at diagnosis prior to OCP cessation. Axial T2-weighted (a) MR
image shows hyperintense lesion adjacent to gallbladder. Axial T1-weighted in-phase (b) and
opposed-phase (c) MR image shows of the lesion that demonstrates chemical shift signal
intensity loss on the opposed-phase image, this finding consistent with including fat. On
gadolinium enhanced MR image (d) shows markedly enhancement the lesion like liver
parenchyma. Axial precontrast CT scan (e) shows the lesion that is low density. Axial
postcontrast CT scan (f) shows the lesion that is strongly enhanced (red arrow: hepatocellular
adenoma).
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figure 2: 6-months follow-up imaging (a,b,c), after OCP cessation, axial T2-weighted (a) MR
image, axial T1-weighted in-phase (b) and opposed-phase (c) MR image shows demonstrating
reduction in size. 11-months follow-up imaging (d,e,f), after OCP cessation, axial T2weighted (a) MR image, axial T1-weighted in-phase (b) and opposed-phase (c) MR image
shows that complete regression (red arrow: hepatocellular adenoma).
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COVĠD-19 VE EMZĠRME

Uzm. Dr. Deniz Güven
Ankara SBÜ Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi,
ORCID ID 0000-0002-4293-910X
ÖZET
Emzirme sonucu anne sütüyle bebeğe geçen çeşitli antimikrobiyal, antiviral faktörler, büyüme
faktörleri, hormonlar, faydalı flora
yenidoğanın olgunlaşmamış bağışıklık sistemini
güçlendirir ve gelecekteki sağlık için sağlam bir temel sağlanmış olur. Pandeminin
başlangıcında Şubat ayında Çin‟den gelen raporlarda, anne-bebek teması ve emzirme
önerilmese de sonrasında emzirmenin faydalarının daha ağır bastığı görülmüştür. Şu anda
World Health Organization (WHO ), United Nations International Children‟s Emergency
Fund (UNICEF), Disease Control and Prevention (CDC) yeterli önlemler uygulanarak
emzirmeyi ve ten-tene teması teşvik etmektedir. SARS-CoV-2 virüsü esas olarak damlacık
iletimi ile yayılır. Anne ve yenidoğan arasındaki bulaşmanın daha ziyade damlacıklar yoluyla
olduğu düşünülmektedir. Literatürde çok az vakada SARS-CoV-2 RNA anne sütünde tespit
edilmiştir. Viral RNA tespiti mutlaka bulaşıcılığı ima etmediği gibi bu vakalarda, anne sütü
örneklerinin solunum salgıları ile kontaminasyonu söz konusu olabilir. Emzirmenin anne
sütünün eşsiz özelliklerini sağlamasının yanı sıra anne-bebek bağının gelişimini sağlar,
postpartum depresyon gelişme riskini azaltır. Emzirmeyi kesintiye uğratmak bebekleri diğer
bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız kılarak ölümlere yol açabilir. Son araştırmalar insan
sütünde güçlü SARS CoV-2 nötralize özellikleri olan SARS CoV-2 antikorları göstermiştir.
Güncel rehberlerde emzirmenin solunum ve el hijyeni önlemleri kullanarak yapılması
önerilmektedir. Yenidoğanın anneden 2 m mesafede şeffaf bir perde gibi bir bariyerle ayrılmış
bir izolet içine yerleştirilmesi, etkilenmemiş bir kişi tarafından bakıma alınması gerektiğini
öneren görüşler varsa da WHO kanguru veya ten tene teması önermektedir. CDC ise birlikte
yaşamanın riskleri ve yararları hakkında sağlık hizmeti sağlayıcılarına danışarak ve ailenin
karar vermesini önermektedir. Ortak uluslararası görüş olarak; anne ve bebeğin tamamen
ayrılması sadece anne COVID-19 ile ilişkili bir tıbbi durum nedeniyle bebeğine
bakamadığında önerilir. Bu durumda, kişiye özel bir göğüs pompasıyla anne sütünün
sağılması, göğüs ve pompa hijyeni, damlacık önlemlerine uyulması önerilmektedir. COVİD19 tedavisi sırasında da hidroksikolrokin, klorokin, lopinavir ilaçları emzirme sırasında
kullanılabilse de faviplavir ve azitromisin açısından yan etkiler bakımından fayda yarar göz
önünde bulundurularak emzirme değerlendirilmelidir. Sonuç olarak; son kılavuzlarda
COVID-19 annelerin bebeklerini solunum ve hijyen önlemlerine uyarak emzirmesi her iki
tarafın da ruhsal ve bedensel sağlığı açısından şiddetle desteklenmektedir. Emzirmenin ve
anne sütünün COVİD-19 seyrindeki mucizevi özellikleri bizi şaşırtmaya devam edecek gibi
gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, emzirme, yenidoğan, ten-tene temas, anne sütü
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GĠRĠġ
İmmünoglobulin, laktoferrin, lizozim ve sitokin kaynağı olan anne sütü bağışıklık sistemi
olgunlaşmamış olan yenidoğan için hayati önem taşır. Anne sütü oligosakkaritleri,
mikrobiyomu şekillendirir, probiyotik etki gösterir, gelişen bağışıklık sistemini modüle eder
ve bakteriyel antijenler için anti-adeziv etkiler gösterir (1,2). Emzirme; ishalde morbidite ve
mortaliteyi % 64 azaltır. RSV hastalığı şiddetinde % 74 ve hastane yatışlarında % 72 azalma
sağlar, dolayısıyla neonatal ölümleri de azaltır (3). Emzirme; bebeğin doğum stresini
azaltarak, bebeği sakinleştirir ve hatta bebekte nörogelişimsel bozuklukları önlediği
bildirilmiştir (4,5).
GENEL YAKLAġIMLAR
SARS-COV-2 pozitif annenin sütünün değerlendirilmesi
SARS-COV-2 „nin emzirme yoluyla bulaşıp bulaşmayacağı hala bilinmemektedir. Virüs, kan
ve dışkı örneklerinde de saptanmasına rağmen, esas olarak damlacık yoluyla yayılır. Plasenta,
kordon kanı, amniyotik sıvı veya anne sütünde virüsün varlığı kesin olarak gösterilmemiştir.
COVID-19'a yakalanan veya virüs için pozitif test sonucu olan annelerden doğan bebeklerde
anne sütü ile bulaşma da kesin olarak gösterilmemiştir. Literatürde, sadece çok az vakada,
insan anne sütünde SARS-CoV-2 saptanmıştır (6,7,8,9,10). Bunun emzirme yoluyla mı yoksa
diğer bulaşma yollarıyla mı meydana geldiği açıklığa kavuşturulmamıştır. Damlacıklar
yoluyla anne ve yenidoğan arasındaki yatay bulaşma olduğu düşünülmektedir
(11,12,13,14,15,16).
Bir çalışmada, 22 Mart - 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında üç New York Presbiteryen
Hastanesinde SARS-CoV-2 pozitif annelerden doğan tüm yenidoğanlar değerlendirilmiş.
Anneler doğum odasında ten tene temas ve emzirme uygulayabiliyormuş, Yeni doğanlar
anneleriyle aynı odada kapalı bir izolet içinde tutulmuşlar ve uygun el hijyeni, meme temizliği
ve cerrahi maske takılması sonrası beslenmeleri için anneler tarafından tutulmuşlar.
Yenidoğanlar, 24 saatte, 5-7 günde ve yaşamın 14. gününde nazofaringeal sürüntülerde
gerçek zamanlı PCR kullanılarak SARS-CoV-2 için test edilmişler. 1 aylıkken klinik olarak
teletıp ile değerlendirilmişler. 120 yenidoğan belirlenmiş. Tüm yenidoğanlar 24 saatlik
yaşamda test edilmiş ve hiçbiri SARS-CoV-2 için pozitif değilmiş. 82 (% 68) yenidoğanın
yaşamın 5-7. gününde takibi tamamlanmış. 82 yenidoğanın 68'i (% 83) annelerin yanında
kalmış. Tüm annelerin emzirmesine izin verilmiş; 5-7 günlük yaşamda 64'ü (% 78) hala
emziriyormuş. 82 yenidoğanın 79'unda (% 96) yaşamın 5-7 gününde tekrar PCR görülmüş, bu
hepsinde negatif saptanmış; 72 (% 88) yenidoğan da 14 günlük yaşamda test edildi ve hiçbiri
pozitif değilmiş. Yenidoğanların hiçbirinde COVID-19 semptomu yokmuş. Bu çalışmada
doğru hijyen önlemleri alınırsa COVID-19'un perinatal bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu
ve yeni doğanların anneleriyle aynı odaya girmesine izin vermenin ve doğrudan emzirmenin,
bebek koruma stratejilerinin etkili ebeveyn eğitimi ile eşleştirildiğinde güvenli prosedürler
olduğunu göstermiştir (17).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 49

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

COVID-19 hastalığına karĢı anne sütü ve emzirmenin koruyucu etkileri
COVID-19 pozitif kadınların anne sütlerinde, bebeklerin burun ve ağızlarının içini kaplayan
ve enfeksiyonu engellemeye yardımcı olan virüse karşı yüksek miktarda antikor bulunur. Bu
hastaların bazılarının anne sütünde ayrıca SARS-CoV-2'ye karşı koruyucu antikorlar tespit
edilmiştir. Enfekte anneler tarafından üretilen süt, bir anti-SARS-CoV-2 IgA ve IgG kaynağı
olarak belki de SARS-CoV-2 aktivitesini nötralize edebilir denilmektedir. Anne sütünde
bulunan Laktoferrinin de COVID-19‟a karşı koruyucu bir faktör olduğu bilinmektedir. Bu
sonuçlar, da maternal COVID-19 hastalığı sırasında emzirmeye devam etme önerilerini
desteklemektedir (18,19,20,21,22,23,24).
Son araştırmalar COVID-19 salgınıyla ilgili olarak anne ruh sağlığının etkilendiğini
vurgulamaktadır. Pandemi sürecinde hamile kadınlar ve doğum sonrası anneler arasında artan
bir anksiyete olasılığı, maternal depresif semptomlarda kötüleşme olabileceği
düşünülmektedir. COVID-19 hastalık sürecindeki annelerde zaten var olan postpartum
depresyon gelişme riski de artabilir. Tıbbi durumları nedeniyle ayrılan anne ve bebekler için
emzirmenin ruh sağlığı sorunlarına karşı koruma sağlayabileceği için bağlanma sürecine
yardımcı olabileceği düşünülmektedir. COVID-19'lu annelerle yapılan bir çalışmada; ten tene
temas sonucunda annelerin % 65'i yenidoğan bebekleriyle cilt teması gerçekleştirmiş ve %
55'i yakını ilk saat içinde kendiliğinden emzirmeyi başarmıştır (25).
COVĠD-19 pozitif annenin emzirmesi ile ilgili uluslararası kurumların yaklaĢımı
Pandeminin başında Çin „den gelen ilk raporlarda SARS-CoV 2 enfeksiyonlu annelerin
yenidoğanları için anne-bebek teması veya emzirme önermese de artık World Health
Organization (WHO), United Nations International Children‟s Emergency Fund (UNICEF) ,
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gibi en önemli Uluslararası Dernekler,
COVID-19 enfeksiyonunu kontrol etmek için yeterli önlemler uygulandığı sürece emzirmeyi
ve anne-bebek temasını teşvik etmektedir. Anne genel sağlık koşullarının doğrudan
emzirmeyi engellediği durumlarda veya anne ile bebek arasında ayrılık durumlarında sağlık
kuruluşları sütün sağılmasını ve bebeklere güvenli bir şekilde verilmesini teşvik eder ve
destekler. Birçok otorite, yeni doğanın anneden 2 m mesafede şeffaf bir perde gibi bir
bariyerle ayrılmış bir izolet içine yerleştirilmesi ve etkilenmemiş bir kişi tarafından bakıma
alınmasını önermektedir. Öte yandan WHO, kanguru ve ten tene teması savunmaktadır. CDC,
birlikte yaşamanın riskleri ve yararları hakkında sağlık hizmeti sağlayıcılarına danışılarak aile
ile ortak karar verilmesini desteklemektedir. Ayrılma, yalnızca anne COVID-19 ile ilişkili bir
tıbbi durum nedeniyle bebeğine bakamadığında önerilir. Bu gibi durumlarda, özel bir göğüs
pompası aracılığıyla anne sütünün sağılması, göğüs ve pompa hijyeni ve ayrıca damlacık
önlemleri önerilir. Emzirmenin kesilmesi meydana geldiğinde, anne iyileştikten sonra tekrar
emzirmeye dönülmesi önerilir. Ayırma, emzirmeyi kesintiye uğratır ve savunmasız bebeklerin
bulaşıcı hastalıklara karşı korumasını sınırlar. Ayrılık, yetersiz emzirmenin anne sağlığı
üzerindeki sonuçlarını büyütür ve aile ayrılığı da dahil olmak üzere uzun süredir eşitsizlikler
ve şiddet yaşayan topluluklarda travmayı şiddetlendirir. SARS-CoV-2-pozitif anneleri ve
onların bebeklerini ayırmak, tüm dünyada bebekler ve kadınlar arasında önlenebilir aşırı
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hastalıklara ve ölümlere yol açabilir. Sağlık hizmetleri politikalarında anne ve bebekleri
ayırmanın kısa ve uzun vadeli etkilerini dikkate alması önemlidir (26,27,28,29,30).
COVID-19 testi pozitif çıkan bir anne anne sütünü sağmak istiyorsa; anne sütünün
sağılmasına yönelik tedbirler de normal durumlarda olduğu gibi uygulanmalı ilaveten anneler
arasında hiçbir ekipman paylaşılmamalı denilmektedir. Annenin özel bir göğüs pompası
kullanması ve diğer annelerle paylaşmaması önerilir. Sağılmış anne sütü kaplarının harici
kontaminasyon riskini azaltmanın yolları hakkında çok sayıda tartışma olmuştur. Şişelerin
virisidal bir ajanla veya 1:10 seyreltilmiş çamaşır suyu ile silinmesini ve buzdolaplarında her
bebek için ayrı kutularda saklanmasını tavsiye edenler olsa da şişe yüzeylerinin
kontaminasyonuna dair bir kanıt bulunmadığından, bunun gerekliliğine ilişkin kesin
söylemler yoktur (31,32). Süt sağımında şu yönergelerin izlenmesi tavsiye edilmiştir: 1)
Bebeğinize veya herhangi bir pompa veya biberon parçasına dokunmadan önce ve sonra
ellerinizi yıkayın. 2) Başkaları tarafından paylaşılan bir pompayı kullanmaktan kaçının. 3)
Emzirme veya pompalama sırasında maske veya bez yüz koruyucu kullanın. 4) Her
kullanımdan sonra doğru pompa temizliği için üretici talimatlarını izleyin, deri veya anne sütü
ile temas eden tüm parçaları temizleyin. 5) Mümkünse pompalanan anne sütü, COVID-19'a
sahip olmayan, COVID-19'a bağlı ağır hastalık riski yüksek olmayan ve aynı evde yaşayan
sağlıklı bir bakıcı tarafından bebeğe verilmelidir (33).
COVID-19 için kullanılabilecek ilaç, tedaviler ve emzirme
COVID-19 için ilaç tedavisi alması gereken anneler de önem arz etmektedir. Var olan bilgiler
en çok tedavide kullanılan ilaçlardan biri olan Favipiravir‟in anne sütüne geçebildiğini,
bebekte karaciğer enzimlerini yükseltip, gastrointestinal semptonlar, ürik asit yüksekliği
yapabileceğini göstermektedir. Çok yakın izlem şeklinde ancak verilebileceği aksi taktirde
verilmemesi önerilmektedir(34). Ribavirin, emziren annelerde çalışılmamıştır, ancak
ribavirin, solunum sinsitiyal virüs (RSV) enfeksiyonunu tedavi etmek için doğrudan
bebeklere inhalasyon yoluyla verilmektedir. Lopinavirin anne sütüne geçişi düşüktür, hiçbir
olumsuz bebek etkisine neden olmadığı görülmüştür. COVID-19'dan iyileşmiş hastalardan
elde edilen nekahet plazma infüzyonu ve IVIG anne sütüyle beslenen bebek için bir risk
olarak görünmemektedir. SARS-CoV-2'ye karşı monoklonal antikorların anne sütüyle
beslenen bebek için bir tehlike olması muhtemel değildir. Çok az miktarda klorokin ve
hidroksiklorokin anne sütüne geçer; ancak emzirmedeki hidroksiklorokin verilerine
bakıldığında bebeklerde dikkatli takip, büyüme, görme veya işitme üzerinde herhangi bir
olumsuz etki bulanamamıştır. Azitromisin kullanımında kusma, ishal, kandidiyazis (yani
pamukçuk, pişik) gibi gastrointestinal flora üzerindeki olası etkiler için izlem önerilmektedir.
Ivermektinin anne sütüne geçişi azdır ve anne sütüyle beslenen bebeklerde herhangi bir yan
etkiye neden olması beklenmez (35).
SONUÇ
Mevcut kanıtlar göstermektedir ki genel olarak virüs anne sütü yoluyla bulaşmamaktadır.
COVID-19 salgını sırasında emzirmek sağlıklıdır. Anne sütü risk altındaki bu bebekler ve
anneleri için mevcut en iyi koruyucu önlem olduğu için emzirmeye ara verilmemeli, anne ve
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bebek birbirinden ayrılmamalı, ten tene temas kesilmemelidir. Genel enfeksiyon kontrol
önlemlerine uyularak ve maske takılarak emzirme devamı sağlanmalı; anne bebeğini
emziremeyecek kadar hasta olduğunda süt sağmaları desteklenmesi ve bebeğin sağlıklı birisi
tarafından beslenmesi sağlanmalıdır. Görülmektedir ki; anne sütünün faydaları, emzirmenin
kesilmesi ve koronavirüsün potansiyel bulaşma riskinden çok daha ağır basmaktadır.
Emzirmenin ve anne sütünün COVİD-19 seyrindeki mucizevi özellikleri bizi şaşırtmaya
devam edecek gibi gözükmektedir.
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ÇOCUKLARDA MULTĠSĠSTEM ENFLAMATUAR SENDROM (MIS-C)
UZM. DR. DENĠZ GÜVEN1
1

Ankara SBÜ Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, ORCID ID0000-0002-4293-910X

ÖZET
Pandemini başından itibaren pediatrik hastalarda COVID-19 asemptomatik veya hafif
seyretmeydi. Son dönemde ise az sayıda da olsa çocuklarda Multisystem Inflammatory
Syndrome (MIS-C) denilen şiddetli klinik tablo farklı ülkelerden bildirilmeye başlandı. MISC; bir günden uzun süren ≥ 38.0 ° C üzerinde ateş öyküsü; iki veya daha fazla organ
sisteminde (kardiak, renal, solunum, hematolojik, gastroistestinal, dermatolojik, nörolojik)
tutulum; yüksek CRP, ESR, fibrinojen, prokalsitonin, D-dimer, ferritin, LDH veya IL-6;
yüksek nötrofiller veya azalmış lenfositler; düşük albümin düzeyine ilaveten SARS-CoV-2
enfeksiyonunun laboratuar, epidemiyolojik kanıtı veya semptomlar başlamadan önceki 4
haftada COVİD-19 maruziyetinin olduğu hastalık tablosu olarak tanımlanmaktadır.
Etiyolojide çocuklarda görülen COVİD-19‟un şiddetli formundan farkli olarak
hiperinflamasyon sorumlu tutulmaktadır. MIS-C; Kawasaki Hastalığına(KH), toksik şok
sendromu ile ciddi ölçüde benzerlik benzerliği göstermekteyse de gastrointestinal sistem
bulgularının ve kardiak disfonksiyonun ön planda olması, trombositopeni varlığı gibi klinik
ve laboratuar bulguları ile ayırt edilmesi mümkündür. Tedavide insan intravenöz
immünglobulin (IVIG) başta olmak üzere , yüksek doz steroid, antiinflamatuvar tedavi
uygulanabilir. Dirençli vakalarda Anakinra, Tocilizumab ve Infliksimab kullanılması
önerilmektedir. Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi de önerilmektedir.En önemli ve sık
komplikasyon kardiak disfonksiyon, kalp yetmezliği, kardiak anevrizma gelişimidir.
Gasterointestinal sistem bulguları akut batını düşündürecek şekilde ön planda olduğu için
tanısal laparopomiye de sık rastlanmaktadır. Bu yazıda MIS-C‟ın tanımı, klinik, laboratuar
bulguları, ayırıcı tanısı ve tedavisi güncel çalışmalar ışığında değerlendirilmiştir. Amacımız
yeni tanımlanan, multiorgan yetmezliği sonucu mortaliteye sebep olabilen MIS-C‟ın tanısının
hızlı koyulup, tedavi edilmesinin önemini vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19; çocuklar; multisistem enflamatuvar sendrom(MIS-C);
multiorgan yetmezliği

1.GĠRĠġ
Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu, Çin'in Wuhan
kentinde Ocak 2020‟de ilk kez ortaya çıkmıştır. Tüm dünyaya hızla yayılması sonucu Dünya
Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020‟de pandemi ilan edilmiştir. Çocuklarda asemptomatik
seyretmekte ve ciddi hastalık tablosu gözlenmemekte iken Nisan 2020‟de ilk defa
konjonktivit, polimorf cilt döküntüsü, ekstremitelerde şişlik ve düşmeyen ateş tablosu ile
Kawasaki hastalığına benzeyen hiperinflamasyon tablosu tanımlanmıştır (1,2,3,4,5,6).
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Çocuklarda ve ergenlerde SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile muhtemel ilişkili "çocuklarda
multisistem inflamatuar sendrom" (MIS-C) olarak adlandırılmıştır. Bu yazıda MIS-C‟ın
tanımı, klinik, laboratuar bulguları, ayırıcı tanısı ve tedavisi güncel çalışmalar ışığında
değerlendirilmiştir.
2.TANIMLAMA VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLER
Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) göre 21 yaşından küçük bir kişide
alternatif bir tanı olmaksızın MIS-C kriterleri;
1.Klinik kriterler:


Minimum 24 saatlik sübjektif veya objektif ateş öyküsü ≥ 38.0 ° C ve



Hastaneye yatmayı gerektiren ağır hastalık ve



Etkilenen iki veya daha fazla organ sistemi (yani kardiyak, renal, solunum,
hematolojik, gastrointestinal, dermatolojik, nörolojik)

2.Enflamasyonun laboratuar kanıtı


Aşağıdakilerden biri veya daha fazlası: yüksek C-reaktif protein (CRP), eritrosit
sedimentasyon hızı (ESR), fibrinojen, prokalsitonin, D-dimer, ferritin, laktat
dehidrogenaz (LDH) veya interlökin 6 (IL-6); yüksek nötrofiller veya azalmış
lenfositler; düşük albümin

3.SARS-CoV-2 enfeksiyonunun laboratuvar veya epidemiyolojik kanıtı; polimeraz zincir
reaksiyonu(PCR), seroloji veya antijen ile pozitif SARS-CoV-2 testi veya semptomların
başlamasınada 4 hafta önceki sürede COVİD-19 teması öyküsü(7)
Tipik olarak, bu antite daha büyük çocuklarda (> 5 yaş) görülür ve çeşitli çalışmalarda
hastaların medyan yaşı 7,5 ile 10 arasında değişmiştir. 15 ülkeden 875 hasta
değerlendirildiğinde; MIS-C'den etkilenen çocukların% 57'si erkek, Medyan yaş, 6 ay ile 21
yıl arasında değişen 9 yaş olarak değerlendirilmiştir(8).
Ateş; MIS-C'li hastalarda evrensel bir özelliktir. 4 günden uzun süren açıklanamayan yüksek
dereceli ateş ile başvuran çocuklarda MIS-C tanısı akla gelmelidir. MIS-C'li hastalar hızla
kötüleşip kardiyovasküler kollaps geliştirebileceğinden, yüksek derecede şüphe esastır(8).
Klinik bulgular arasında ekzantem, konjonktivit, abdominal semptomlar ve kardiyovasküler
kollaps bulunur. Gastrointestinal belirtiler çok yaygındır ve karın ağrısı, ishal ve kusmayı
içerir. Bazı hastalara akut batın düşünülerek laparotomi yapılmış bile olabilir. Baş ağrısı,
meningeal belirtiler gibi nörolojik özellikler görülebilir. MIS-C'li hastaların, ısrarcı ateş ve
hiperinflamasyon nedeniyle tek veya çok organlı disfonksiyona ilerleyebilir. Bildirilen
hastaların % 80'i yoğun bakım,% 20'sinin mekanik ventilasyon ve % 4'ünün ekstrakorporeal
membran oksijenasyon (ECMO) almıştır. Bu hastalarda makrofaj aktivasyon sendromu
(MAS) gelişme şansı yüksektir. Kardiyovasküler komplikasyonlar, MIS-C'li hastalarda en
belirgin belirtilerdir. Kardiyak biyobelirteçler olan NT-pro-BNP ve troponin seviyeleri
yüksektir ve miyokardiyal hasarı gösterir. MIS-C hastalarının% 40-80'inde semptomatik
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miyokardit bildirilmiştir. Miyokardite bağlı yoğun bakım gerektiren ciddi hastalığın MIS-C'li
hastaların % 50'sinde görülmekte ve daha büyük çocuklarda riskin daha yüksektir. MIS-C'li
hastaların% 9-24'ünde koroner arter anormallikleri (KAA'lar) bildirilmiştir. Koroner
arterlerde dilatasyon veya küçük boyutlu anevrizmalar olabilir. Perikardit, perikardiyal
efüzyon ve kapak yetersizliği de olabilir. Elektrokardiyografik anormallikler arasında uzamış
PR aralığı, T dalgası ve ST segment değişiklikleri bulunur.
MIS-C'li hastaların laboratuvar bulgularında; lenfopeni, nötrofilik lökositoz, artmış eritrosit
sedimantasyon oranları, hiponatremi, hipertrigliseridemi, CRP seviyeleri, prokalsitonin, Ddimer, ferritin, IL-6 yüksekliği şeklinde ortaya çıkan hiperinflamatuvar bir durum vardır.
Trombosit sayıları düşük olma eğilimindedir. NT-pro-BNP ve troponinler dahil kardiyak
biyobelirteçler son derece yüksektir. Miyokardit, perikardit, kapak anormallikleri ve
KAA'ların belirlenmesi için 2D ekokardiyografi yapılmalıdır. Elektrokardiyogram
miyokardiyal değişiklikleri gösterebilir (9).
SARS-CoV-2'nin tanımlanması için hem seroloji hem de RT-PCR yapılmalıdır MIS-C'li
çocukların yaklaşık % 70'inin SARS-CoV-2'ye karşı pozitif bir antikor yanıtı vardır. PCR testi
% 60'a kadar pozitiftir. MIS-C'li çocuklar, nazofaringeal PCR testleri negatifken, SARSCoV-2'ye karşı antikor testleri pozitiftir. SARS-CoV-2'ye maruz kalma ile MIS-C'nin
gelişimi arasındaki süre 2 ila 4 hafta arasında değiştiği için bu süre zarfında virüsü, antikorlar
ve bağışıklık hücreleri nötralize ederek temizleyebilir. Bu nedenle, MIS-C, ağırlıklı olarak
enfeksiyon sonrası enflamatuar bir sendromdur. MIS-C vakaları, SARS-CoV-2
enfeksiyonunun zirvesine kıyasla zaman bakımından gecikmiştir. MIS-C‟ın patogenezine
bakıldığında akut viral enfeksiyonun sonucu olmadığı, IgG antikoru aracılı enfeksiyon sonrası
yanıt olduğu düşünülmektedir. Seronegatif ve PCR testi negatif olan hastalar, genellikle
COVID-19 pozitif bir bireyle temas kurmuştur (10,11).
Etnik kökenin de hastalık patogenezinde önemli olduğu düşünülmektedir. Asyalı çocuklar
dünyadaki en yüksek KD oranına sahipken, Afrika çocuklar özellikle MIS-C geliştirme riski
altında denilmektedir . Virüsün ilk görüldüğü Çin ve Japonya'da hiçbir MIS-C vakası
bildirilmemiştir. Virüs özellik değiştirmiş ya da toplumun özellikleri buna sebep olmuş
olabilir(12,13).
BCG aşısı ile COVID-19'dan ölüm oranı arasındaki negatif korelasyon bildirilmiştir(14).
MMR aşısının COVID-19'a karşı koruma sağlayabileceği bildirilmektedir(15). BCG veya
MMR aşılaması tarafından yönlendirilen bağışıklık tepkilerinin, SARS-CoV-2'ye karşı tepki
verebileceği ve virüsün hızlı temizlenmesine yol açabileceği düşünülmektedir. Bu patojenlere
maruz kalma, bağışıklıkta ortak bir kademeyi tetikleyerek MIS-C ve KD gibi ciddi vakalarda
gözlenen aşırı inflamasyonu indükleyebilir(16).
4.AYIRICI TANI
MIS-C klinik olarak Kawasaki Hastalığı(KH) ve Toksik şok sendromu(TŞS) ile
karışabilmektedir, bu nedenle ayırımını yapmak çok önemlidir. MIS-C'li çocukların yaşı,
Kawasaki hastalığı olan çocuklardan önemli ölçüde daha büyüktür. Kawasaki
hastalarının(KH) % 80'i 5 yaşın altındaki çocuklar iken MIS-C daha büyük çocukları ve
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ergenleri etkiler. Hepsinde polimorf cilt döküntüsü, mukoza tutulumu, desquamasyon
mevcuttur. Kusma ,ishal, karın ağrısı TŞS ve MIS-C‟da belirgin iken KH‟da nadirdir.
Laboratuvar bulgularında da farklılıklar mevcuttur. Lenfopeni, COVID-19'un bir ayırt edici
özelliğidir ve MIS-C'de hafif SARS-CoV-2 enfeksiyonu veya Kawasaki hastalığı olan
çocuklara göre daha belirgindir MIS-C hastalarında,hem Kawasaki hastalığı hastalarına hem
de CoV-2 + çocuklara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek C-reaktif protein (CRP) ve ferritin
seviyeleri ve daha düşük trombosit sayıları vardır. MIS-C ve TŞS‟da trombositopeni var iken
KH‟da trombositoz olur. Fibrinojen, D-dimer TŞS ve MIS-C‟da yüksekken KH‟da
yükselmez. Troponin ve Pro-BNP yüksekliği KD ve MIS-C‟da yüksekken TŞS‟da
beklenmez. MIS-C‟de kardiyak disfonksiyon; şiddetli miyokardit ve perikardit daha
yaygındır, koroner arterlerde hafif dilatasyon ve küçük anevrizmalar olabilir. KH‟da
semptomatik miyokardit nadirdir, koroner arter dilatasyonu, anevrizmalar olabilir. TŞS‟da ise
kardiak komplikasyonlar beklenmez. MIS-C'nin immünolojik özellikleri MAS'a benzer, ancak
IL-6, IL-10, sIL-2R, MIS-C'de yüksekken, IL-18 ve IFNy hafifçe yüksek, ferritin yüksek
olmasına rağmen MAS'dakinden daha düşüktür (17,18).
5.TEDAVĠ
Amerikan Romatoloji Koleji (ACR), MIS-C'nin tedavisinde ilk basamak tedavi olarak
intravenöz immünoglobulin (IVIg) ve / veya yüksek doz kortikosteroidlerin kullanılmasını
önermiştir(19). Hastaların yaklaşık% 30-80'i tek başına IVIg'ye yanıt vermez ve inflamasyonu
kontrol etmek için yardımcı immünomodülatör tedavi gerektirebilir. İntravenöz puls
metilprednizolonun (3-7 gün süreyle 10–30 mg / kg / gün, ardından oral prednizolonun
kademeli olarak azaltılması) yararlı olduğu bulunmuştur. Bu hastalarda kullanılan diğer
terapötik yöntemler arasında ikinci IVIg dozu, anakinra, tocilizumab ve infliksimab yer alır.
Antibiyotik kapsamı, MIS-C ile teşhis edilen ve hastaneye yatırılan hastalarda ampirik
olmalıdır,geniş spektrumlu antibiyotikler önerilmektedir.
Birçok merkez, Kawasaki
Hastalığına en çok benzeyen çocukları KH için kullanılan geleneksel terapi ile tedavi
etmiştir. KD benzeri hastalığı olan tüm hastalara IVIG 2 g / kg ve aspirin 20-25 mg / kg / doz
(80-100 mg / kg / gün) verilmesini önerilmiştir. Yüksek risk kategorilerinde (bebekler, KH
şok sendromu, CRP> 130 g / dL, yatış eko Z skoru> 2.5 veya anevrizmalar, Asya ırkı) KH
benzeri hastalığı olan hastalar, IVIG 2 g / kg, üç -gün nabız metilprednizolon verilebilir. Bu
tedaviler başarısız olursa ikinci IVIG dozu ve Tümör nekroz faktör alfa inhibitörü(TNF)
infliksimab verilebilir. Bu sendrom, romatologlar tarafından sıklıkla karşılaşılan ve tedavi
edilen makrofaj aktivasyon sendromuna (MAS) veya ikincil hemofagositik lenfohistiyositoza
(HLH) çok benzediği için MAS tedavisi için etkili olduğu kanıtlanmış kortikosteroidler,
anakinra ve diğerleri arasında tocilizumab tedavileri kullanılabilir. Kritik hastalığı olan
çocuklar için, tromboz profilaksisine ilişkin kararlar hematoloji tarafından
yönlendirilmelidir(20,21,22).
6.SONUÇ
MIS-C‟ın tanımı, klinik, laboratuar bulguları, ayırıcı tanısı ve tedavisi güncel çalışmalar
ışığında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak yeni tanımlanan, multiorgan yetmezliği sonucu
mortaliteye sebep olabilen MIS-C‟ın tanısının hızlı koyulup, Kawasaki Hastalığı, Toksik Şok
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Sendromundan ayırımı yapılması, tedavinin erken başlanması hayati önem taşımaktadır.
COVİD-19‟un erişkinlerden farklı olarak çocuklarda asemptomatik seyrettiği düşünülen
dönem geçmişte kalmıştır, bundan sonraki dönemde MIS-C sendromunun da tanımlanması ile
çocuklardaki hastalık farklı bir boyut kazanacaktır.
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ÖZET
GiriĢ ve Amaç :Ameliyat sonrası oluşan adezyonlar ciddi bir cerrahi sorun olmaya devam
etmektedir. Peritoneal adezyon oluşumu bir çok faktörün neden olduğu inflamasyon ile
başlayan ve fibrozis ile sonuçlanan bir süreçtir.
Antifibrotik bir ajan olan kolşisinin, serozal ve peritoneal hasar sonrası oluşan adezyonları
önlemedeki etkinliğinin araştırılması düşünülerek bu çalışma planlandı.
Materyal ve Metod :Kolşisinin serozal ve peritneal adezyonları önlemedeki etkinliğinin
araştırıldığı bu çalışmada toplam 30 rat üç grupta incelendi. Birinci grupta (laparotomi
grubu) 6 rat kullanıldı, bu grupta yalnız laparatomi yapıldı ve 30 gün süreyle 0.2 cc/gün SF
i.m.olarak verildi. İkinci grupta (peritoneal hasar grubu) 8 rat kullanıldı, bu gruptaki ratlar da
laparatomiyi takiben ince barsak serozası ve parietal peritonda hasar oluşturuldu. Bu gruba da
30 gün süreyle 0.2 cc/gün yalnız SF i.m. verildi. Üçüncü grupta (peritoneal hasar + kolşisin
grubu) ) 16 rat kullanıldı, bu gruptaki ratlar da laparatomiyi takiben ince barsak serozası ve
parietal peritonda hasar oluşturuldu 30 gün süreyle 0.2 cc SF içinde 50mg kg/gün kolşisin
i.m. olarak verildi. Adezyonları gözlemek ve skorlamak amacıyla postoperatif 30. gün
laparatomi yapıldı. Adezyonlar morfolojik olarak mikroskopik ve makroskopik Zühlke
klasifikasyonu kullanılarak skorlandı. İstatiksel olarak Mann-Whitney- U testi ve student‟s
„‟t‟‟ testi ile sonuçlar değerlendirildi.
Bulgular : Hiç bir grupta denek kaybı olmadı. Gruplar arasında adezyon oluşumunda hem
makroskopik hem de mikroskopik yönden istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.
Morfolojik olarak adezyon skorlamasına bakıldığında Kolşisin uygulanan grupta adezyonların
peritoneal hasar grubuna göre hem adezyon skoru daha düşük hem de adezyon olan denek
sayısı daha az bulunmuştur. (p= 0,001) Mikroskopik olarak yapılan yapılan Zühlke
klasifikasyonu skorlarmasında da Kolşisinin uygulanan grupta adezyon skoru peritoneal hasar
grubuna göre düşük bulunmuştur. (p= 0,001)
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Sonuç : Çalışma sonucunda; serozal ve peritoneal hasar nedeniyle oluşturulan adezyonların
önlenmesinde, kolşisinin etkili olabileceği düşünüldü. Kolşisinin adezyon önlemedeki bu
etkinliğinin farklı çalışmalarda da araştırılması gerektiği kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Peritoneal Adezyon, Kolşisin, Serozal hasar
1.GĠRĠġ VE AMAÇ
Postoperatif dönemde oluşan abdominal adezyonlar, halen önemli bir sağlık sorunu
olmaya devam etmektedir. Bunun sonucunda ; intestinal obstrüksiyonlar, infertilite, kronik
ağrı, ve gastrointestinal yakınmalar gibi ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır (8,44,46). Ayrıca bu
sorun, hem devamlılığını korumakta, hem de giderek büyümektedir; çünkü intraabdominal
operasyon geçiren her olguda adezyon gelişme riski vardır (4).
Aslında intraabdominal yapışıklıklarının çoğunluğu asemptomatik seyretmektedir.
Fakat intestinal obstrüksiyona ve interfiliteye neden olduğu zaman ise tedaviyi gerekli
kılmaktadır. Bunu sonucu, cerrahi kliniklerde tekrarlayan karın ameliyatlarının çoğunluğu,
peritoneal adezyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır (8).
Tarihsel gelişim içinde bakıldığında; peritoneal adezyonalrın önlenmesi için birçok
çalışma yapılmasına rağmen hem patofizyolojisinin aydınlatılması, hem de önlenmesi
konusunda henüz istenilen başarı sağlanabilmiş değildir (9,11,12,15,16,17,19,20,23,24).
Yapışıklık, genellikle travmaya maruz kalan yüzeylerde oluşmaktadır. Travmanın
serozal yapıda oluşturduğu hasarın yanında diğer risk faktörleri de (iskemi, enfeksiyon)
oluşacak yapışıklığın şiddetini arttırmaktadır (3,4,6,10,14,22,26).Ayrıca peritoneal
adezyonlar, operasyon geçirmeyen kişilerde de olabilmektedir. Normal şartlarda
intraperitoneal yüzeyde, adezyon oluşmaz; bunu sağlayan birçok neden vardır. Bunlardan en
önemlisi de serozal mezotelden salgılanan fibrinolitik faktörler sayesinde oluşan fibrinolizistir
(3,10,26). Adezyon formasyonunun patogenezi, iflamasyon ile başlayan ve fibrozisle
sonuçlanan bir süreçtir (5,10,20,21). Ciddi yapışıklıkların oluştuğu ve obstrüksiyona neden
olanlar genellikle fibrotik yapışıklıklardır (6,8,26). Bu fibrotik adezyonalrın önlenmesi,
çalışmanın temelini oluşturması bakımından da önemlidir.
İntraperitoneal adezyonlar üzerinde birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen henüz
önlenebilmiş değildir. Bu bakımdan konu halen güncelliğini korumaktadır. Araştırmaya değer
önemli bir sağlık sorunu olduğu, aynı zamanda ekonomik zarara neden olduğu da bilinen bir
gerçektir. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda, intraperitoneal adezyonların önlenmesinde
birçok yöntemi ve medikal ajanı kullanmışlar, fakat bu soruna kesin bir çözüm
bulamamışlardır. Bu yöntemler; cerrahi teknikleri, medikal ajanları, immünomodulatörleri ve
moleküler
düzeyde
yapılan
çalışmaları
da
içine
almaktadır
(29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,43,47). Colchicine, Colchicum autumnola‟den elde edilen sarı
renkli bir alkaloid‟dir ve birçok etkisi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar colchicine‟nin
fibrozisi önlediğini göstermektedir. Antifibrotik bir ajan olma özelliğinde dolayı, üzerinde
araştırma yapılması gereken bir ajan olduğu da dikkat çekicidir (13,14,27,38).
Çalışma, abdominal cerrahi girişimden sonra intraabdominal adezyonların gelişmesini
önlemede colchicine‟nin etkisini göstermeyi amaçlamaktadır.
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1. GENEL BĠLGĠLER
Periton; Kaynağını coelom epitelinden alan periton, karın boşluğundaki visseral organların
yüzeyini ve karın duvarı iç yüzünü örten membranöz bir yapıdır. Periton yüzeyi, tek katlı
yassı hücrelerden oluşmuştur. Viserral organların yüzeyini örten bölüme visseral periton,
karın duvarı iç yüzünü örten bölüme de parietal periton denir.
Peritonun primer görevi, visseral organların, özellikle barsakların birbirine temasında
kayganlık sağlayarak organların hareketini kolaylaştırmaktadır. Mezotel hücreleri bu
kayganlığı sağlamak için kayganlaştırıcı bir sekresyon yaparlar. Periton boşluğunda yaklaşık
100 ml kadar sıvı bulunur. Bu sıvı; berrak, steril, kokusuz ve renksizdir. Çeşitli patolojik
hallerde kalitatif ve kantitatif yönden değişiklikler gösterir. Peritoneal sıvı ve içeriği direkt
olarak ozmoalr gradyent ile kontrol altına tutulur. Periton, herhangi bir nedenle içerisinde
bulunan kanı, sıvı ve elektrolitleri absorbe edebilir. İntraperitoneal olarak 35 ml/saat hızla
verilen serum fizyolojil periton tarafından absorbe edilebilmektedir. Eğer periton içerisine
verilen sıvı hipertonik ise intravasküler alandan, saatte 500 ml kadar sıvı, periton boşluğuna
geçebilmektedir. Peritonun bu absorbsiyon ve sekresyon yeteneğinden faydalanılarak periton
diyalizi uygulanmakta, çeşitli hastalıklarda toksik maddeler bu yolla vücuttan
uzaklaştırılmaktadır.
Adezyon Patogenezi; Peritoneal yapışıklıklar, peritonitlerin ya da peritoneal travmanın kalıcı
bir sonucu olarak gelişmektedir. Bunların birçoğu herhangi bir müdahale gerektirmezler.
Örneğin karaciğer ile diafragma ya da karın duvarı arasındaki yapışıklıklar, mekanik barsak
obtrüksiyonuna neden olması itibarıyla çoğu zaman acil cerrahi müdahale gerektirirler
(8,44,46). Etiyolojisinde birçok faktörün rolü olduğu bilinmesine rağmen, patogenezi tam
olarak aydınlatılabilmiş değildir. Başta cerrahi travmalar olmak üzere iskemi, hemoraji,
bakteriyel kontaminasyon, peritonun tek katlı yassı epitelinde hızla değişikliğe yol açarlar.
Periton içindeki yabancı maddeler de adezyon oluşumunu uyarırlar. Cerrahi eldivenlerdeki
pudralar, cerrahide kullanılan pedler ve çeşitli aletler de peritonda yabancı cisim reaksiyonu
oluşturarak adezyona neden olabilirler (26,28).
Yapışıklıklar çoğunlukla semptom vermezler. Yine karaciğer ile diafragma ya da karın
duvarı arasındakilerde, çoğu zaman kronik karın ağrısı şeklinde bir klinik oluşabilir (8). Fakat
bir barsak segmenti ile karın duvarı arasında ya da kendi aralarında bir yapışıklık varsa buna
bağlı obstrüksiyon belirtileri oluşabilir. En önemli semptomlar; ağrı, distansiyon, bulantı ve
kusmadır. Adezyonlar hiç beklenmedik bir anda hayatı tehdit eden klinik bir tabloya neden
olabilirler.
İntraabdominal adezyonların oluşması; enflamasyon ile başlayıp, fibrozisle sonlanan
bir süreçtir. Bu süreçte çeşitli mekanizmalar rol almaktadır. Peritoneal adezyon oluşum
mekanizmasını anlamak için, peritonu döşeyen mezotelyal hücrelerin fonksiyonlarının iyi
bilinmesi gerekir. Periton yüzeyi travmaya maruz kalınca buradaki mezotelyal hücrelerin
arasından hücresel elementler ve serum ekstravaze olur. Travmadan yaklaşık 12 saat sonra,
hasarlı sahaya çeşitli polimorfonükleer hücreler fibrin ve makrofajların infiltrasyonu başlar.
Olaydan 18 saat sonra, hasarlı sahanın bazalındaki mezotel hücrelerinden rejenerasyon başlar
ve fibrinolizis ile birlikte doku onarımı tamamlanır. Görsel I‟de fibrinolitik sistem
görülmektedir.
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Görsel I. Fibrinolitik sistem.

Daha sonra travmatize peritonda, makrofaj popülasyonunun azalmasıyla birlikte
reepitelizasyon fazı hızlanır (46). Mezotel hücrelerdeki hasarın tamiri sırasında, özellikle
makrofaj ve lenfositlerden salgılanan growth faktör fibroblast proliferasyonunu düzenleyerek
kollejen sentezini uyarır. Ayrıca trambositlerde bulunan growth faktör ve transforming
growth faktör-β fibroblastlarda kollejen sentezini arttırarak doku onarımına yardım ederler.
Fibroblast growth faktör ve epidermal growth faktör peritoneal doku tamirinde mezotel
hücrelerinin mitogenetik aktivitelerini arttırmaktadırlar (2,8,36). İnterlökin-1 ve tümor
nekrözis faktör-α fibroblast proliferasyonunu direct olarak etkilememekle birlikte, etkisini
indirekt yoldan sitokinler ve araşidonik asit yoluyla yapmaktadırlar (19). Bu şekilde yukarıda
sayılan faktörler hücre proliferasyonunu ve kollejen sentezini uyararak adezyon oluşumuna
neden olmaktadırlar (18,19). Normal ya da anormal mezotel hücre tamirinde
prostaglandinlerden özellikle PGE2 etkili olmaktadır. Etki mekanizması tam olarak
bilinmemekle birlikte, bu etkinin dolaylı yoldan olduğu düşünülmektedir (26).
Bütün bu mekanizmaların adezyon oluşumundaki asıl roller fibrotik sürecin başlangıcı
olan enflamasyon ve hücre proliferasyonuna etkileri şeklinde açıklanmaktadır. Fibroblastik
aktivitenin artışıyla birlikte, kollejen sentez edilmekte ve ortamda konnektif doku elemanları
artmaktadır. Aynı zamanda bu ortamda anjiogenezis ile neovaskülarizasyon da
tamamlanmakta, önce fifilm şeklinde fibrinlerle başlayan süreç sonra vaskülerize olmuş
dokuya, daha sonra da bağ dokusunun yoğun olduğu daha az vasküler bir yapı olan fibrotic
bantlara dönüşmektedir (4,6,8).
Film şeklinde yapışıklıkların oluşma süreci 18-36 saat gibi bir süre iken, hücresel
dokunun oluşumu ise 2 ile 5 gün sürmekte, daha sıkı adezyonlar ise 2. Haftanın sonunda
oluşmaktadır. Yapışıklıklar bu karakteri kazandıkları zaman obstrüksiyon yapabilecek bir
yapıya sahip olmaktadırlar. Adezyon dinamik bir süreçtir; oluşan fibrotik bantlar önce
hücreden zengin bir vasküler yapıda oluşmakta, daha sonra hücresel komponent ve
vaskülaritenin yerini bağ dokusu elemanları almaktardır. Bu zaman ise 3 aydan 6 aya kadar
sürebilmektedir (8,44,46). Geç dönemde oluşan mekanik barsak obstrüksiyonlarında tamamen
fibrotik bir bant halini almış adezyonların görülmesi bu sürecin bir sonucudur (25).
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Adezyonların patogenezi tam olarak aydınlatılabilmiş değildir (8,10). Bunun sonucu
oalrak da adezyon önlemede henüz rutin bir yöntem kullanılamamaktadır. Ayrıca skorlama
sistemleri de henüz standart bir şekle kavuşmuş değildir. Çizelge 1‟de adezyon önlemede
kullanılan yöntemler, Çizelge 2‟de ise adezyon skorlama sistemleri görülmektedir (22,25,43).
Çizelge 1. Adezyon oluĢumunun önlenmesinde kullanılan yöntemler ve ajanlar.
I-

Fibrin formasyonunu inhibe edenler

a)

Antikoagülanlar; heparin, düĢük molekül ağırlıklı heparin.

b)
Antiinflamatuar ajanlar Steroidler; hidrokortizon Nonsteroid antiinflamatuar ajanlar
(NSAI); aspirin, tenoxikam, ketorolac.
II-

Fibrini elimine edenler

a)

Serum fizyolojikle yapılan abdominal lavaj

b)
Enzimatik ajanlar ;Ürokinaz, streptokinaz, plazminojen aktivatörleri (plazmin), yılan
zehiri, papase, hyaluronidase.
III-

Yüzey uzaklaĢtırıcılar

a)

Serum fizyolojikle abdominal lavaj

b)

Sıvı yüzeyi aktive eden ajanlar. Kristaloidler; dektran 70, peptid 2.

c)

Mekanik ayrıĢtırıcılar, politetraflouroetilen membranlar.

IV-

Diğerleri

a)

Kalsiyum kanal blokerleri; Verapamil.

b)

Gastrointestinal stimulanlar.

c)

Biyodegredabl polimerler.

d)

Ġmmünomodülatörler.

e)

Karbondioksid lazer mikrocerrahi uygulanması.

f)

Ġnterceed TC7.

g)
Serbest oksijen radikali gidericiler; antioksidanlar, allopurinol, superoksiddismutaz,
katalaz, vitamin E.
h)

Kallikrein inhibitörü; aprotinin.

i)

Sodyumkarboksimetilselüloz.

j)

Antitümor nekrozis faktör α ve antiinterlökin-1.

k)

Phosphotidylinositol.

l)

Hyaluronik asit.

m)

Hava, su, parafin, jelatin dextroz.

n)

Colchicine.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 65

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

o)

Östrojen.

p)

Cerrahi teknik; Halsted’in tariflediği prensipleri özenle uygulamak;

-

Apepsi.

-

Hemostaz.

-

Dokuya saygı (atravmatik çalıĢma).

-

Dokuların uygun bir Ģekilde karĢı karĢıya getirilmesi.

Yabancı cisimlerin ortamdan uzaklaĢtırılması ve ölü doku bırakılmaması Ģeklindedir. Ayrıca
median laparatomilerin tercih edilmesi; böylece paramedian laparatomilerde intraperitoneal
organların inzisyon hattında daha fazla temas etmesi önlenmektedir. Yine sütür materyallerin
seçimi; monoflament sentetik nonabsorbabi sütürlerin kullanılması, pudrasız eldiven
kullanılması ve operasyon öncesi eldivenlerin serum fizyolojik ile yıkanması Ģeklinde
özetlenebilir.
Çizelge 2.

I-

Adezyonların skorlama sistemleri.

Linsky klasifikasyonu
0

Adezyon yok.

1

Travmatize sahanın %25’inde adezyon var.

2

Travmatize sahanın %50’sinde adezyon var.

3

Travmatize sahanın tümünde adezyon var.

Adezyon değerlendirme skalası:
0

II-

III-

AyrıĢmaya direnç yok

0.5

AyrıĢma künt diseksiyonla mümkün.

1.0

AyrıĢma için keskin diseksiyon gerekli.

Elkins klasifikasyonu
0

Adezyon yok.

1

Organlar veya organlarla periton arasında tek bant Ģeklinde adezyon.

2

Organlar ve organlarla periton arasında iki bant Ģeklinde adezyon.

3

Organlar ya da organlarla periton arasında ikiden fazla bant Ģeklinde
adezyon.

4

Organlar karın ön duvarı arasında yoğun adezyon.

Zühlke klasifikasyonu
a) Makroskopik klasifikasyon
1

Film Ģeklinde adezyon var, künt diseksiyonla kolayca ayrılabiliyor.
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2

Adezyonlar hem künt, hem de keskin diseksiyonla kolayca ayrılabiliyor ve
neovaskülarizasyon baĢlamıĢ.

3

Adezyonlar yalnız keskin diseksiyonla ayrılabiliyor ve vaskülarize olmuĢ.

4

Adezyonlar yalnız keskin diseksiyonlar ayrılabiliyor. Aynı zamanda
organlar arasında ciddi derecede adezyonlar var. Bu adezyonların ayrımı
organda hasar oluĢturabilecek Ģiddette.

b) Zühlke’nin histopatolojik klasifikasyonu
1

Konnektif doku yok.Hücre çok, taze ve eski fibrinler var.Ġnce retikulin lifl
var.

2

Konnektif doku ile kapillerler ve hücreler var ayrıca birkaç kollejen lif
var.

3

Konnektif doku fazla, hücre az, damarlanma fazla birkaç düz kas hücresi
var. Eski granülasyon dokusu var. Hücre az ve serozal yüzeylerde sıkı bir
Ģekilde bağ dokusu artmıĢ.

Colchicine
Aşağıda açık formülle görülen Colchicine, 1820 yılında Plelletier ve Coventou tarafından
Colchicum Autumnole‟den elde edilen sarı renkli bir alkeoliddir. (Görsel II)
Görsel II. Colchicine’nin biyokimyasal formülü.

Tıpta ilk defa GUT hastalığının akut ataklarında, özellikle analjezik etkisinden dolayı
kullanılmıştır. Colchicine antimitotik bir ajandır. Bu etkisini hücrelerdeki mikrotübüler
sistemde gösterir. Mikrotübülüsteki tübülin denilen proteinlere bağlanarak mitozu metafazda
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durdurur, sonuçta hücre bölünmesini engeller. İnflamatuar hücrelerden olan granülositlerin
fagositik aktivitelerini engeller, metabolizmasını yavaşlatarak hücrenin ölümüne yol açabilir.
Ayrıca fibroblastları da aynı şekilde etkileyerek fibrozisi engellemektedir. Colchicine
bunların dışında histomin salgılayan hücrelerin sekresyonunu, pankreasta insülin
sekresyonunu ve melanositlerden melanin salgılanmasını inhibe eder. Diğer farmakolojik
etkileri arasında ateş düşürücü etkisi yanında santral etkili depresanların aktivitelerini de
arttırır. Sempatik aktiviteyi arttırır ve arterlerde spazm yaparak hipertansiyona neden olabilir,
ayrıca gastrointestinal sistemin motilitesini arttırır. Colchicine bu etkileri ile birçok hastalık
tedavisinde fizyopatolojiyi düzeltmek, ya da semptomları azaltmak amacıyla çeşitli dozlarda
kullanılmaktadır.
Colchicine; ailevi akdeniz ateşi (FMF), GUT, amiloidoz, Behçet hastalığı, primer
biller siroz, psöriasis, dermatitis herpetiformis, sarkoidoz ve astım bronşialde kullanılmış olsa
da, bunların birçoğunda ilk iki hastalık dışında henüz rutin olarak kullanılmamaktadır.
Colchicine; intraperitoneal, intramüsküler ve oral yoldan kullanılabilir.
Gastrointestinal sistemden çok iyi absorbe olur. Kısa bir yarılanma ömrü vardır (1/2 saat- 2
saat). Atılımı asıl safra yoluyladır ve %10-20 oranında böbreklerle atılır. Lökositlerde ve
granülositlerde uzun süre kalır. Yan etkileri gastrointestinal sistem iritasyonu karın ağrısı,
diyare, kemik iliği depresyonu, paralizi, geçici lökopeni, miyopati ve azospermi gibi seyrek
görülen etkileridir.
Rojkind ve arkadaşları 1975‟te karaciğer sirozunda colchicine‟nin kollejen sentezini
engelleyerek fibrozisi önlediğini gösteren çalışmalar yapmşılardır (38). Daha sonra 1986‟da
Marshall ve arkadaşları karaciğer sirozunda colchicine‟nin fibrozisi azalttığını gösteren
çalışmalar yaptılar (27). Böylece colchicine antifibrotik bir ajan olarak da kullanılmaya
başlanmıştır (13,13,27,38).
2. MATERYAL VE METOD
Çalışmada ağırlıkları 210 ile 280 gr arasında değişen genç erişkin albino ratlar
kullanıldı. Yalancı operasyon grubunda 6, kontrol grubunda 8 ve deney grubunda 16 adet
olmak üzere, toplam 30 hayvan 3 grupta incelendi. Bütün gruplardaki ratlar deneyden 16 saat
önce aç bırakıldı, çalışmaya alınmadan önce iki kefeli terazide tartıldı ve ağırlıkları
kaydedildi. Her üç grupta kullanılan bütün ratlar tek tek eter anestezisiyle uyutuldu. Ameliyat
masasına supin pozisyonda ekstremitelerden tesbit edildi ve karın ön duvarındaki kıllar tıraş
edildi. Operasyon sahası %10‟luk polyvidon-iyod ile temizlendi. Operasyona başlanmadan
önce cerrahide kullanılan eldivenler steril serum fizyolojik ile yıkandı ve kurulandı. Steril
cerrahi enstrümanlar kullanılarak 5 cm‟lik median laparatomi yapıldı.
Gruplar: Grup 1 (Yalancı Operasyon Grubu): Yalancı operasyon grubundaki ratlara
herhangi bir işlem yapılmadan kesi yeri 4/o polipropylene ile kapatıldı. 30 gün süreyle
intramüsküler (i.m.) 0.2 cc serum fizyolojik verildi.
Grup 2 (Kontrol Grubu): Kontrol grubundaki ratlara karın içi fazla manipüle
edilmeden, yalancı operasyon grubuna ilave olarak, distal ileumdan ve jejunumdan olmak
üzere ince barsak serozasında iki yerden yaklaşık 1 cm2‟lik bir alanda bisturi darbesiyle
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serozal hasarlar oluşturuldu ve kanama görüldüğünde işlem sonlandırıldı. Daha sonra bu
travmatize alanın hemen karşısına uyan parietal peritonda da yaklaşık 1 cm2‟lik peritoneal
hasarlar oluşturuldu. Bu işlemi takiben karın duvarı, fasiya ve peritonu içine alacak şekilde
4/o polypropylene sütür materyali kullanılarak devamlı dikiş tekniği ile kapatıldı.
Grup 3 (Deney Grubu): Deney grubundaki ratlara ise birinci ve ikinci gruplara ilave olarak 30
gün süreyle steril enjektörlerle 0.2 cc serum fizyolojik içinde 50 μg/kg/gün colchicine (i.m.)
verildi (Colchicine C9755 Sigma). Ratların hepsi kannibalusmusa engel olmak için ayrı
kafeslere yerleştirildi. Beslenmeleri standart laboratuvar yemi ve çeşme suyu verilerek
sağlandı. Postoperatif 1. Gün yara pansumanları yapılıp, 7. Gün tüm hayvanların deri dişileri
alındı. Postoperatif 30. gün, işlemden 16 saat önce aç bırakılan ratların tek tek ağırlıkları
tartıldı ve kaydedildi. İşleme başlamadan önce ratlar tek tek eter anestezisiyle uyutuldular ve
ameliyat masasına dört ekstremiteden tesbit edildi. Eski median insizyon skarı üzerinden
laparotami yapıldı ve periton, omentum, mide ve karın içi organlar değerlendirildi.
Adezyonların fotoğrafları çekildi ve adezyonlar önce elle manipüle edilerek künt olarak
disseke edilmeye çalışıldı. Bu sırada adezyonların Zühlke‟nin tariflediği şekilde makroskopik
klasifikasyonları yapıldı (Çizelge 3). Daha sonra adezyon sahalarını içine alacak şekilde
bisturi kullanılarak histopatolojik incelemeler için biyopsi örnekleri alındı. Biyopsi örnekleri
%10‟luk formaldehyde solüsyonu içine alınarak fikse edildi. Rutin doku takibi yöntemleri ile
hazırlanan parafin bloklardan 5 μm‟lik kesitler hazırlanarak Hematoxylin Eosin (HE),
Periodic Acid Schiff (PAS) ve Masson Trikrom boyaları ile boyanarak ışık mikroskobunda
değerlendirildi. Histopatolojik değerlendirmede literatürde belirtildiği gibi Zühlke‟nin
mikroskobik klasifikasyonu modifiye edilerek kullanıldı (25) (Çizelge 4).
Çizelge 3. Zühlke’nin makroskopik klasifikasyonu.

IIIIIIIV-

Künt diseksiyonla kolay ayrılan film şeklinde adezyonlar
Künt diseksiyon mümkün olmayınca keskin diseksiyonda gerektiren ve
damarlanmanın da başlamış olduğu yapışıklıklar
Damarlanma var, ayrıca yapışıklıklar yalnızca keskin diseksiyonla ayrılabiliyor
Yapışıklıklar yalnız keskin diseksiyonla ayrılabiliyor. Organlara sıkı tutunmuş
adezyonlar var ve kuvvetli diseksiyonla organ hasarı oluşabilmekte.

Çizelge 4. Zülke’nin modifiye edilen mikroskobik klasifikasyonu.

IIIIIIIV-

Sellülerite fazla ve gevşek bağ dokusu bantları mevcut.
Hücreler kapillerlerle birlikte gevşek bağ dokusu lifleri ve birkaç kaba kollejen
lif mevcut.
Bağ dokusu fazla, bağ doku hücreleri az, damarlanma yoğun ve düz kas
hücreleri mevcut.
Eski granülasyon dokusu mevcut, bağ dokusu hücresi az miktarda ve serozal
yüzeyler zorlukla ayırt edilmekte.
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Işık mikroskobu altında incelenen preparatların fotoğrafları çekildi. Bulgular
Zühlke‟nin mikroskobik klasifikasyonu modifiye edilerek parametreler; bağ dokusu miktarı,
sellülerite, damarlanma ve granülasyon dokusu oranlarına göre şiddetli (+++), orta (++) ve
hafif (+) olmak üzere skorlanarak değerlendirildi.
Ġstatistiksel Değerlendirme
Sonuçların değerlendirilmesinde, gruplar arasındaki adezyon skorlamasında Mann
Whitney-U testi kullanıldı, p<0.01 değeri anlamlı kabul edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası
ağırlık farklarının değerlendirilmesinde Student‟s “t” testi kullanıldı, p<0.05 değeri anlamlı
kabul edildi.
3. BULGULAR
Yalancı operasyon grubundaki 6 ratın hiçbirinde mortalite gözlenmedi. Kesi yeri
enfeksiyonu evisserasyon, lokal ve genel olarak hiçbir cerrahi komplikasyon gelişmedi. Bu
grubun ağırlıkları operasyon öncesi 257.50±17.25 gr, operasyon sonrası 30. Gün
253.33±12.11 gr olarak bulundu (Çizelge 5). Enjeksiyon yerlerinde sorun olmadı. 30. gün
laparatomi yapıldığında karın içinde hiçbir yapışıklığa rastlanmadı (Görsel 1).
Kontrol grubundaki 8 rattan hiçbirinde mortalite görülmedi. Kesi yeri enfeksiyonu
dahil olmak üzere hiçbir cerrahi komplikasyon gözlenmedi. Hiçbir hayvanda abdominal
distansiyon ve gastrointestinal semptom gözlenmedi. Ağırlıkları operasyon öncesi
253.11±14.38 gr, operasyon sonrası 30. Gün 241.87±16.68 gr olarak bulundu (Çizelge 6).
Enjeksiyon yerlerinde sorun olmadı. Otuzuncu gün yapılan laparatomide Zühlke‟nin
makroskopik kalsifikasyonuna göre 3 ratta III. derece, 5 ratta ise IV. multipl adezyonlara
rastlandı. İki hayvanda oluşan adezyonların künt diseksiyonla ayrılmaya çalışılması sırasında
birinde karaciğer, birinde ise pankreasta olmak üzere iki organda yaralanma oluştu. Adezyon
sahasından biyopsiler alındı. Görsel 2, 3, 4‟te adezyonların makroskopik fotoğrafları
görülmektedir. Çizelge 8 ve Görsel III‟de ise control grubunun makroskopik klasifikasyonları
görülmektedir.
Kontrol grubunda 8 rat Zühlke‟nin mikroskopik klasifikasyonuna göre
değerlendirildiğinde; bağ dokusu skoru hepsinde şiddetli (+++) derece bulundu. Damarlanma
skoru ise 3‟ünde şiddetli (+++), 5‟inde orta şiddette (++) idi. Granülasyon dokusu skoru
6‟sında şiddetli (+++), ikisinde ise orta (++) derecede idi. Sellülerite skorlaması 5‟inde
şiddetli (+++), 3‟ünde ise orta (++) derecede idi. Yine Zühlke‟nin mikroskopik
klasifikasyouna göre değerlendirildiğinde 7‟sinde IV. Derece, 1‟inde III. derece adezyon
skoru saptandı. Çizelge 9‟da ve Görsel V‟te kontrol grubunun mikroskopik klasifikasyonu
görülmektedir. Görsel 5, 6, 7, 8, 9, 10‟da control grubunun mikroskopik preparatları
görülmektedir.
Otuzuncu gün laparatomi yapılıp incelenen, deney grubundaki 16 hayvandan
hiçibirinde mortalite gözlenmedi ve kesi yeri enfeksiyonu oluşmadı. Dikişler alındıktan sonra
yara iyileşmesi yönünden herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Ağırlıkları operasyon öncesi
255.94 ± 16.04 gr, operasyon sonrası 30. Gün 250.00 ± 14.94 gr olarak saptandı (Çizelge 7).
Hiçbir hayvanda abdominal distansiyon ve colchicine‟nin yan etkileri olan, özellikle diyare
gibi gastrointestinal sistem bulgularına rastlanmadı, miyopati ve paralizi gibi belirtiler olmadı.
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Laparatomide peritoneal adezyonlar, omentum, karaciğer, mide, barsaklar gözlendi, incelendi
ve fotoğrafları çekildi. Önce Zühlke‟nin makroskopik klasifikasyonuna göre değerlendirmeler
yapıldı. Deney grubunda bulunan 16 rattan 7‟sinde II. derecede peritoneal adezyon gözlendi.
Adezyolizis sırasında hiçbir hayvanda organ hasarı oluşmadı. Çizelge 8 ve Görsel IV‟te
makroskopik klasifikasyon görülmektedir. Görsel 11, 12, 13, 14‟te ise adezyonların
makroskopik olarak fotoğrafları görülmektedir.
Biyopsi materyalleri HE, PAS, Masson Trikrom boyaları ile boyanıp, ışık
mikroskobunda değerlendirildi ve fotoğrafları çekildi. Zühlke‟nin mikroskobik
klasifikasyonuna göre değerlendirildiğinde, bağ dokusu skoru 4‟ünde şiddetli (+++), 2‟sinde
orta (++), 9‟unda hafif (+) derece olarak gözlenirken, 1‟inde hiç bağ dokusu gözlenmedi.
Damarlanma skoru 1‟inde şiddetli (+++), 9‟unda orta (++) derecede, 6‟sında ise hafif (+)
derecede idi. Granülasyon dokusu skoru 3‟ünde şiddetli (+++), 1‟inde orta (++) derecede
olmasına rağmen, 12‟sinde hiç granülasyon dokusu gözlenmedi. Sellülerite skoru
incelendiğinde 1‟inde şiddetli (+++), 10‟unda orta (++), 5‟inde ise hafif (+) derece olarak
saptandı. Yine Zühlke‟nin mikroskobik klasifikasyonuna göre 4‟ünde IV. derece, 2‟sinde III.
derece, 9‟unda II. derece ve 1‟inde ise I. derece adezyon skoru saptandı. Çizelge 9‟da
mikroskobik klasifikasyon görülmekte, yine Görsel VI‟da bu klasifikasyonun grafiksel
değerlendirmesi görülmektedir. Görsel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22‟de ise biyopsi
preparatlarının fotoğrafları görülmektedir.
Çizelge 5. Yalancı operasyon grubu ağırlıkları (gr).

Operasyon öncesi
240
250
260
280
275
240
257.50 ±17.25

Denek No
1
2
3
4
5
6
Ortalama ± SS*

Operasyon sonrası
245
255
255
270
260
235
253.33 ±12.11

*Ortalama ±standart sapma
Çizelge 6. Kontrol grubu operasyon öncesi ve sonrası ağırlıkları (gr).

Denek No
7
8
9
10
11
12
13
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14
Ortalama ± SS*
*Ortalama ± standart sapma.

265
253.11 ±14.38

230
241.87 ±16.68

Çizelge 7. Deney grubu operasyon öncesi ve sonrası ağırlıkları (gr).

Denek No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ortalama ± SS*
*Ortalama ± standart sapma.

Operasyon öncesi
250
255
260
270
280
270
250
245
235
220
250
260
270
280
255
245
255.94 ±16.04

Operasyon sonrası
245
255
255
265
275
265
245
230
230
230
245
250
265
270
240
235
250.00 ±14.94

Çizelge 8. Zühlke’nin makroskopik klasifikasyonu.

Denek No

Zühlke’nin makroskopik klasifikasyonu

Kontrol Grubu
7

IV

8

III

9

IV

10

IV

11

III

12

IV

13

IV

14

III

Deney Grubu

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 72

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

15

III

16

II

17

I

18

I

19

II

20

II

21

II

22

I

23

I

24

I

25

II

26

II

27

III

28

I

29

I

30

II

İki grup arasındaki fark istatistiksel oalrak anlamlıdır (p<0.001).
Çizelge 9. Zühlke’nin modifiye edilen mikroskopik klasifikasyonu.

Denek No*

Bağ dokusu
miktarı

Damarlanma

Granülasyon
dokusu

Zühlke
Mikrosk.
Klasifikas.

Sellülerite

Kontrol Grubu
7
+++

++

+++

+++

IV

8

+++

+++

++

++

III

9

+++

++

+++

+++

IV

10

+++

++

+++

+++

IV

11

+++

++

+++

+++

IV

12

+++

+++

+++

++

IV
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13

+++

++

+++

++

IV

14

+++

+++

++

+++

IV

Deney Grubu
15
+++

++

++

+++

IV

16

+++

+++

+++

++

IV

17

++

++

--

++

III

18

+

++

--

++

II

19

--

++

--

++

II

20

+++

++

+++

++

IV

21

+++

++

--

+

III

22

+

+

--

+

II

23

+

+

--

++

I

24

+

++

-

++

II

25

+

+

--

+

II

26

+

+

--

++

II

27

++

++

+++

++

IV

28

+

++

--

+

II

29

+

+

--

+

II

30

+

+

--

++

II

İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01).
Çizelge 10. Kontrol grubu ratlarınn Zühlke’nin Makroskopik Klasifikasyonuna göre dağılımı.
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Çizelge 11. Deney grubu ratların Zühlke’nin Makroskopik Klasifikasyonuna göre dağılımı.

Çizelge 12. Kontrol grubu ratların Zühlke’nin Mikroskopik Klasifikasyonuna göre dağılımı.

Çizelge 13. Deney grubu ratların Zühlke’nin Mikroskopik Klasifikasyonuna göre dağılımı.
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Görsel 3. Yalancı operasyon uygulanan ratta operasyon sonrası herhangi bir adezyon
görülmemektedir.

Görsel 4. Kontrol grubundan bir ratta barsaklar, omentum karaciğer ve diğer organları da
içine alan Zühlke’nin makroskopik klasifikasyonuna göre grade IV. adezyonlar görülmektedir
(Okla iĢaretli).
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Görsel 5. Kontrol grubundan bir ratta operasyon sonrası geliĢen, özellikle karaciğer ile
omentum ve ince barsaklar arasındaki grade IV. adezyonlar görülmektedir (Okla iĢaretli).

Görsel 6. Kontrol grubundan bir ratta operasyon sonrası oluĢan grade III. adezyonlar
görülmektedir (Okla ĠĢaretli).
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Görsel 7. Kontrol grubu. Eritrositlerle dolu prolifere damar kesitleri. GevĢek bağ dokusu
bantları ve yangı hücreleri görülmektedir. Masson Trikrom X 20.

Görsel 8. Kontrol grubu. Omentumda mononükleer yangı hücreleri ve granülasyon dokusu
görülmektedir HE X 20.
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Görsel 9. Kontrol grubu kaba kollejen bantlar arasında yangı hücreleri prolifere damar
kesitleri görülmektedir. PAS X 20.

Görsel 10. Kontrol grubu. Yağ dokusu için gevĢek ve kaba kollejen bantlar, damar kesitleri,
bağ dokusu hücreleri ve yangı hücreleri görülmektedir. Masson Trikrom X 20.
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Görsel 11. Kontrol grubu. Sağ tarafta karaciğer parçası, diğer alanlarda selüler gevĢek bağ
dokusu bantları ve kaba kollejen bantlardan oluĢan adezyon alanı görülmektedir. Masson
Trikrom X 20.

Görsel 12. Kontrol grubu. Alt ve sağ tarafta pankreas periferik sinir kesiti, diğer alanlarda
kanama endotel proliferasyonu gösteren damarlar yangı ve ince bağ dokusundan oluĢan
adezyon dokusu görülmektedir. Masson Trikrom X 20.
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Görsel 13. Deney grubundan bir ratta operasyon sonrası geliĢen karın duvarı ile omentum
arasındaki grade II. adezyon görülmektedir (Okla iĢaretli).

Görsel 14. Deney grubundan birr atta omentum ile ince bağırsak serozası arasında oluĢan
grade II. adezyon görülmektedir (Okla iĢaretli).
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Görsel 15. Deney grubundan birr atta oluĢan operasyon sonrası somentum ve ince barsak
serozası arasında oluĢmuĢ grade I. adezyon görülmektedir (Okla iaĢretli).

Görsel 16. Deney grubundan birr atta oeprasyon sonrası omentum ve ince barsak serozası
arasındaki geliĢmiĢ grade I. adezyon görülmektedir (Okla iĢaretli).
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Görsel 17. Deney grubu. Prolifere olgun damar kesitleri arasında fibrosit, fibroblastlar ve
gevĢek bağ dokusu görülmektedir. Masson Trikrom X 20.

Görsel 18. Deney grubu. Barsak mukozası altında tüm duvarda yer alan kaba kollejen bantlar,
prolifere damar kesitleri ve yoğun hücre görülmektedir. Masson Trikrom X 10.
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Görsel 19. Deney grubu. Omentumda prolifere damarlar reaktif fibrosis ve selulerite
görülmektedir. HE X 20.

Görsel 20. Deney grubu. GevĢek bağ dokusu bantları arasında prolifere damarlar ve bağ
dokusu hücreleri görülmektedir. HE X 20.
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Görsel 21. Deney grubu. GevĢek bağ dokusu bantları arasında, dar sitoplazmalı iğ Ģeklinde
fibrositler ve damarlar görülmektedir. HE X 20.

Görsel 22. Deney grubu. DallanmıĢ olgun, prolifere damar kesitleri, ince bağ dokusu bantları ve
yoğun sellulerite görülmektedir. Masson Trikrom X 20.
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Görsel 23. Deney grubu. Kaba kollejen bantlar, yangı hücreleri ve yuvarlak Ģekilli damar
kesitleri görülmektedir. PAS X 20.

Görsel 24. Deney grubu. Barsak duvarında yangı, serozandan prolifere olgun damar kesitleri ve
ince bağ dokusu lifleri arasında yangı hücreleri görülmektedir. HE X 20.
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4. TARTIġMA
Karın boşluğundaki organlar arasında oluşan adezyon denilen yapışıklıklar; çoğu
zaman bir travmaya bağlı olarak gelişmektedirler. Çoğunlukla cerrahi bir travmadan sonra
olmaktadır. Fakat herhangi bir travma olmadan bir karın içinde yapışıklıklar olabilmektedir
(8,44,46).
Önceleri karın duvarındaki defektlerden kaynaklanan fıtıkların inkansere ve strangüle
olmasına bağlı intestinal obstrüksiyonlar ilk sıralarda yer almakta idi. Bu defektlerin tamir
edilmeye başlanmasıyla birlikte intestinal obstrüksiyonların belli başlı nedeni abdominal
adezyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır (8). Sık karşılaşılması nedeniyle modern toplumları,
özellikle batı ülkelerini yakından ilgilendiren bu problem henüz tam çözüme kavuşmuş
değildir (26). Genelde intestinal obstrüksiyonun birçok nedeni olmasına rağmen, çağdaş
dünyada bu deyim çoğu kez intraabdominal adezyonun eş anlamlısı gibi kabul görmektedir
(8). Böylesine önemli bir konu, üzerinde yoğun araştırmalar yapılmasına rağmen hala
çözülebilmiş değildir (21,26). Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmada, 1988
yılında 281,982 hasta adezyonun neden olduğu komplikasyonlara bağlı olarak hastaneye
yatırılmışlardır. Bu hastalardan çoğuna adezyolizis uygulanmış, 984,727 gün hastanede
kalmışlar ve 1.180 milyon $ masrafları olmuştur (26). Elimizde kesin veriler olmamakla
birlikte, ülkemize de benzer büyüklükte bir maliyet getirdiği düşünülebilir.
Tarihsel perspektif için bakıldığında, 1872‟de Thomas Bryant ve 1883‟te Battle,
adezyona bağlı ilk fatal intestinal obstrüksiyonu tanımladılar (26). Bu olaydan sonra özellikle
cerrahlar ve infertiliteye neden olması dolayısı ile jinekologlar bu sorunla daha yakından
ilgilenerek pek çok araştırmalar yaptılar (4, 6, 8, 26, 45, 46). Bu çalışmaların bir özeti Çizelge
14‟te gösterilmektedir.
Çizelge 14. Adezyon önlemede kullanılan ajanlar ve yöntemler görülmektedir.

Kullanılan yöntem ve ajanlar
Titiz cerrahi teknik, asepsi, antisepsi. Steroidler,
nonsteroid antienflamatuarlar, kalsiyum kanal blokerleri
Fibrin
oluşumunun Antikoagülanlar.
önlenmesi
Doku plazminojen akitvatörleri
Fibrinin mekanik olarak Dekstran, interceed TC 7
ayrılması
Sodyumkarboksimetilselüloz
Fibrozisi önleyenler
Colchicine
Serbest radikal oluşumu Serbest oksijen radikali gidericiler. Superoksiddismutaz,
katalaz, allopurinol, Vitamin E
Alerjik reaksiyonlar
Pudrasız eldiven kullanımı. Yüzey aktivasyonu ve
viskotize azaltıcı ajanlar.
Basamak
Enflamasyon
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Treutner ve arkadaşları Almanya‟da 1200 hastanede yaptıkları çalışmanın sonucunda,
hastanelerin yalnız %6‟sında adezyon önlemede standart bir yöntemin kullanıldığını, bunların
dışında ise alışılmış bir uygulama olmadığını gösterdiler (45).
Gervin ve arkadaşları 1960‟lı yıllarda seröz yüzeylerde normal dolaşımda bulunan
fibronilitik aktivitenin dışında bir fibronilitik ajan ortaya koydular. Bu ajanın seröz yüzeyi
örten mezotelyal hücrelerden salgılanan plazmin aktivitesinde bir madde olduğu tespit edildi.
Mezotelyal hasar olduğu zaman bu madde azalmakta ve buna paralel olarak yapışıklık da
artmaktadır. Fibrinolitik aktivite %50 azaldığı zaman ciddi yapışıklıklar oluşmaktadır (10).
Bu gelişmeden sonra adezyon önlemede fibrinolitik ajanların popülaritesi arttı. Yine Gervin
ve arkadaşları bu düşünceyle dış kaynaklı fibrinolitik ajan olarak intraperitoneal ürokinaz
vererek adezyon formasyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar yaptılar. Ancak yüksek doz
gereksinimi ve bu dozlarda yan etkilerin ortaya çıkması nedeniyle fazla başarılı olamadılar
(10). Aynı düşünceyle Dunn ve arkadaşları intraperitoneal plazminojen aktivatörü vererek
başarılı sonuç elde ettiklerini bildirdiler (7).
Uygulanan cerrahi tekniğin de yapışıklıklar üzerine etkili olduğu bilinmektedir.
Nitekim, Moreno ve arkadaşları abdominal insizyonlar ile adezyon arasındaki ilişkinin en az
median insizyonlarda olduğunu gösterdiler (31). Cerrahi eldivenlerde kullanılan pudranın
adezyon oluşturduğu 1930 ve 1940‟lı yıllarda gösterilmeye başlandıktan sonra adezyonun
patogenezi de aydınlatılmaya çalışıldı (8, 20, 25, 26). Kamffer ve arkadaşlarının yaptığı bir
araştırmada cerrahi eldivenlerde bulunan pudranın önemli derecede adezyon nedeni olduğu
gösterildi (20). Her ne kadar Şahin ve arkadaşları serozal hasar olmadan ciddi yapışıklık
olmadığını iddia etseler de, bu konuyu tam açıklığa kavuşturan net veriler yoktur (26,43).
Yine McEntee ve arkadaşları, pudralı, pudrasız ve izotonikle yıkanmış eldivenlerle yapılan
girişimlerden sonraki yapışıklık oranlarını araştırdılar ve sonuçta pudralı eldivenlerde %78,
pudrasız eldivenlerde %37, izotonikle yıkanmış eldivenlerde ise %33 oranında yapışıklığın
olduğunu gösterdiler (28). Bizim yaptığımız çalışmada operasyona başlamadan önce
yapışıklığa en az neden olması dolayısıyla orta hat insizyonu tercih edildi ve pudrasız cerrahi
eldiveni kullanmakla birlikte, bu oranı en aza indirmek amacıyla işlemden önce eldivenler
izotonikle yıkanıp kurulandı.
Değişik araştırmacıların adezyon oluşturmada kullandığı serozal hasar modelini
güvenilirliğinden dolayı biz de deneyimizde kullanmayı tercih ettik (16, 18, 21, 37, 43). Yine
aynı düşünceden yola çıkarak hem serozal yüzeyde hem de parietal peritonda 1cm2‟lik hasar
oluşturmayı tercih ettik.
Baykal ve arkadaşları ratlar üzerinde yaptıkları bir araştırmada absorbabl polyglycolic
asitin nonabsorbabl polypropilenden daha fazla adezyona neden olduğunu tespit ettiler.
Bunun nedeni olarak da absorbabl materyalin rezolusyon sürecinde daha fazla enflamasyon
yaparak yabancı cisim reaksiyonu yaptığı şeklinde açıkladılar (1). Biz çalışmamızda kesi
yerini ve peritonu 4/0 polypropylene ile devamlı dikiş tekniği kullanarak kapatmayı tercih
ettik, böylece sütür materyaline bağlı reaksiyonları en aza indirgemeyi amaçladık.
Granat ve Dargenio yaptıkları çalışmalarda colchicine‟nin yara iyileşmesini olumsuz
yönde etkilemediğini gösterdiler (4, 14). Biz bu çalışmadan yararlanarak ve gözlemlerimize
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dayanarak çalışmaya aldığımız hayvanların kesi yeri dikişlerini ameliyattan sonraki 7. gün
değerlendirip almayı uygun bulduk ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık.
Çiftçi ve arkadaşları, colchicine tedavisi alan ve almayan daha önce herhangi bir
abdominal cerrahi müdahale geçirmemiş ailevi akdeniz ateşi olan 355 hastaya çeşitli
nedenlerle laparatomi yapmışlar, bunlarda adezyon formasyonu yönünden istatistiksel fark
olmadığını saptamışlardır (3). Fakat biz bu çalışmanın retrospektif olması ve çalışmanın
ileriye dönük, kontrollü olmaması nedeniyle böyle bir sonuçla karşılaşmış olabiliceğini
düşünmekteyiz. Nitekim, Dargenio ve arkadaşları colchicine‟nin adezyon önlemede
dexametazonla karşılaştırmışlar ve colchicine ile yapılanlardan daha iyi sonuçlar elde
etmişlerdir (4). Yine Rojkind ve arkadaşları colchicine‟nin bir kollejen sentez inhibitörü
olduğunu göstererek karaciğer sirozunda fibrozisi engellemek amacıyla kullanmışlar, 5 ve 10
yıllık takiplerinde başarılı sonuçlar elde etmişlerdir (38). Yine bunu destekleyen bir çalışmada
1986 yılında Marshall ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Çalışmada primer karaciğer
sirozlu hastalara oral colchicine verilmiş ve 4 yıllık takiplerde fibrozis oluşumunu önlemesi
yönünde %79 başarı sağlamışlardır (27). Granat ve arkadaşları, intraperitoneal verilen 50
µg/gün uygulanan colchicine‟nin dexametazonla karşılaştırıldığında daha başarılı olduğunu
saptamışlardır (14). Biz çalışmamızda deneyin sıhhatini olumsuz yönde etkileyeceği
varsayımıyla colchicine‟yi intramüsküler (i.m.) vermenin daha doğru olduğunu düşündük.
Montz, Rajab ve Dunn yaptıkları çalışmalarda 24 saat sorna ve 2 gün sonra adezyon
formasyonunu değerlendirmek amacıyla erken laparatomi yapmışlardır (7, 30, 35, 36, 37).
Adezyon formasyonunu değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarda erken
değerlendirmenin olayı ileriye yönelik ele alma bakımında pek doğru olmadığı
düşüncesindeyiz. Burada patogenezi tam açıklanmamış, etkileri uzun bir zaman sonra ortaya
çıkabilen ve semptom vermesi için fibroz bantların oluşması gerektiği söylenen adezyon
formasyonunu değerlendirmede ilgili çalışmalar dikkate alınarak 30 günlük süreyi esas aldık.
Her ne kadar Shushan, Herslag ve Diamond‟un yaptığı çalışmalarda sonuçlar 3 hafta sonra
değerlendirmeye tabi tutulmuşsa da (5, 18, 40), Dargenio ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışmada sonuçları 4. hafta sonunda değerlendirmeye aldırkları ve daha objektif kriterler
oluşturdukları bildirilmiştir (4). McEntee ise değerlendirmelerini 8 ve 10 hafta sonra yaptı
(28). Biz çalışma souçlarımızı uygunluk olması açısından Dargenio ve arkadaşlarının
modeline benzeterek 30. Gün laparatomi yapıp adezyon formasyonunu değerlendirdik.
Elde edilen sonuçlar;
1- Yalancı operasyon grubunda adezyon gözlenmedi.
2- Ratların operasyon öncesi ve sonrası ağırlıkları arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmadı.
3- Deney grubunu oluşturan ratların hiçbirinde Colchicine‟ye bağlı yara iyileşmesinde
gecikme ve gastrointestinal semptomlar gibi yan etkiler gözlenmedi.
4- Otuzuncu gün laparatomi yapılan kontrol grubu ile deney grubu ratların
intraabdominal adezyonalrı arasında hem makroskopik hem de mikroskopik
klasifikasyonlarında istatistiksel yönden fark bulundu.
Bu sonuçlar bize şunu göstermektedir; colcihicine adezyon formasyonunda engelleyici bir
ajandır. Bu çalışmada colchicine‟nin mitotik aktiviteyi ve fibroblastik uyarılmayı yavaşlatarak
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kollejen yapımını inhibe ettiği, böylece obstrüksiyon fibrotik yapışıklıkların oluşum
mekanizmasını engellediği gösterildi. Fakat daha önce de bahsettiğimiz gibi, colchicine
mitotik aktiviteyi engellediği için makrofajların da aktivitesini azaltmakta, makrofaj
migrasyonunu engellemekte, böylece enflamasyonu da engellemektedir. Bizim yaptığımız bu
çalışmada makrofajların fagositik aktiviteleri değerlendirilmedi. Bu bakımdan colchicine‟nin
adezyon formasyonundaki tüm etkilerini araştırmak için enflamasyon sürecinin de
değerlendirilmeye alınarak bu yönde ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiği kanaatine
varıldı.
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SEZARYEN AMELĠYATLARINDA UYGULANAN ANESTEZĠ YÖNTEMLERĠ;
RETROSPEKTĠF ANALĠZ
Ahmet ATLAS1
1

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 0000-0001-5999-0510

ÖZET
Amaç: Sezaryen operasyonlarında uygulanan anestezi yöntemi hastanın kliniğine, uygulayan
anestezistin tecrübesine, cerrahinin aciliyetine ve hastanın isteğine göre belirlenmektedir.
Çalışmamızda 2017-2020 yılları arasında hastanemizde yapılan sezaryenlerde uygulanan
anestezi yöntemlerini incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Hastanemizde 2017-2020 yılları arasında sezaryen ile doğum yapılan 5230 hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastane bilgi sistemi ve hasta dosyaları kullanılarak, hastalara ait
demografik veriler, sezaryenlerde uygulanan anestezi teknikleri, rejyonel anestezi başarı
oranları, intraoperatif hemodinamik komplikasyonlar, kullanılan efedrin tüketimleri ve
yenidoğan Apgar skorları (1. ve 5. dk.) kaydedildi.
Bulgular: Hastanemizde 2017-2020 yılları arasında 757 normal doğum, 5230 sezaryen ile
doğum gerçekleşmiştir. Sezaryen ile doğum yapılan hastaların yaş ortalaması 30.9±5.93 yıl
olarak bulundu. Hastaların % 35.6‟ sı acil, % 64.4‟ü elektif olarak ameliyata alındı. Acil
olarak ameliyata alınanların % 64.8‟ine genel anetezi, % 35.2‟sine rejyonel anestezi
uygulandı. Elektif olarak alınan hastaların % 38‟ine genel anestezi, % 62‟sine rejyonel
anestezi uygulandı. Hastalara uygulanan rejyonel anestezinin % 93‟üne spinal, % 5.3‟üne
epidural, % 1.7‟sine kombine epidural-spinal anestezi uygulandı. Spinal anestezi uygulanan
hastaların % 1.6‟sında başarısız girişimden dolayı genel anesteziye geçilmiştir. Genel anestezi
uygulanan hastaların % 2.1‟inde hipotansiyon, spinal anestezi uygulanan hastaların %
62‟sinde hipotansiyon görüldü (p<0.001). Hipotansiyon ve bradikardi görülme sıklığı spinal
anestezide daha yüksekti. Rejyonel anestezi uygulananlarda, yenidoğan Apgar skorları
anlamlı olarak yüksekti (p:0.001).
Sonuç: Kliniğimizde sezaryenlerde spinal anestezi uygulama sıklığı, yurtiçi ve yurtdışı
çalışmalara benzer şekilde yüksek bulunmuştur. Rejyonel anestezi tekniğinin anne ve
yenidoğan sağlığı açısından daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Sezaryen, anestezi, rejyonel anestezi
1. GĠRĠġ
Sezaryen operasyonlarında uygulanan anestezi yöntemi hastanın kliniğine, uygulayan
anestezistin tecrübesine, cerrahinin aciliyetine ve hastanın isteğine göre belirlenmektedir. Bu
durumlar göz önünde bulundurularak hasta için en uygun anestezi yöntemi seçilmektedir(1-2).
Genel anestezi(GA)‟nin, acil ve kanama riski olan olgulara hızlı ve güvenli olması, daha az
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hipotansiyon olması ve kardivasküler stabilite oluşturması gibi avantajları bulunmaktadır.
Entübasyon zorluğu, mide içeriği aspirasyonu, yenidoğan APGAR skorunda düşüklük,
postoperatif bulantı, kusma gibi dezavantajları bulunmaktadır(3,4). Rejyonel anestezinin
avantajları; anne ile bebek arasındaki bağın erken kurulması, yenidoğanda daha yüksek
APGAR skorları, postoperatif analjezi sağlaması gibi avantajları bulunmaktadır.
Dezavantajları ise; annede hipotansiyon, bradikardi, işlem süresinin uzunluğu, postoperatif
baş ağrısı, idrar retansiyonu gelişebilmektedir(5). Çalışmamızda 2017-2020 yılları arasında
hastanemizde yapılan sezaryenlerde uygulanan anestezi yöntemlerini incelemeyi amaçladık.

2. GEREÇ VE YÖNTEM
Hastanemizde 2017-2020 yılları arasında sezaryen ile doğum yapılan 5230 hasta çalışmaya
dahil edildi. Hastane bilgi sistemi ve hasta dosyaları kullanılarak, hastalara ait demografik
veriler, sezaryenlerde uygulanan anestezi teknikleri, rejyonel anestezi başarı oranları,
intraoperatif hemodinamik komplikasyonlar, kullanılan efedrin tüketimleri ve yenidoğan
Apgar skorları (1. ve 5. dk.) kaydedildi.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Hastanemizde 2017-2020 yılları arasında 757 normal doğum, 5230 sezaryen ile doğum
gerçekleşmiştir. Sezaryen ile doğum yapılan hastaların yaş ortalaması 30.9±5.93 yıl olarak
bulundu. Hastaların % 35.6‟ sı acil, % 64.4‟ü elektif olarak ameliyata alındı. Acil olarak
ameliyata alınanların % 64.8‟ine genel anestezi, % 35.2‟sine rejyonel anestezi uygulandı.
Elektif olarak alınan hastaların % 38‟ine genel anestezi, % 62‟sine rejyonel anestezi
uygulandı. Hastalara uygulanan rejyonel anestezinin % 93‟üne spinal, % 5.3‟üne epidural, %
1.7‟sine kombine epidural-spinal anestezi uygulandı. Spinal anestezi uygulanan hastaların %
1.6‟sında başarısız girişimden dolayı genel anesteziye geçilmiştir. Genel anestezi uygulanan
hastaların % 2.1‟inde hipotansiyon, spinal anestezi uygulanan hastaların % 62‟sinde
hipotansiyon görüldü (p<0.001). Hipotansiyon ve bradikardi görülme sıklığı spinal anestezide
daha yüksekti. Rejyonel anestezi uygulananlarda, yenidoğan Apgar skorları anlamlı olarak
yüksekti (p:0.001).

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR
Çalışmamızda 2017-2020 yılları arasında gerçekleşen 5987 doğumdan 5230 (%87)‟nun
sezaryen ile gerçekleştiği bulundu. Ülkemizde son yıllarda sezaryen ile doğumda artış olduğu,
2018 yılında bu oranın % 54.9 olduğu bildirilmiştir(6). Bizim sezaryen oranımızın yüksek
olmasının sebebini; şehrimizde normal doğumların kadın doğum ve çocuk hastanesinde daha
fazla yapılmasının ve üniversite hastanesi olduğumuz için komplike hastaların hastanemize
sevk edilmesi olduğunu düşünmekteyiz. Töre ve ark.(7), sezaryen operasyonlarında RA
oranını %36.1 olarak ve üniversite hastanelerinde 2005 yılında %50‟ye kadar yükseldiğini
saptamışlardır. Kocamanoğlu ve ark.(8), sezaryen operasyonlarında RA uygulamalarının son
yıllarda giderek arttığını bildirmişlerdir. Sonuç olarak; anne ve bebek sağlığı için daha
güvenilir bir yöntem olan rejyonel anestezinin ülkemizde son yıllarda arttığını söyleyebiliriz.
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Sevil YENĠOCAK1, Ergun KAYA2
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
ORCID ID1: 0000-0002-8308-7468, ORCID ID2: 0000-0003-4255-3802

ABSTRACT
Plant pathogens such as viruses, bacteria, fungi affecting field crops, culture and wild plant
species cause great economic losses. The crucial step toward disease management under
natural field conditions is to appropriately detect the pathogen and then immediately treated
the infected plant. There are many different traditional ways to prevent for virus
contaminations such as biological and chemical control of the vector being often an insect
transmitting viruses, growing virus resistant crop varieties being made via genetic
transformations, using virus-free planting material and the protection of disease placement in
fields where viruses do not yet occur. In biotechnological approaches, pathogen-free plant
material has usually been obtained by traditional procedures such as meristem culture,
thermotherapy, and chemotherapy and newly developed procedures such as cryogenic
techniques. For successful viral elimination via meristem culture, it is usually necessary to
excise shoot tips that are lower than 1 mm in size. Thermotherapy method connected with
meristem culture is also a difficult process requiring specific conditions such as virus-specific
treatments and specific equipments. An alternative method is chemotherapy based on the
usage of antiviral chemicals associated with thermotherapy or meristem culture for plant virus
elimination and it was successfully used for virus elimination of some infected plants such as
apple. On the other hand cryotherapy being newly developed biotechnological tool has been
very effective for virus elimination for many important plant species such as strawberry,
potato, sweet potato, grape, nut and apple. This study aims to highlight the importance of
biotechnological approaches in order to generate virus-free germplasm and to compare the
efficiency of these traditional and newly developed proecedures.
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1. INTRODUCTION
Plant pathogens comprising viruses, bacteria and fungi are forming serious problems on the
economic plant species and they are also increasing in the world wide. These pathogens cause
the diseases for different plant parts such as leaf, stem, root, vascular system, fuit and seeds
(Kaya et al., 2020).
Plant diseases caused by different pathogen can destroy crops, but this situation can
often be controlled by cultural practice, disease resistance, biological control and the
use of some treatments such as antibiotics, fungucids, antiviral chemicals. A level of
complexity for the plant biotechnologist attempting to unravel the nature of
plant defence and the influence of abiotic factors, however, lies in the fact that
evolution is based on adaptation of the tools available (Ozudogu et al., 2011; Collinge,
2016).
Plant biotechnology serves many technological approaches to addressing some
agronomic problems such as, plant pathogen damages, crop diseases. One of the most
important approaches are in vitro culture techniques and they supply the most
successful strategies for production of pathogen-free plants (Kaya and Yılmaz
Gokdogan, 2015; Kaya and Souza, 2017; Smith et al., 2017). Until now, various
protocols have been used for elimination of plant pathogens, including meristem culture
(Cai et al., 2008; Wang and Valkonen, 2008), chemotherapy (Paker, 2005; Hu et al.,
2015), thermotherapy (Maliogka et al., 2009) and shoot tip cryotherapy (Ding et al.,
2008; Kaya et al., 2013).
The current work aims to emphasizes the important biotechnological approaches such as
meristem culture, chemotherapy, thermotherapy and newly developed croyotherapy in
order to obtained pathogen-free plant species and to compare the efficiency of these
traditional and newly developed proecedures.
2. MATERIAL and METHODS
2.1 Meristem culture
The obtaining of pathogen-free plants is a important necessity in the economical important
plant species. Meristem isolation from the shoot or nodal apical parts of plant and its
successful culture is one of the procedures that can generate pathogen-free plants. The
successful procedure for meristem isolation and subsequent micropropagation of meristem
explants and regenerated plantlets for many plant species have been used (Ozudogru and
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Kaya, 2012; Ozudogru et al., 2013; Souza et al., 2016). Attention, precision, patience,
experience, practice, and cleanliness are vital factors in shoot apical meristem excision.

2.2 Chemotherapy
Chemotherapy studies involving exogenous treatments of antibacterial, antifungal and
antiviral agents inhibited synthesis of pathogen proteins and RNAs and division of pathogen
cells (Xi et al., 2006, Zhao et al., 2006), thus resulting in obtaining of pathogen-free parts or
decrease of pathogen concentration in the treated shoot tips and serving pathogen elimination
(Singh, 2015).

2.3 Thermotherapy
In this procedure, in vitro cultures of infected plants with pathogen are first heat-treated and
then subjected to a suitable procedure. In general, the higher the temperature and the longer
the exposure time are, the higher the pathogen elimination frequency is. Often, thermotherapy
of 35–42 °C for 4–6 weeks is applied to the infected plants, mainly depending on pathogen
type and plant species. Choice of thermotherapy procedure depend on allowing the treated
plant to survive and at the same time inactivate the pathogen, thus resulting in obtaining of
pathogen-free plants (Laimer and Barba, 2011; Barba et al., 2015).

2.4 Cryotherapy
This procedure based on frozen shoot tips in LN, thus, only cells that are less diferentiated,
have large nucleo-cytoplasmic ratio and contain less free water in their small vacuole are able
to survive. In this treatment, only cells apical doom of meristems and the leaf primordia are
able to survive, while older cells and lower leaf parts are killed which containing pathogen
(Wang and Valkonen, 2008; Wang et al., 2009).

3. RESULTS and DISCUSSION
Obtaining of pathogen-free plant is essential to control many diseases causing important
loses, transfer agricultural species from different countries, exchange plant materials between
international regions and preserve plant germplasm. Biotechnological aproaches serve
different in vitro techniques for pathogen elimination from infected plant species. Meristem
culture, chemotherapy, thermotherapy, cryotherapy and combination of them have been
successfully used for efcient elimination of pathogen from the most economically important
crops such as agricultural, medicinal-aromatic and other industrial plant species.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 99

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

4. CONCLUSION
Many biotechnological aproaches based on in vitro culture systems have successfully been
developed for elimination of pathogens from infected plant species (Paker, 2005; Cai et al.,
2008; Ding et al., 2008; Wang and Valkonen, 2008; Maliogka et al., 2009; Hu et al., 2015;
Smith et al., 2017). The simple, cheap and efcient procedures are still required for elimination
of the pathogen, especially those that infect meristematic cells of the shoot tips. Compared
with other techniques, although cryotherapy is a newly developed technique and it is still
limiting wider applications, it is encouraging for future applications.
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ÖZET
Günümüz bilgi teknolojileri, günlük hayatımıza yön veren ekonominin ve sosyal yaşamın
temel bir unsuru haline gelmektedir. Bilgi paylaşımı, uzaktan eğitim platformları, sosyal
medya, nesnelerin interneti gibi uygulamaların artması kesintisiz bir internet erişim isteğini
günümüz koşullarında bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu durum ise internet trafiğinin
artmasına ve daha hızlı veri aktarımı sağlayan genişbant kavramının ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır.
Genişbant internet hizmetleri ve bu hizmetlere erişim oranları ülkelerin karşılaştırılması
noktasında önem arz etmektedir. Çünkü bilgiye kolay erişim ve bilginin daha geniş çevrelere
hızlı iletimi ekonomide verimliliğin ve üretkenliğin artmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu
çalışmada Türkiye‟de kullanılan genişbant teknolojilerini ve son 7 yılda Türkiye‟nin internet
ve genişbant istatistiki verilerini gösteren bir çalışma yapılmaktadır. Ayrıca OECD
ülkelerindeki genişbant hedefleri ve yatırım miktarları incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Genişbant teknolojileri, Genişbant verileri, İnternet, Türkiye‟de
genişbant.
A RESEARCH ON BROADBAND TECHNOLOGY AND DATA USED IN TURKEY
Today's information technologies are becoming an essential element of the economy and
social life that direct our daily lives. The increase in applications such as information sharing,
distance education platforms, social media and the internet of things makes the demand for an
uninterrupted internet access a necessity in today's conditions. This situation leads to the
increase in internet traffic and the emergence of the broadband concept that provides faster
data transfer.
Broadband internet services and access rates to these services are important in terms of
comparing countries. Because easy access to information and rapid transmission of
information to wider environments will greatly contribute to the increase in efficiency and
productivity in the economy. In this study, the broadband technology and broadband internet,
and the last 7 years, Turkey's statistical data used in Turkey are examined. In addition,
broadband targets and investment amounts in OECD countries are examined.
Keywords: Broadband technologies, Broadband data, Internet, Broadband in Turkey.
GĠRĠġ
Teknoloji ile birlikte gelişen internet neredeyse tüm toplumlara nüfuz etmektedir. Bu durum
ise internet üzerinden verilen hizmetleri ve internet trafiğini arttırmaktadır. İnternet trafiğinin
artması “genişbant” kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu kavramın tek bir anlamı olmamakla
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birlikte genel olarak eski elektronik haberleşme şebekelerinden yeni nesil şebekelere geçiş ve
daha yüksek bant genişlikleri üzerinden daha hızlı veri aktarımı olarak tanımlanabilmektedir.
Günümüzde genişbant hizmetleri birçok ülkenin ana gündem maddesi haline gelmektedir.
AB, ITU ve telekomünikasyon örgütleri genişbant hizmetlerinin bilgiye dayalı bir toplumun
yetişmesinde önemli araçlardan biri olduğunu belirmektedirler [1][5][8]. Bilgiye kolay ve
hızlı erişimi sağlayan genişbant teknolojisi ekonomide verimliliği ve üretkenliği de
etkilemektedir. Bu özelliği ile GSYİH‟de (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) olumlu yönde artışa
sebep olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmaktadır [2]. Ayrıca genişbant hizmetlerinin
artması yeni iş imkânlarının doğmasını sağlamaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki; her
ilave 1000 genişbant kullanıcısının 80 yeni işin ortaya çıkmasını sağlamaktadır [3][7].
GENĠġBANT ERĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ
Ülkemizde genişbant internete erişim için çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır [6].
Bunlardan bazıları aşağıda listelenmektedir.
 Bakır Ağ Üzerinden Sunulan Hizmetler: Mevcut telefon hattı üzerinden sayısal
kodlama tekniği kullanılarak veri iletimini sağlamaktadır. Genişbant imkânı
sunmaktadır [1][5][9].
 Kablo Platformu: Koaksiyel kablolar kullanılarak veri iletimi sağlanmaktadır.
Genellikle TV yayıncılığı amacıyla kullanılan bu platform son zamanlarda çift yönlü
iletişim desteği sayesinde alternatif bir elektronik haberleşme yöntemi sunmaktadır
[1].
 Fiber Optik: Sayısal omurga alt yapısı için sıklıkla kullanılan fiber optik, xDSL
teknolojisinin sunduğu hızın çok üstünde bir hız sunmaktadır. Bant genişliği ve
maliyet oranı dikkate alındığında fiber optik yapılar, diğer kablolama alt yapılarına
oranla oldukça ucuz bir teknolojidir [1][5].
 Elektrik Hatlarından İletişim (PLC): Mevcut elektrik şebekeleri kullanılarak çift yönlü
iletim sağlayan ve genişbant hizmeti sunan bir teknolojidir. Enerji hatlarının
yaygınlığı düşünüldüğünde ilerleyen zamanda diğer teknolojilere rakip olma ihtimali
vardır [1].
 Uydu: Karasal alt yapının bulunmadığı ya da diğer teknolojilerin kullanılmasının daha
maliyetli olabileceği durumlarda uydu teknolojisi kullanılmaktadır. Çift yönlü veri
iletimi sağlayan sistemleri yüksek maliyetli olabilmektedir [1].
 Mobil Teknolojiler: bu teknolojinin zaman içerisinde gelişimi 1G-2G-3G-4G-5G
olarak adlandırılmaktadır. İsimlendirmede kullanılan G harfi nesil anlamına
gelmektedir. Her nesil bir önceki nesle oranla farklı özellikler ve oldukça fazla hız
katmaktadır [4].
 WIMAX: Metropol alanlara kablosuz erişim imkânı sağlamak için kullanılan bir
teknolojidir. Bu teknoloji sabit, göçebe, taşınabilir ve mobil yapıları destekleyen bir
genişbant erişimi sağlamaktadır [1].
 Wi-Fi: IEEE 802.11, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n
standartlarına göre belirlenen ve kablosuz bir erişim imkânı tanıyan genişbant
teknolojisidir. Bu teknoloji çift yönlü veri iletimi sağlamaktadır [5].
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TÜRKĠYE’DE ĠNTERNET VE GENĠġBANT VERĠLERĠ
BTK 2009 yılından itibaren Türkiye‟de Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar verilerini
düzenli aralıklarla yayınlamaktadır. Bu çalışmada bu veriler üzerinde genel bir analiz
yapılmaktadır.
Şekil 1‟de görüldüğü gibi genişbant abone sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. 2014 yılında
41.227.022 olan abone sayısı altı yıl içerisinde 2020 yılında 80.875.427‟ye ulaşmıştır. En hızlı
büyüme %28,13 ile 2015-2016yılları arasında gerçekleşmiştir. En yavaş büyüme ise %5,52
ile 2019-2020 yılları arasında gerçekleşmiştir.

Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam
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Şekil 1. Genişbant internet abone sayısı.
Tablo 1‟de son 7 yılın ayrıntılı internet abone sayıları gösterilmektedir. Fiber abone sayısının
%156, xDSL abone sayısının %55 ve kablo abone sayısının %119 oranında büyüdüğü
görülmektedir.
Tablo1. Ayrıntılı internet abone sayıları.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Sabit Genişbant
İnternet Abone Sayısı - 8.866.361 9.504.594 10.499.692 11.924.905 13.407.226 14.231.978 12.300.390
Toplam
1.457.397 1.672.628 1.926.080

2.336.687 2.800.557 3.213.298 3.737.745

6.799.100 7.157.200 7.764.204

8.656.181 9.491.634 9.662.248 10.565.391

Kablo

558.456

629.064

736.916

826.734

932.121

1.084.446 1.223.800

Diğer

51.408

45.702

72.492

105.303

182.914

271.986

Fiber
xDSL

321.951

Şekil 2‟de son 7 yılın mobil genişbant abone sayıları verilmektedir. Şekil incelendiğinde
Mobil Bilgisayardan İnternet abone sayısının 7 yıl içerisinde %63 oranında azaldığı buna
rağmen Mobil Cepten İnternet abone sayısının ise %108 oranında arttığı görülmektedir.
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Mobil Genişbant İnternet Abone Sayısı
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Şekil 2. Mobil genişbant internet abone sayısı.
Şekil 3‟de son 3 yılın genişbant internet abone başına aylık veri trafiği gösterilmektedir. Şekil
incelendiğinde son 3 yılda Mobil veri trafiğinin %121 oranında, Sabit veri trafiğinin ise %63
oranında arttığı görülmektedir.

Genişbant internette abone başına aylık veri
trafiği (GB/ay)
Veri Trafiği(gb)

200
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114.5
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138.4

172.4

153

Şekil 3. Genişbant internet abone başına aylık veri trafiği.
Şekil 4‟de son 3 yılın toplam genişbant internet trafiği gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde
son 3 yılda toplam Mobil veri trafiğinin %105 oranında, toplam Sabit veri trafiğinin ise %85
oranında arttığı görülmektedir.
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Toplam genişbant internet veri trafiği (Tbyte)
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Şekil 4. Toplam genişbant internet veri trafiği.
OECD ÜLKELERĠN GENĠġBANT HEDEFLERĠ VE YATIRIM MĠKTARLARI
Ülkelerin genişbant gelişimleri incelendiğinde gelişim için kabul edilebilecek net bir yolun
olmadığı aksine birçok farklı yöntemin olduğu görülmektedir. Örneğin Güney Kore‟nin
gelişiminde bilimin ve sayısal sanayinin büyük bir etkisi olmaktadır. Ayrıca AB komisyonu
2020 hedeflerinden biri “Hızlı Genişbant ve Ultra Genişbant internet erişim teknolojileri”
olduğunu belirtmişlerdir [2]. Tablo2‟de bazı ülkelerin genişbant stratejileri kapsamında
yapılan yatırımları ve hedefleri gösterilmektedir.
Tablo 2. Örnek Ülkelerin Genişbant Hedefleri ve Yatırım Miktarları [2]
ÜLKELER
ABD

 2020 - 100 milyon hane 100

Güney Kore

Mbit/sn (indirme)/50 Mbit/sn
(Gönderme)
 2020- Okul, hastane ve devlet
binalarına 1Gbit/sn
 2015 - Tüm hanelere 1 Gbit/sn

Hedef

Yatırım Miktarı
 Connect America Fonu 15,5
milyar $

 Ulusal yüksek hızlı kamu omurga

şebekesi için 24 milyar $
 2000-2005 Devlet katkısı 1,746
milyar $,
 Özel sektör katkısı 14,5 milyar $
 Yüksek hızlı şebeke kurulumu için

Fransa

 2020 - Hanelerin %80‟ine 100

toplam 70 milyar $ düşük maliyetli
kredi desteği
 10 yıl 20 milyar € (3 milyar € hibe)

Mbit/sn
 2022 – 30 Mbit/sn hızında %100

kapsama
 2025 - Hanelerin %100‟üne 100

İngiltere

Mbit/sn
 2017 – Hanelerin %95‟ine 24
Mbit/sn kapsama
 2017 - Tüm İngiltere‟ye 2 Mbit/sn
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Programı‟na 250 milyon £,
 Rekabetçi Genişbant Sağlama Fonu

Pilot Uygulamaları 10 milyon £,
 Süper Hızla Bağlı Şehirler Programı

İtalya

 2020- 30 Mbit/sn hızında %100

150 milyon £,
 Mobil Altyapı Projesi 150 milyon £.
 2020 yılına kadar 12,5 milyar €

kapsama
 2020- 100 Mbit/sn hızında %85

İsveç
Almanya

kapsama
 2020 – Hanelerin %50‟sine 100
Mbit/sn hızında penetrasyon.
 2020 – Hanelerin %90‟ına 100
Mbit/sn kapsama
 2018 - her haneye en az 50 Mbit/sn

 Kırsal alan için 88,4 milyon €
 Genişbant

yatırımları için Devlet
kalkınma bankası KfW tarafından
belediyelere yıllık 150 milyon € kredi
verilmektedir.
 Ayrıca kırsal alanlarda genişbant
yatırımının desteklenmesi ve teşvik
edilmesi
amacıyla
Landwirtschaftliche Rentenbank
tarafından yıllık 10 milyon € kredi
verilmektedir.

SONUÇLAR
Bu çalışmada farklı kuruluşlarca genişbant teknolojileri üzerine yayınlanmış olan raporlar ve
çalışmalar bir araya getirilmektedir.
Tablolar incelendiğinde internet abone sayılarının ve genişbant erişim teknolojilerinin
kullanım oranının hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Bu artışın sebeplerinden bir kaçı
kamu kuruluşlarının ve bazı özel sektör kuruluşların online hizmet vermesi, internet
ücretlerinin eskiye oranla daha uygun olması ve genişbant teknolojisi sayesinde daha hızlı bir
internet hizmetinin olmasıdır.
Genişbant hizmet alt yapısının geliştirilmesi internetten veri alış verişini de hızlandırdığı
görülmektedir. Bu sayede mobil bilgisayardan ve mobil cepten internete erişim sağlayan
abone sayısı ve veri trafiği büyük oranda artmaktadır.
Tablolar ve şekiller incelendiğinde Türkiye‟de ve OECD ülkelerinde genişbant alt yapısına
büyük önem verildiği görülmektedir. Ayrıca genişbant teknolojilerinin kullanımı arttıkça
bunun ekonomi ve istihdam üzerinde de olumlu yönde etki yarattığı görülmektedir. Sonuç
olarak, Türkiye‟deki kullanıcıların teknolojinin gelişimine çok rahat bir şekilde uyum
sağlayabildikleri görülmektedir.
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BIOSORPTION of TEXTILE DYE by FUNGAL PELLETS
Aslı GÖÇENOĞLU SARIKAYA1
1

Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 0000-0002-7161-7003

ÖZET
In this study, fungal pellets from an edible mushroom Pleurotus ostreatus were used as a
biosorbent for biosorption of textile dye from aqueous solution. Firstly, P. ostreatus was
cultivated on woods nearly 30 days. After fruit bodies of mushroom were grown, strains were
maintained on agar plates and cultivated. The biosorption of textile dye was performed in
different pH, initial dye concentration and temperature. Optimum pH was determined as pH 3.
The maximum biosorption was determined as 99.82 % for 80 mg/L initial dye concentration
at 35 ºC. The biosorption of dye was increased with increasing the temperature. To develop
the process into large scale, the column studies were also studied. According to the results P.
ostreatus pellets can be used as an effective biosorbent for the biosorption of textile dyes.
Anahtar Kelimeler: Pleurotus ostreatus, biosorption, fungal biomass
1. INTRODUCTION
Biosorption process is widely used to remove some pollutants such as dyes and metals from
contaminated waters. A various of biomaterials like bacteria, plant, algea and fungi can be
used as biosorbents [1]. Biosorption is devided into two as using living or dead biomass as
biosorbent. There are some disadvantages using living cells such as living organisms can
easily effected from toxic materials from wastewaters and need nutrients to grow up. Dead
biomass can effectively remove the pollutants without any nutrients and also biomass can
easily regenerated for continous use [2].
Textile dyes are known to be a major source of environmental pollution and also affect the
humans because of their toxic, carcinogenic, teratogenic and mutagenic effects. Some
traditional treatment processes such as chemical oxidation, electrochemical treatment, reverse
osmosis and coagulation are used for the removal of dyestuff [3,4]. Biosorption is an
alternative process for textile waste water treatment. In this process low cost and high
biosorbent capacity biosorbents like plant, algea, fungi and bactaria can be used. Textile dyes
are classified according to their chemical structures and applications as azo-, nitro-, carbonly-,
arilmethane-, and anthroquinone- derivatives. These dyes are pottentially carcinogenic and
affect the human systems (immune, nervous, kidney, cardiovascular and reproductive
systems) and the removal of them from wastewater is important [4]. However, these methods
are time consuming and expensive. In recent years biosorption process is more atractive to
remove pollutants from wastewaters.
The aim of this study was to investigate the pottential usage of P. ostreatus biomass as a
biosorbent to remove textile dye from aqueous solutions. Cultivated P. ostreatus was prepared
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as biosorbent and batch biosorption studies were performed. Some physicochemical
parameters and characterization of biosorbent were determined. To scale up the process the
column studies were also performed.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Cultivation of P. ostreatus
P. ostreatus was firstly cultivated onto woods nearly 30 days at room temperature
After fruit bodies of mushroom were grown (Figure 1), strains were maintained on malt
extract agar (MEA) plates at 24ºC. The fungus was cultivated on potato dextrose agar (PDA)
at 24ºC for 7 days. Spores were transfered into medium solutions and incubated for 10 days at
28ºC on a rotary shaker, then pellets were taken and autoclaved. The pellets were
homogenized and taken into glass jars. Characterization of biomass was performed with FTIR
and SEM (data were not shown).

Figure 1. P. ostreatus fruiting body

2.2. Biosorption Studies
Biosorption experiments in batch conditions were performed in 100 mL erlenmeyer
flasks containing 50 mL of RMB solutions in a heated incubator. Optimizaton of pH (2-8),
initial RMB concentration (20-80 mg/L), temperature (15-35 ºC) were performed during 2
hours. Biosorption percentage (B %) was calculated as:
(1)
where Co and Ce are initial and equilibrium concentrations of RMB dye (mg/L).
To determine the mechanism of sorption process isotherm (Langmuir and Freundlich
isotherm models) and kinetic parameters (Pseudo-first order kinetic model, pseudo-second
order kinetic model, and intra-particular diffusion model) were also calculated (Table 1).
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Table 1. Isotherm and kinetic parameters

Type
Isotherm

Model
Langmuir

Expression

Freundlich
Kinetic

Pseudo-first order
Pseudo-second order
Intraparticular diffusion

Isotherm constants: KL (L/mg) is Langmuir constant, QL (mg/g) is the maximum biosorption at monolayer
coverage, qe (mg/g) is RMB concentration at equilibrium [6], Ce (mg/L) is RMB concentration at equilibrium in
dye solution, KF and n are Freundlich constants [7];
Kinetic constants: qt (min) is the biosorption capacity at time t, k1 (min-1) and k2 (g/mg min) are the
equilibrium rate constants for pseudo-first and pseudo-second order kinetic models, respectively; t1/2 is the halflife time in second, kid (mg/g min2) is the intraparticular diffusion rate constant [2].

To scale-up the biosorption process, the column studies were also performed at different flow
rates (0.5-10 mL/min) for different initial RMB concentrations (20-80 mg/mL) at room
temperature.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS

B%

pH of the dye solution is one of the important parameter for biosorption process. In the range
of 2.0 to 8.0 solutions were diluted with 0.1 N HCl and 0.1 N NaOH. The maximum B% was
determined as 67.52 % at pH 3.0 (Vt: 50 mL, Co: 60 mg/L, T: 25 ºC, t: 2 h). The results were
given in Figure 2.
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Figure 2. Effect of pH
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Optimization of temperature was performed at 15, 25 and 35 ºC during 2 h. (Vt: 50 mL, Co:
80 mg/L, t: 2 h, pH: 3.0). The maximum biosorption were determined as 70.06 %, 85.83 %,
and 99.82 % at 15, 25, and 35 ºC, respectively (Figure 3). According to the results the
biosorption was increased with increasing the temperature.
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Figure 3. Effect of temperature
The biosorption percentage was increased with the increasing initial RMB concentration. B %
values were calculted as 61.95 % and 99.82 % for 20 mg/L and 80 mg/L initial RMB
concentrations at 35 ºC, respectively (Figure 4). The experimental conditions were performed
at optimum pH (3.0), during 2 hours (Vt: 50 mL).
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Figure 4. Effect of initial RMB concentration

Kinetic and isotherm models were also calculated to clarify the mechanism of biosorption
process. Langmuir model explained the assumption of the monolayer and homogenous
chemisorption. Freundlich model is fitted for heterogeneous surfaces. According to the results
the biosorption of RMB onto P. ostreatus biomass is well fitted Freundlich model (Table 2).
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Table 2. Isotherm models

Langmuir
Isotherm
Model
Temperature KL
QL
R2
(K)
(L/mg) (mg/g)
155.187 0.859
0.984
288
360.681 0.590
0.996
298
414.682 0.548
0.994
308

Freundlich Isotherm
Model
KF
n
R2
(L/mg)
0.731
1.329 0.988
0.283
1.190 0.997
0.159
1.159 0.994

Pseudo-first order and pseudo-second order kinetic models are based on the sorption capacity
of the solid phase. Intra-particular diffusion model is employed to determine the diffusion
effect. The biosorption of RMB onto P. ostreatus was found to be suitable more to pseudosecond order kinetic model than pseudo-first kinetic model or intraparticular diffusion model
(Table 3).
Table 3. Kinetic models
Pseudo-first order
kinetic model
k1 x
qe x 102
3
Parameter
Experimental 10
(1/min) (mg/g)
Temperature qe (mg/g)
(K)
288
89.394
2.350
21.379
298
107.071
5.412
41.400
308
118.586
9.189
135.925

Pseudo-second order
kinetic model
R2

k2 x 104
qe
((g/mg)/min) (mg/g)

0.976 3.59
0.999 1.76
0.868 1.66

R2

Intraparticular
diffusion
model
kid
R2

79.365 0.952 8.000 0.925
138.889 0.998 10.093 0.982
156.250 0.958 10.639 0.972

To scale-up the process, column studies were also performed at various flow rates (0.5-10
mL/min). Maximum biosorption capacities (qe) were calculated for both initial RMB
concentrations (20-80 mg/L). qe was calculated as 95.33 mg/g for 80 mg/L at the lowest flow
rate (0.5 mL/min). The maximum biosorption capacity was decrased with increasing the flow
rate (Figure 5).
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Figure 5. Effect of flow rate

4. CONCLUSION
The aim of this study was to determine the potential usage of biomass P. ostreatus as a
biosorbent for RMB removal in aqueous solution. Optimization of pH, initial RMB
concentration and temperature were determined and B % was increased with increasing
temperature and initial dye concentration. The maximum biosorption was determined as 99.82
%. To clarify the mechanism of the biosorption process, kinetic and isotherm models were
also calculated. Freundlich isotherm model and pseudo-second kinetic model were well fitted.
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ÖZET
Bu çalışmada, Uşak İli Ulubey İlçesinde işletilmekte olan üç adet mermer ocağından alınan
“Uşak Beyaz” mermerlerine ait moloz boyutundaki numuneler önce mermer kesme
atölyesinde TSE standartlarına uygun olarak hazırlanmış, sonrasında yine ilgili standartlara
göre gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları ile fiziksel (birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, su
emme, doluluk oranı, sonik hız), mekanik (tek eksenli basınç dayanımı, eğilme dayanımı,
darbe basıncı, nokta yük dayanımı, Schmidt sertlik ve Böhme aşınma), kimyasal ve
mineralojik-petrografik özellikleri belirlenmiştir. Belirlenen bu özelliklerin TS 1910, TS 2513
ve TS 10449 standart değerleri ile karşılaştırılması yapılarak doğal yapı taşı olarak kullanım
yerleri belirlenmiş, kullanım yerlerine uygun olup olmadıkları saptanmıştır. Her bir fizikomekanik özellik için 5‟er adet numune üzerinde deneyler yapılmış, elde edilen sonuçların
aritmetik ortalamaları sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Ulubey Beyaz
mermerlerinde yapılan mineralojik-petrografik incelemelere göre mermerlerin granoblastik
doku gösteren iyi gelişmiş polisentetik ikizlenmeye sahip kalsit minerallerinden oluştuğu
belirlenmiştir. Kalsit minerallerinde yapılan tane boyut ölçümlerine göre tane boyutlarının
147,7 µm ile 3150 µm arasında değiştiği görülmüştür. Örneklerinin majör oksit değerleri ise
beklendiği gibi en yüksek değeri CaO‟nun verdiği, her üç mermerin de CaO oranı %50‟nin
üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu değerler standartlarda belirtilen sınır değerleri sağladığı ve
Ulubey-Uşak Beyazı mermerlerinin doğal yapı taşı ve kaplama taşı olarak kullanılabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Mermer, Uşak Beyazı, Fiziko-Mekanik Özellik, Yapı Taşı
1. GĠRĠġ
Alp-Himalaya kuşağı içerisinde yer alan Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran
ve Pakistan gibi ülkelerde genel olarak karbonatlı kayaç (mermer, kireçtaşı, traverten ve
oniks) rezervlerinin fazla olduğu görülmektedir [1]. Ülkemiz doğal taş sektörü ticari olarak
sürekliliğini ispat etmiş olup 250‟nin üzerinde taş çeşidini piyasaya sürebilme potansiyeline
sahip durumdadır. Bunların 100 kadarı dünya piyasalarında tanınmakta ve alıcı bulmaktadır.
Bu mermerlerden bazıları şunlardır: Afyon Kaymak, Şeker, Kaplanpostu (Afyonkarahisar),
Uşak Yeşil, Uşak Beyaz (Uşak), Süpren, Salome ve Bordo Grizo (Eskişehir), Elazığ Vişne,
Hazar Pembe (Elazığ), Ege Bordo, Ayhan Siyah, Milas Leylak, Muğla Beyaz (Muğla),
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Kumru Tüyü (Balıkesir). Türkiye‟nin toplam doğal taş kaynaklarının 5,1 milyar m 3 (13,9
milyar ton) düzeyinde olduğu belirtilmektedir [2,3].
Uşak İlinde 4 farklı çeşitte mermer yataklanması mevcuttur. İlimizde 31 adet mermer maden
ruhsat sahası bulunmakta olup toplam ruhsat alanı 4330 hektardır. Uşak ilinin toplam mermer
rezervinin ise 1.600.000 m3 olduğu belirtilmektedir [4]. Son yıllarda mermer üretiminin arttığı
Uşak yöresinde Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçeleri civarında da büyük mermer rezervleri yer
almaktadır. Uşak yöresinde uzun yıllardan beri mermer üretimi yapılmaktadır. Genellikle
Mesozoik yaşlı karbonatlarda yer alan mermer ocakları içinde Uşak Yeşil, Uşak Beyaz ile
Uşak Gri en çok tanınan mermer örnekleridir [3].
Doğal taşların kullanım yerlerini belirlemek ve kullanım yerine uygun olup olmadıklarını
saptamak maksadıyla yine belirli standartlar çerçevesinde yapılan bir takım deneyler ile
taşların fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmektedir. Standartlara uygun olan doğal taşlar
ticari olarak alınıp satılabilirken, standart dışı olan doğa taşlar ise piyasadan çıkartılmakta
veya yaygın kullanım olanağı bulamamaktadır. Bu yolla daha kaliteli ve dayanımı yüksek
olan doğal taşlar renk, desen gibi benzerliklerinden dolayı standart dışı olan doğal taşlardan
ayrılarak, gereksiz rekabet önlenmiş olmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Türkiye‟deki doğal taşlar için ABD‟nin doğal taş standartlarından (ASTM) bir takım
standartları uyarlayarak mevcut düzenlemeleri hayata geçirmiştir [5]. TS 1910‟da [6] kaplama
olarak kullanılacak doğal kayaçların sahip olmaları gereken fiziksel ve mekanik özelliklerinin
sınır değerleri verilirken, TS 2513 [7] ise kayaçların doğal yapı taşı olarak kullanılabilmesi
için sahip olmaları gereken özelliklerinin sınır değerleri belirlenmektedir. Mermer ve
kalsiyum karbonat bileşimli kayaçların doğal yapı taşı olarak kullanılabilmesi için sahip
olmaları gereken fiziksel ve mekanik özelliklerin sınır değerleri ise TS 10449‟da [8]
verilmektedir.
Bu çalışmada Uşak İli Ulubey İlçesinde yer alan ve işletilmekte olan 3 adet mermer
madeninden alınan örnekler üzerinde fiziko-mekanik, kimyasal, mineralojik ve petrografik
özelliklerini belirlemek üzere ilgili standartlara uygun deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiş,
deney sonuçlarının standart değerlerle karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.
2. DENEYSEL ÇALIġMALAR
2.1. Malzeme
Bu çalışma kapsamında kullanılan mermer numuneleri Uşak İli Ulubey İlçesinde üretim
yapan 3 farklı mermer ocağından (Ms1, Mc2, Mh3) temin edilmiştir. Ocaktan alınan moloz
boyutlu mermer parçalarından Uşak İlinde faaliyet göstermekte olan mermer atölyesinde
fiziksel ve mekanik testler için standartlarda öngörülen ebatlarda, küp (50x50x50 mm) ve
dikdörtgen prizması (50x50x300 mm) şeklinde örnekler hazırlanmıştır (Görsel 1).
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2.2. Yöntem
Günümüzde doğal taşların, yapıların iç ve dış döşemesinde kullanılabilmesine karar
verebilmek için bir takım fiziko-mekanik parametrelerin belirlenmesi gerekir. Mermer
numuneleri üzerinde gerçekleştirilen fiziksel (birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, porozite,
ağırlıkça su emme tayini, sonik hız deneyi) ve mekanik deneyler (tek eksenli basınç dayanımı,
nokta yük dayanımı, darbe dayanımı, eğilme dayanımı, Schmidt sertlik tayini, sürtünme
sonrası aşınma kaybı (Böhme)) TS 699/T1 [9], “Doğal Yapı Taşları-İnceleme ve Laboratuvar
Deney Yöntemleri” standardına göre gerçekleştirilmiştir.

Görsel 1. ÇalıĢmalarda Kullanılan Küp ve Dikdörtgen ġeklindeki Mermer Numuneleri

Her bir fiziko-mekanik özellik için 5‟er adet numune üzerinde deneyler yapılmış aritmetik
ortalamaları değerlendirmelerde kullanılmıştır. Bu deneylerin yanı sıra numuneler üzerinde
kimyasal, mineralojik ve petrografik incelemeler yapılarak mermerleri oluşturan oksitler,
mineral bileşimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Fiziko-mekanik deneyler Uşak Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında, kimyasal analizler Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde, mineralojik ve petrografik
incelemeler ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde
gerçekleştirilmiştir.
3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
3.1 Mermerlerin Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Çizelge 1.‟de deneysel çalışmalarda kullanılan Uşak-Ulubey mermerlerinin belirlenen fiziksel
özellikleri ve bu değerlerin standart değerler ile karşılaştırılması verilmiştir.
Mermerlerin birim hacim ağırlığı 2,2-3,2 gr/cm3 arasında değişir. Hakiki mermerler için bu
değer ortalama 2,70 gr/cm3‟tür [10]. Ms1, Mc2 ve Mh3 mermerlerinin hacim
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hesaplamalarında, nakliyesinde kullanılmakta olan ortalama birim hacim ağırlık değerleri
sırasıyla 2,73; 2,75 ve 2,74 gr/cm3 olarak bulunmuş olup değerler birbirine oldukça yakındır.
TS 1910, TS 2513 ve TS 10449‟a göre mermerlerin yapılarda kullanılabilmesi için birim
hacim ağırlık değeri 2,55 gr/cm3 değerinden büyük olmalıdır. Her üç mermerler de bu limit
değerini sağlamakta olup buna göre doğal yapı taşı olarak yapıların iç ve dış döşemesinde
kullanılabileceği saptanmıştır.
Çizelge 1. Ulubey (UĢak) Beyaz Mermerlerinin Ortalama Fiziksel Özeliklerinin
Standartlar Ġle KarĢılaĢtırılması

Birim Hacim
Ağırlığı

Özgül
Ağırlık

Su Emme
(Ağırlıkça)

Porozite
Oranı

(gr/cm3)

(gr/cm3)

(%)

(%)
<2

Doluluk Oranı Sonik Hız
(%)

(Km/sn)

TS 1910

>2,55

<0,75

TS 2513

>2,55

<1,80

TS 10449

>2,55

<0,4

Ms1

2,73

2,923

0,21

0,60

94,21

4,18

Mc2

2,75

2,796

0,23

0,64

97,38

4,22

Mh3

2,74

2,840

0,20

0,59

95,52

4,36

>98

Toz haline getirilen (<0,2 mm) mermer numuneleri üzerinde piknometre kullanılarak ilgili
standartlara uygun olarak yapılan özgül ağırlık deneyi sonucunda elde edilen sonuçlar Çizelge
1.‟de verilmiştir. Numunelerin özgül ağırlık değerleri 2,796-2,923 gr/cm3 arasındadır.
Doğal taşların binaların dış kaplamasında kullanılabilmesi için su emme oranının en düşük
seviyede olması istenir. Kayaçlarda su emme miktarı ağırlıkça ve hacimce yapılmaktadır. TS
1910‟a göre doğal taşların atmosfer basıncı altında ağırlıkça su emme oranı %0,75‟den az
olmalıdır (TS 1910). TS 2513‟e göre doğal yapı taşlarında ağırlıkça su emme oranı %1,8 den
büyük olmamalıdır (TS 2513). TS 10449‟a göre mermerlerin atmosfer basıncında ağırlıkça su
emmesi %0,4‟den küçük olmalıdır. Çalışmalarda kullanılan mermerlerin ağırlıkça su emme
oranlarının %0,20-0,23 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu değerlerin tüm ilgili TS
standartlarında belirtilen sınır değerlerin altında olduğu görülmektedir.
Mermerlerde porozite oranı ne kadar büyürse ekonomik değeri o kadar azalmaktadır.
Mermerin su emme kapasitesi ile doğru orantılı olan porozite yüzdesi ne kadar büyükse,
mermerin su emmesi de o derece yüksek olmaktadır. Çizelge 1.‟den görüldüğü üzere etkin
(görünür) porozite değeri en büyük olan Mc2 numunesinin su emme değeri de en büyük değer
olarak (%0,23) belirlenmiştir. TS 1910‟a göre kaliteli sayılabilecek bir mermerin porozitesi en
fazla %2 olmalıdır. Ulubey beyaz mermerlerinin belirlenen bu porozite değerine göre
standardı sağladığı görülmektedir.
Mermerlerin doluluk oranı birim hacim ağırlığın özgül ağırlığa oranı olarak
tanımlanmaktadır. Çalışma bölgesinde yer alan mermerlerin doluluk oranı değeri %94,21-
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97,38 arasında hesaplanmıştır. TS 10449 standardına göre bu değer minimum %98 olmalıdır.
Bölge mermerlerinin doluluk oranı değeri standart limitin altında olmakla birlikte bu değere
oldukça yakın olduğu belirlenmiştir.
Yapılan deneyler sonucunda numunelerin P dalga hızı 4,18-4,36 Km/sn arasında olduğu
bulunmuştur. Genel olarak sonik dalga hızı mermerin gözeneklilik değeriyle ilişkilidir.
Porozitesi düşük olan mermerlerin dalga hızı yüksek olmaktadır. Çalışmada porozite değeri
en düşük olan Mh3 numunesinin sonik dalga hızı en büyük olarak (4,36 Km/sn)
belirlenmiştir.
3.2 Mermerlerin Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Çizelge 2.‟de deneysel çalışmalarda kullanılan Uşak-Ulubey mermerlerinin belirlenen
mekanik özellikleri ve bu değerlerin standart değerler ile karşılaştırılması verilmiştir.
Çizelge 2. Ulubey (UĢak) Beyaz Mermerlerinin Ortalama Mekanik Özeliklerinin
Standartlar Ġle KarĢılaĢtırılması
Tek
Eksenli
Böhme
Basınç
Aşınma
Eğilme
Darbe
Nokta Yük Schmidt
Dayanımı
Dayanımı
Direnci
Dayanımı
Sertliği
Dayanımı
(kg/cm2)

(kg/cm2)

TS 1910

>500

>50

TS 2513

>500

>50

TS 10449

(Kg.cm/cm3)

(cm3/50 cm2)

(Mpa)

<15
>6

>300

>4

<15
<25

(duvar kaplama)

(duvar kaplama)

(duvar kaplama)

>500

>60

(yer döşeme)

>6

<15

(yer döşeme)

(yer döşeme)

Ms1

902,1

213,63

20,4

2,91

29

3,533

Mc2

923,6

201,86

16

2,83

26,7

4,4

Mh3

792,6

204,33

10,8

2,87

26,35

6,067

Tek eksenli basınç dayanımı üzerine uygulanan basma yüklerine karşı kayaçların kırılmadan
önce dayanma yeteneğini göstermektedir. Çalışmanın konusu olan Ulubey (Uşak)
mermerlerinin tek eksenli basınç dayanımı değeri 792,6-923,6 kg/cm2 arasında değiştiği
saptanmıştır. Belirlenen bu değerler TS 1910, TS 2513 ve TS 10449 standart değerlerinin
üzerinde yer almıştır. TS 10449‟a göre hem yer döşeme, hem de duvar kaplama malzemesi
olarak kullanımlarının uygun olacağı bulunmuştur.
Doğal yapı taşları genellikle belirli boyut ve kalınlıklarda plakalar şeklinde
kullanıldıklarından eğilme dirençleri önemli bir parametre olarak değerlendirmeye
alınmaktadır. Numunelerin eğilmeye karşı dayanımları 201,86-213,63 kg/cm2 arasında
değişmekte olup Çizelge 2.‟den görüldüğü üzere standart değerlerin oldukça üstündedir.
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Standart boyutlardaki kayaç numunelerinin belirli bir doğrultuda darbelere karşı gösterdiği
direnci ifade eden darbe dayanımının kayaçların kullanım alanlarının belirlenmesinde önemli
bir yeri vardır. Ulubey mermerlerinin darbe dayanımı değerleri 10,8-20,4 kg.cm/cm3 arasında
olduğu belirlenmiştir. Bu değerler TS 10449‟a göre sınır değerleri (duvar kaplama için >4
kg.cm/cm3, yer döşeme için >6 kg.cm/cm3) ve TS 2513‟e göre sınır değeri (>6 kg.cm/cm3)
sağlamaktadır.
Nokta yük dayanımı deneyi kayaçların nokta yük indeksine göre sınıflandırılması veya tek
eksenli basınç dayanımının tahmin edilmesi için uygulanmaktadır. Deneysel çalışmalarda
kullanılan üç mermerin ortalama nokta yük dayanımlarının 2,83 ile 2,91 MPa arasında olduğu
belirlenmiş olup numuneler orta dirençli kaya sınıfında yer almaktadırlar [11].
Yapılan çalışmada kayaçların Schmidt sertlik değerlerinin 26,35-29 arasında olduğu
belirlenmiş olup Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği (ISRM, 1981) [12] tarafından yapılan
değerlendirmeye göre Ulubey mermerlerinin yumuşak kayaç sınıfına girdiği belirlenmiştir.
Ulubey mermerlerinin ortalama hacimce sürtünme ile aşınma dayanımı değerlerinin 3,533 ile
6,067 cm3/50cm2 arasında olduğu bulunmuştur. Bu değerler TS 10449‟a göre mermerlerde
sürtünmeden dolayı aşınma miktarı döşeme kaplaması, merdiven basamağı gibi yer döşemesi
olarak kullanılacak mermerler için 15cm3/50cm2‟den, duvar kaplamasında kullanılacak
mermerlerde ise 25cm3/50cm2‟den küçük olmaması gerektiği belirtilmektedir. TS 1910‟a ve
TS 2513‟e göre sınır değer ise <15cm3/50cm2 olarak belirtilmektedir. Çalışmanın konusu olan
mermer numunelerinin her üç standartta verilen sürtünme ile aşınma dayanımı sınır
değerlerini sağladığı belirlenmiştir.
3.3 Mermerlerin Kimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Mermer örneklerinin kimyasal oksit içeriklerini belirlemek için yapılmış kimyasal analiz
sonuçları Çizelge 3.‟de verilmektedir. Mermerlerin kimyasal analiz sonuçlarına göre belirgin
bir bileşim farklılığı bulunmamaktadır. Örneklerinin majör oksit değerleri incelendiğinde
beklendiği gibi en yüksek değeri CaO‟nun verdiği görülmektedir. Her üç mermerin de CaO
oranı %50‟nin üzerindedir. Ms1 numunesinin CaO ve MgO oranı diğerlerine göre azda olsa
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 3. Ulubey (UĢak) Beyaz Mermer Örneklerine Ait Kimyasal Analiz Sonuçları

CaO MgO Al2O3
Ms1 54,00 2,03 0,15
Mc2 51,20 1,84 0,15
Mh3 51,70 1,65 0,15

SiO2 TiO2 Fe2O3
0,17 0,061 0,008
0,29 0,059 0,015
0,58 0,076 0,013

Cr2O3 SO3 P2O5 K.K(%)
0,015 0,034 0,043 43,49
0,015 0,200 0,039 46,18
0,015 0,066 0,037 45,62

K.K: Kızdırma kaybı

3.4 Mermerlerin Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Polarizan mikroskop incelemelerine göre Ms1 kodlu mermer örneklerinin kalsit
minerallerinden oluştuğu belirlenmiştir. Kalsit tanelerinde yer yer çok düşük derecede
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alterasyon etkilerine rastlanılmıştır. Ayrıca örneklerde mikro çatlaklar görülmektedir. Yer yer
opak minerallerin bu mikro çatlakları doldurduğu gözlenmiştir. Yapılan tane boyut
ölçümlerine göre Ms1 kodlu beyaz mermerlerin tane boyutları 155,9 µm ile 2670,7 µm
arasında değişmektedir. Ms1 kodlu mermerlerin granoblastik doku gösteren iyi gelişmiş
polisentetik ikizlenmeye sahip kalsit minerallerinden oluştuğu belirlenmiştir (Görsel 2 a ve b).

Görsel 2. Ulubey Beyaz Renkli Mermerlerin Polarizan Mikroskop Görüntüleri
(a-b) Ms1 nolu mermer, (c-d) Mc2 nolu mermer, (e-f) Mh3 nolu mermer
(Ca: Kalsit, Çt: Çatlak, Op: Opak mineral, Çapraz Nikol (NX) 1000 ve 500 büyütme)
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Mc2 kodlu mermer örnekleri ise kalsit kristallerinden oluşmaktadır. Kalsit kristallerinin
sınırlarının oldukça düzgün olması mermerlerin alterasyondan fazla etkilenmediğini
göstermektedir. Ayrıca Mc2 kodlu mermer örneklerinde polisentetik ikizlenme çok iyi
gelişmiştir. Yapılan tane boyut ölçüm değerleri 208,2 µm ile 3150,0 µm arasında
değişmektedir (Görsel 2 c ve d). Son olarak Mh3 kodlu Ulubey Beyaz renkli mermerleri de
kalsit kristallerinden oluşmaktadır. Kalsit tane sınır ilişkileri incelendiğinde tane sınırlarının
Mc2 kodlu örneklerde olduğu gibi tane sınırlarının oldukça düzgün olduğu görülmektedir.
Mh3 kodlu mermer örneklerinde tane boyut dağılımı 147,7 µm ile 1657,0 µm arasında
değişmektedir. Polisentetik ikizlenme Mh3 kodlu mermer örneklerinde çok iyi gelişmiş
olduğu görülmektedir (Görsel 2 e ve f). Genel olarak Ulubey Beyaz renkli tüm mermer
örneklerinin kalsit minerallerinden oluştuğu, polisentetik ikizlenmenin Mc2 ve Mh3 kodlu
örneklerde çok iyi geliştiği görülmüştür. Ayrıca Mc2 ve Mh3 kodlu mermerlerinin
alterasyondan fazla etkilenmediği ve tane sınır ilişkilerinin düzgün ve tane sınırlarının
belirgin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, Kun (2000)‟e göre Ulubey-Uşak mermerlerinin tane
boyut dağılımları açısından ince-orta taneli mermer sınıfında yer aldıkları belirlenmiştir [13].
4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR
Bu çalışma Uşak İli Ulubey İlçesinde 3 farklı mermer sahasından moloz boyutlu temin edilen
numuneler üzerinde standartlara uygun olarak gerçekleştirilen testler ile mermerlerin fiziksel,
mekanik, kimyasal ve mineralojik-petrografik özellikleri belirlenmiştir. Belirlenen bu
özellikler TS 1910, TS 2513 ve TS 10449 standartlarında belirlenmiş olan fiziksel ve mekanik
özelliklerin sınır değerleri ile karşılaştırılarak numunelerin sırasıyla kaplama taşı olarak
kullanılma durumları, doğal yapı taşı olarak kullanılma durumları ve mermer ve kalsiyum
karbonat bileşimli kayaçların doğal yapı taşı olarak kullanılma durumları saptanmıştır. Her üç
sahadan alınan numunelerin fiziksel özelliklerinin bu çalışmada karşılaştırması yapılan üç
standartta belirtilen sınır değerleri doluluk oranı hariç sağladığı belirlenmiştir. TS 10449
standardına göre doluk oranı minimum %98 olmalıdır Çalışma bölgesinde yer alan
mermerlerin doluluk oranı değeri ise %94,21-97,38 arasında olduğu hesaplanmıştır. Bölge
mermerlerinin doluluk oranı değeri standart limitin altında olmakla birlikte bu değere oldukça
yakın olduğu söylenebilir. Mermer numunelerinin her üçünün de tüm mekanik özelliklerinin
standartlarda değinilen limit değerlerini karşıladığı saptanmıştır. Mermerlerin kimyasal analiz
sonucunda CaO oranlarının %51,20-54,00 arasında olduğu buradan hesapla %91,43-96,43
oranında kalsit minerali (CaCO3) içerdikleri belirlenmiştir. Ulubey-Uşak Beyaz
mermerlerinde yapılan mineralojik-petrografik incelemelerde tane boyut ölçümlerine göre
kalsit minerallerinin tane boyutlarının 147,7 µm ile 3150 µm arasında değiştiği ve tane boyut
dağılımları açısından ince-orta taneli mermer sınıfında yer aldıkları belirlenmiştir. İki
numunede polisentetik ikizlenmenin çok iyi geliştiği, diğerinde ise ikizlenmenin iyi olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca iki numunenin alterasyondan fazla etkilenmediği ve tane sınır
ilişkilerinin düzgün ve tane sınırlarının belirgin olduğu gözlenirken, diğer numunede yer yer
çok düşük derecede alterasyon etkilerine rastlanılmış ve yer yer opak minerallerinin
doldurduğu mikro çatlaklara sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Ulubey-Uşak beyaz
mermerlerinin duvar kaplama taşı, yer döşeme taşı ve doğal yapı taşı olarak kullanılabileceği
yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konmuştur.
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Abstract
Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is a syndrome characterized by recurrent partial
or complete upper respiratory tract (URI) obstructions that result in hypoxia / reoxygenation
and arousals during sleep (1). The main risk factors that increase the tendency to OSAS;
obesity, older age, male gender, black race, smoking, alcohol use, accompanying diseases
(COPD, Diabetes Mellitus, Hypothyroidism, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Multiple
Sclerosis) are genetic factors (2).
Increased age, hypertension, cardiovascular disease, lung disease, and diabetes mellitus
appear to be major risk factors for mortality in COVID-19. However, a possible association
between OSAS, recurrent airway collapse and apnea / hypopnea, and sleep-related hypoxia
and COVID-19 has not yet been reported.
The strong overlap between the OSAS patient profile and the risk factors, including age, male
gender and cardio-metabolic comorbidity, which have been found to be associated with poor
prognosis for COVID-19 infection, indicates that OSAS patients can benefit from effective
treatment if they face COVID-19.
Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) is the input receptor of SARS-CoV-2 (3).
Remarkably, increased ACE expression and dysregulation of the renin-angiotensin system
have been demonstrated in untreated OSAS patients due to chronic intermittent hypoxia. In
addition, cardiovascular complications or comorbidities such as hypertension, heart failure,
coronary artery disease, cerebrovascular diseases, diabetes mellitus and obesity are also risk
factors that increase mortality in COVID-19 patients as well as OSAS. Fibrotic changes can
also be seen after COVID-19, and fibrosis is known to be a risk factor for OSAS.
OSAS can be a risk factor for mortality or disrupt the clinical scenario in COVID-19. Patients
with COVID-19, especially in severe cases, may be at risk of OSAS due to pulmonary
fibrosis. Therefore, taking into account the modulating effects of sleep on the immune system,
appropriate treatment of OSAS patients can be protective / beneficial in COVID-19 (4).
Clinicians should be wary of the presence of OSAS in the patients concerned in the later
periods.
European Sleep Apnoea database (ESADE) has compiled the data from 40 accredited sleep
center in 19 European countries(5). In this report; sleep medicine services decreased by about
80 % in the first 1-2 months of the COVID-19 outbreak in Europe, and the initiation of PAP
therapy types decreased in the vast majority of countries.
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Since this patient group can be in the risky group due to the fact that they often have
hypertension, diabetes and cardiovascular disease or risk, they should not go out except for
essential requirements. Patients are recommended to continue home positive airway pressure
therapy (PAP) therapy as usual. With the use of PAP treatment of a person with COVID-19,
the virus load spread to the environment can increase and it poses a risk of contamination for
those who are in the same environment while using the device. If there is a suspicion or
diagnosis of COVID-19, it is appropriate to continue with the device by staying in a room
isolated from the household, if the physician has recommended that the PAP continue.
Patients who take a break from PAP use may benefit from other alternative methods such as
lying on a high pillow, lying on their side, using an oral appliance, nasal strip, not using
alcohol and stop smoking, and stop eating at least 3 hours before bedtime. Hospital device
compatible with non-vented mask in isolated rooms with negative pressure or compared to
hospital facilities, especially since the benefit of the device for patients with respiratory
failure due to various reasons such as obesity, hypoventilation, neuromuscular muscle disease
such as ALS and COPD is more important than the damage to the environment (virus spread)
/ It is necessary to use a filter by attaching a filter to the expiratory port, taking necessary
precautions
Introduction
Sleep-related respiratory disorder is grouped under three main headings; obstructive sleep
apnea syndrome (OSAS), central sleep apnea syndrome, and sleep-related hypoventilation
hypoxemic syndromes (1). Among these diseases, OSAS is the most common one.
Obstructive Sleep Apnea Syndrome is a syndrome characterized by repetitive partial or
complete upper respiratory tract (URI) obstructions that result in hypoxia / reoxygenation and
arousals during sleep. Polysomnography examination is required for the diagnosis of OSAS
and the selection and regulation of positive airway pressure therapy (2).
The prevalence of OSAS has been reported to be 24 % in men and 9 % in women (3). The
gender difference may be due to the fact that women report OSAS symptoms such as apnea,
snoring and waking up with drowning, they consult a doctor less frequently with these
symptoms and doctors think about the diagnosis of OSAS less frequently in a female patient
than in a male patient presenting with the same complaint. Bedmates may also report less
snoring and choking symptoms in women.
It is estimated that the prevalence of OSAS increases in advanced age (65 years and over).
The relationship of OSAS in the elderly with body mass index, cognitive impairment and
hypertension is not as pronounced as in the middle age group (4,5).
Factors that reduce the width of the upper respiratory tract or facilitate its obstruction increase
the tendency to OSAS. The most prominent risk factors are male sex and obesity. Risk factors
that increase the tendency to OSAS are listed in Table 1.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 127

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Table 1. Risk factors that increase the tendency to OSAS
• Obesity

• Smoking, alcohol use

• Older age

• Sedative use

• Male sex

• Sedative use

• Black race

• Genetic factors

OSAS is more common in people with comorbidities such as upper respiratory tract
abnormalities, lung (COPD, etc.), endocrine (Diabetes mellitus, Hypothyroidism), psychiatric
and neuromuscular diseases (Amyotrophic Lateral Sclerosis, Multiple Sclerosis).
The most common symptoms of Obstructive Sleep Apnea Syndrome are: Snoring, witnessed
apnea, excessive daytime sleepiness, waking up with a feeling of drowning, and insomnia (6).
Table 2. Symptoms of OSAS
Symptoms Related to Sleep Disorders

Systemic Symptoms and Results

Snore

Cardiac arrhythmias

Apnea

Systemic hypertension

Excessive daytime sleepiness

Myocardial infarction

Insufficient sleep

Cerebrovascular accident

Cognitive disorders

Pulmonary hypertension

Character and personality changes

Polycythemia

Impotance

Sudden death

PAP (positive airway pressure) therapy is a gold standard method used in individuals
diagnosed with sleep apnea. As a working system, it is a device that blows air at the treatment
pressure determined by the physician to keep the upper airway constantly open during sleep,
helping to regulate breathing and sleep quality.
Relationship Between OSAS and COVID-19
Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) is the input receptor of SARS-CoV-2 (3).
Coronavirus use ACE2 receptor to facilitate viral entry into target cells. Remarkably,
increased ACE expression and dysregulation of the renin-angiotensin system have been
demonstrated in untreated OSAS patients due to chronic intermittent hypoxia. In addition,
cardiovascular complications or comorbidities such as hypertension, heart failure, coronary
artery disease, cerebrovascular diseases, diabetes mellitus and obesity are also seen as risk
factors that increase mortality in COVID-19 patients with our current knowledge as well as
OSAS. Fibrotic changes can also be seen after COVID-19, and fibrosis is known to be a risk
factor for OSAS. In other words, it is thought that it may trigger each other with
complications that develop after the disease as well as common risk factors.
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The strong overlap between the OSAS patient profile and the risk factors, including advanced
age, male gender, and cardio-metabolic comorbidity, which have been found to be associated
with poor prognosis for COVID-19 infection, indicates that OSAS patients can benefit from
effective treatment if they face to COVID-19.
OSAS can be a risk factor for mortality or disrupt the clinical scenario in COVID-19. Patients
with COVID-19, especially in severe cases, may be at risk of OSAS due to pulmonary
fibrosis. Therefore, taking into account the modulating effects of sleep on the immune system,
appropriate treatment of OSAS patients can be protective and beneficial in COVID-19 (4).
Clinicians should be wary of the presence of OSAS in the patients concerned in the later
periods.
The European Sleep Apnea Database (ESADE) and Turkey was also among the 19, a report
compiled data from 40 European countries accredited sleep center were prepared (5). In this
report results show that sleep medicine services decreased by approximately 80% in the first
1-2 months of the COVID-19 epidemic in Europe, the initiation of PAP therapy types has
decreased in the vast majority of countries. It was emphasized that more comprehensive sleep
studies using polysomnography or in-laboratory PAP titrations applied in selected patient
groups were either completely interrupted or continued to a very limited extent.
According to this report, a number of recommendations have also been made for OSAS
patients. Since this patient group is in the risky group due to the fact that they often have
hypertension, diabetes mellitus and cardiovascular disease or risk, they should not go out
except for essential requirements (5).
It is recommended that patients continue home positive airway pressure therapy (PAP)
therapy as usual. With the use of PAP treatment of a person with COVID-19, the virus load
spread to the environment can increase and it poses a risk of contamination for those who are
in the same environment while using the device. Therefore, in the presence of suspected
COVID-19 (such as fever, cough, shortness of breath and weakness), he should apply to the
nearest health institution by taking the necessary precautions (5).
Conclusion
It is recommended that patients who are diagnosed OSAS should continue home positive
airway pressure therapy (PAP) therapy as usual. With the use of PAP treatment of a person
with COVID-19, the virus load spread to the environment can increase and it poses a risk of
contamination for those who are in the same environment while using the device. Therefore,
in the presence of suspected COVID-19 (such as fever, cough, shortness of breath and
weakness), he should apply to the nearest health institution by taking the necessary
precautions (5).
The patient who is suspected COVID-19 or if the diagnosis is confirmed and the continuation
of PAP treatment is recommended by the physician, it is appropriate to continue using the
device by staying in an isolated room from the household. If it is decided to suspend PAP use,
patients may benefit from other alternative methods such as sleeping with a high pillow, lying
on their side, using an oral appliance and nasal strip, not using alcohol, stop smoking and stop
eating at least 3 hours before going to bed.
If the patient diagnosed with OSAS needs to be hospitalized due to COVID, patient should
take his device with him, but should not use it without consulting a doctor. While performing
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examinations for COVID-19, it may be allowed to use the device in a negative pressure
isolated room or be asked to take a break, or according to the benefit-harm assessment for
patients with respiratory failure due to various reasons such as obesity, hypoventilation,
neuromuscular muscle disease such as ALS and COPD (Chronic obstructive pulmonary
disease) using PAP is more important than the damage (virus spread) / A filter must be
attached to the expiration port and used by taking necessary precautions (5).
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Abstract
Pandemics are states of disease that occur worldwide or over a very wide area, crossing
international boundaries and sharply increase in populations. The World Health Organization
(WHO) declared a pandemic on March 11, pointing to the over 118,000 cases of the
coronavirus illness in over 110 countries and territories around the world and the sustained
risk of further global spread.
Containment measures were taken by goverments all over the World in order to contain the
epidemic and prevent its spread. Curfews and the social messages about keeping children at
home, taking them to health institutions just in emergencies, the fear of being infected by the
virus and infecting their relatives led to spending most of their time at home and not leaving
their homes except when it is necessary. In particular, the frequency of referrals to healthcare
institutions such as hospitals and health centers where the possibility of encountering the virus
has decreased significantly. . During major epidemic periods, various disruptions may occur
in the routine immunization programs of children due to these and similar situations.
Interruption of the routine immunization program, albeit for a short time, can cause epidemics
in diseases that can be prevented by vaccination.
World Health Organization published the " Guidance on routine immunization services during
COVID-19 pandemic in the WHO European Region‟‟. They are suggested that routine
immunization sessions should be maintained as long as COVID-19 response measures allow.
In the event that regular immunization service providers are diverted to the COVID-19
response, relevant civil society organizations (CSOs) or non-governmental organizations
(NGOs) operating in an area, if available, should be mobilized to support the immunization
program. Considering that some of the routine immunization services could be disrupted in
the current context, the immunization service providers should start enumerating the cohorts
of children who have missed their vaccine doses and develop an action plan for tailormade
catch-up immunization. Availability of routine vaccines and assessment of vaccine supply and
ability to procure vaccine(s) in the current context should be evaluated within the realm of
national vaccination and logistics management guidelines. Allocate ventilated areas and
ensure feasibility of social distancing for caretakers and children waiting for immunization.
Since epidemiological contextual features in each country are unique, it is impossible to
determine an appropriate strategy for all situations. Considering the recommendations of
WHO, the national authorities of each country should make decisions regarding the continuity
of their vaccination services, in addition to the COVID-19 pandemic, a new health crisis that
may arise due to the flaws in the vaccination program should be prevented.
Key words: Pandemic, COVID-19, Immunization, Vaccine.
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Introduction
Pandemics are states of disease that occur worldwide or over a very wide area, crossing
international boundaries and sharply increase in populations (1). New type coronavirus was
first identified in 1st December 2019 in Wuhan, the capital city of Hubei province in China.
Despite the security and mitigation measures, including quarantine in Hubei Province, the
infection spread across China(2).The World Health Organization (WHO) declared a pandemic
on March 11, pointing to the over 118,000 cases of the coronavirus illness in over 110
countries and territories around the world and the sustained risk of further global spread.
COVID-19 outbreak has currently affected around 100 million people globally during the
period from December 2019 to January 2021 (3).
Containment measures were taken by goverments all over the World in order to contain the
epidemic and prevent its spread. Exiting and entering cities were banned, schools,
universities, shops and museums were closed. All international flights to and from some
countries were terminated, border gates were closed, All kinds of cultural, scientific and
artistic meetings or activities were postponed. Curfews had begun. Curfews and the social
messages about keeping children at home, taking them to health institutions just in
emergencies, the fear of being infected by the virus and infecting their relatives led to
spending most of their time at home and not leaving their homes except when it is necessary.
In particular, the frequency of referrals to healthcare institutions such as hospitals and health
centers where the possibility of encountering the virus has decreased significantly.
Routine Ġmmunization Pragramme in Childhood During Pandemic
During major epidemic periods, various disruptions may occur in the routine immunization
programs of children due to these and similar situations. According to the American
electronic health records, in April 2020, there was a 50% decrease in the application of
measles-rubella-mumps vaccination, a decrease of 42% in the application of diphtheria
pertussis vaccines and a 73% decrease in the application of HPV vaccines (4).
Interruption of the routine immunization program, albeit for a short time, can cause epidemics
in diseases that can be prevented by vaccination. For example, due to the decrease in the
number of children vaccinated during the Ebola virus epidemic in West Africa between 2014
and 2015, the number of measles cases increased rapidly in Guinea, Sierre Leone and Liberia,
as well as a decrease in the average age of appearance (5).
In order to guide the implementation of immunization services, World Health Organization
published the " Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in
the WHO European Region‟‟ in March 2020 (6). They are suggested that routine
immunization sessions should be maintained as long as COVID-19 response measures allow.
All possible efforts should be made by the Ministry of Health to equitably sustain high
population immunity. In the event that regular immunization service providers are diverted to
the COVID-19 response, relevant civil society organizations (CSOs) or non-governmental
organizations (NGOs) operating in an area, if available, should be mobilized to support the
immunization program. Considering that some of the routine immunization services could be
disrupted in the current context, the immunization service providers should start enumerating
the cohorts of children who have missed their vaccine doses and develop an action plan for
tailormade catch-up immunization. Prioritize primary series vaccinations especially for
measles-rubella- or poliomyelitiscontaining vaccines and other combination vaccines. Avoid
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mass vaccination campaigns until the COVID-19 situation resolves. Prioritize pneumococcal
and seasonal influenza vaccines for the vulnerable population groups. Availability of routine
vaccines and assessment of vaccine supply and ability to procure vaccine(s) in the current
context should be evaluated within the realm of national vaccination and logistics
management guidelines. Allocate ventilated areas and ensure feasibility of social distancing
for caretakers and children waiting for immunization (6).
WHO described 5 situations to guide the countries to create their own programs (6).
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Conclusion
This COVID-19 pandemic remind us the importance of vaccination. Since epidemiological
contextual features in each country are unique, it is impossible to determine an appropriate
strategy for all situations.
Considering the recommendations of WHO, the national authorities of each country should
make decisions regarding the continuity of their vaccination services, in addition to the
COVID-19 pandemic, a new health crisis that may arise due to the flaws in the vaccination
program should be prevented. Continued coordinated efforts between health care providers
and public health officials at the local, state, and federal levels will be necessary to achieve
rapid catch-up vaccination.
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ÖZET
Kompozit malzemeler; farklı mekanik, fiziksel ya da kimyasal özelliklere sahip iki ya da daha
fazla bileşenden oluşmuş malzemelerdir. Kompozit malzemeler, yüksek dayanım, yüksek
korozyon direnci, sertlik, sıcaklık ve elektrik iletkenliği gibi bazı mekanik ya da fiziksel
özellikleri iyileştirmek için geliştirilmiş malzemelerdir.
Son yirmi yılda nano partiküllerin gelişimine bağlı olarak nano partikül katkılı polimerik
kompozitlerin üretiminde büyük bir artış olmuştur. Özellikle karbon nano tüp (CNT) katkılı
polimer kompozit malzemelerin özellikleri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. CNT‟ler iyi
sertlik, olağanüstü dayanım, elektriksel özelliklerinin yanında mükemmel optik, ve termal
özellikleri sayesinde araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Polimer matris içine CNT ekleyerek
daha iyi mekanik, termal ve elektriksel özelliklere sahip bir kompozit elde edilebilir.
Günümüzde, CNT‟ler tek duvarlı (SW), çift duvarlı (DW) ya da çok duvarlı (MW) olarak
üretilebilmektedir. Tek duvarlı karbon nanaotüpler (SWCNT) grafen nanotüp (GNT) olarak ta
adlandırılmaktadırlar. Karbon nanotüpler plastik matrisli kompozit malzemelerde
güçlendiriciler olarak kullanılmaktadır.
Diğer taraftan polimer kompozitlerin üretiminde zararlı kimyasalların kullanımının
azaltılması, enerji tasarrufu, üretim proseslerinin hız ve verimliliğinin arttırılması amacıyla
UV/LED ile kürlenebilen fotobaşlatıcılar içeren polimerlerin kullanımı giderek
yaygınlaşmaktadır.
Bu çalışma kapsamında Led ile kürlenen polyester reçinelerinde GNT takviyesinin reçine
kürlenme parametrelerine olan etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Farklı oranlarda (%0,
0.005, 0.010, 0.015, 0.020) GNT takviye edilmiş LED ile kürlenen polyester reçine
karışımlarının zamana bağlı kürlenme sıcaklıklarındaki değişim, Jelleşme Süre (sn), Jelleşme
Sıcaklığı (°C), Pik Ekzoterm Süresi (sn) ve Pik Ekzoterm Sıcaklığı (°C) değerlerindeki
değişim incelenmiştir.
Sonuç olarak GNT takviye edilen LED ile kürlenen polyester reçinelerinin kürlenme
sıcaklıklarının GNT takviye oranındaki artış ile ters orantılı olarak azaldığı, Jelleşme
sürelerinde ise anlamlı bir artışın olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kompozit, Grafen, Korbon nanotüp, GNT, Polyester, LED ile kürlenme.
1. GĠRĠġ
Kompozit malzemeler iki veya daha fazla bileşenden oluşan malzemelerdir. Diğer bir ifadeyle
kompozit malzemeler “birbirinden farklı iki veya daha fazla bileşenin bir ara yüzey boyunca
bir araya gelmesiyle oluşan malzemeler” şeklinde tanımlanabilir [1].
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İnsanlık tarihinde kompozit malzemelerden evlerin yapımında saman takviyeli kerpiç bloklar
şeklinde faydalanılmıştır. Günümüzde ise geleneksel malzemelerin yetersiz veya
özelliklerinin geliştirilmesi gerektiği durumlarda özel malzeme olarak faydalanılmaktadır.
Kompozit malzemeler malzeme bilimi açısından değerlendirildiğinde nispeten yeni ve ileri
teknoloji malzemeler olarak görülebilir [2].
Bir kompozitte 2 temel faz vardır. Bunlar matris ve takviye fazıdır. Bu iki fazın özellikleri,
ihtiyaç duyulan nitelikleri karşılayacak şekilde kontrol edilebilir. Çoğu kompozit malzeme,
sürekli ve diğer fazları saran bir matris faz (seramik, metalik, polimer vb.) ile disperse faz
(takviye elemanı) olmak üzere iki fazdan oluşmaktadır [3]. Matris malzemeler, kompozit
malzemenin kullanım amacına ve üretim tekniğine göre metal, seramik veya polimer
malzemelerden oluşabilir. Takviye ediciye göre ise kompozit malzemeler elyaf takviyeli,
parçacık takviyeli, tabakalı ve karma yapılı kompozitler olabilirler [4].
İlk modern sentetik plastiklerin 1900'lerin başında geliştirilmesinin ardından, 1930'ların
sonunda plastik malzemelerin özellikleri diğer malzeme çeşitleri ile rekabet edecek düzeyde
gelişmeye başlaması, kolay biçim verilebilir olmaları, metallere oranla düşük yoğunlukta
olmaları, üstün yüzey kalitesi ve korozyona karşı dayanımı gibi özelliklerinden dolayı
günümüzde polimerlerin matris malzemesi olarak kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.
Kompozit malzemelerin %90 a yakın kısmını polimer esaslı matrisler oluşturmaktadır [5].
Matris malzeme termoset veya termoplastik yapıda olabilir. Termoset grubunda polyester,
vinilester, epoksi reçine ve fenolik reçinelerden meydana gelmektedir. Termoplastik grupta
ise poliamid, polipropilen kullanılanların arasındadır [6].
Tüm diğer matris alternatifleri arasında ticari olarak en uygun olan plastik matrisler arasında
ise en çok kullanılan termoset esaslı olan polyester ve epoksi reçineleridir. Polyester matrisler
özellikle denizcilik ve inşaat alanında en çok kullanılan termoset reçinedir. Kompozit
malzemelerde kullanılan iki tür polyester reçine vardır; daha ekonomik olan ortoftalik ve suya
dayanım gibi daha iyi özelliklere sahip olan isoftalik polyesterdir. Polyester reçineler
polimerizasyon süreçlerinin tamamlaması için katalizör ve hızlandırıcı olarak adlandırılan ek
maddelere ihtiyaç duyarlar [7].
Kullanılan bu ek maddeler atmosfere bazı uçucu bileşiklerin karışmasına neden olur. Bunlar
hem insan sağlığına hem de çevreye zararlı bileşiklerdir. Son yıllarda insan sağlığına ve
çevreye zarar vermeyen bu zararlı bileşiklerin salınımını önleyen LED/UV ile kürlenen
reçinelerin kullanımı artmaktadır. Bu reçineler içerisinde bulunan fotobaşlatıcılar sayesinde
polimerizasyonlarını gerçekleştirirler [8]. Diğer Polyester reçinelerinin polimerizasyonunda
kullanılan Metil Etil Keton Peroksit ve kobalt oktoat gibi kürleştirici ve hızlandırıcıların
kullanımına gerek yoktur. LED İle kürlenen reçinelerde meydana gelen polimerizasyon
mekanizması Görsel 1‟de görülmektedir.
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Görsel 1. Reçinelerde Led ile Kürlenme Prosesi ve fotopolimerizasyon [9]

LED ile kürlenen reçinelerinin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;
 Hızlı kürleşme süresine sahip olması,
 Tek bileşenli olmasından dolayı kullanımının kolay olması
 Uzun raf ömrüne sahip olması,
 Kürlenme için düşük enerji gereksinimi olması,
 Daha az uçucu organik bileşenlerin (VOC) açığa çıkması,
 Daha düşük polimerizasyon sıcaklıklarına sahip olması ve
 Kolay ve zahmetsiz kullanımının olması [10].
Reçinelerin içerisine katılan bir fotobaşlatıcı, polimerizasyon işlemini etkinleştirmek için
kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Fotobaşlatıcılar, başta UV aralığında olmak üzere ışığın
belirli dalga boylarına tepki vermek üzere tasarlanmıştır. Fotobaşlatıcı, ışığın belirli dalga
boyuna maruz kaldığında, bir fotopolimerizasyon reaksiyonunda bağlayıcılarla (monomerler
ve oligomerler) çapraz bağlanmayı başlatan serbest radikalleri serbest bırakır. Bu reaksiyon
sertleştirilmiş (veya kürlenmiş) bir malzeme ile sonuçlanır [11, 12].
Kullanılan reçinenin özellikleri, dolgu tipi, UV LED ışık kaynağının dalga boyu, gerekli
kürleme hızı, diğer katkı maddeleri gibi birçok faktör fotobaşlatıcı seçim sürecini ve
fotopolimerizasyonu etkilemektedir [11,13,14].
Kompozit malzemelerde takviye elamanı olarak ise genellikle elyaflar kullanılmaktadır.
Amerika‟da 1930‟lu yıllarda cam elyafın bulunması ile modern kompozitin üretimine
başlanmış ve cam elyaf takviyeli kompozit malzemeler dünya pazarında kullanılmaya
başlanmıştır. Bunun yanı sıra karbon elyaf ve aramid elyaf da sıklıkla kompozit malzeme
üretiminde takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır [15].
Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte takviye malzemesi olarak nano partiküllerin
kompozit malzeme sektöründe kullanımı gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Nanoteknoloji
günümüzde çok sık duyulan bir terimdir ve giderek tüm sanayi kollarında ve sağlık alanında
kullanımı artmakta ve insan hayatındaki sorunlara çözümler sunmaktadır. Nano kelimesi
anlamını yunanca olan ve cüce anlamına gelen „nanos‟ sözcüğünden almaktadır.
Nanoparçacıklar büyüklüğü 1 ve 100 nanometre arasında değişen materyallerdir. Bir
nanometre metrenin milyarda biridir [16].
Nanoteknoloji kısaca boyutları milyarda bir olan malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik
yapılarını araştıran ve kullanım alanlarıyla ilgilenen disiplinlerarası bir alandır [17].
Nanomalzemeler, nanoteknolojinin temel taşlarını oluşturlar ve bu boyutta eşsiz optik,
manyetik ve elektriksel özellikler taşırlar. Nanoteknolojiyi bu kadar ilginç kılan unsur,
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malzemelerin bu boyutta makro hallerinden farklı davranmalarıdır. Makro boyuttan nano
boyuta geçerken dayanım/ağırlık oranı, iletkenlik, optik ve manyetik özellikleri kayda değer
biçimde değişmektedir [15,17].
1974 yılında ünlü fizikçi Richard Feynman tarafından ilk adımları atılan ve o zamandan beri
teori ve uygulamalarıyla önemli katkılar sağlayan nanoteknoloji kavramı kapsamında bu
kadar özelliğe sahip karbon elementinin kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak
kullanımının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Karbon nanoyapılar; sağlamlığı, farklı
elektriksel ve mekanik özellikleri sayesinde fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı
sıra mühendislik alanlarından sağlık uygulamalarına kadar çok sayıda teorik çalışma ve
uygulamalara sahiptir [18].
CNT Üstün elektriksel iletkenlik ve mukavemet, yüksek sıcaklık direnci ve esneklik gibi bir
dizi olağanüstü özelliğe sahiptirler ve bu özellikleri, çok düşük çalışma dozajlarında
polimerlerin özelliklerini arttırarak dönüştürürler. CNT‟ler tek duvarlı, çift duvarlı ve çok
duvarlı olmak üzere üç farklı formda üretilebilmektedir [19] (Görsel 2).

Görsel 2’de farklı duvar sayısına sahip CNT ler görülmektedir.

Kayacan ve arkadaşları (2014), son yıllarda hızla gelişen prototipleme ile imalatta kullanılan
3B yazıcılardan reçine kürleme metodu ile çalışan makinenin optimum kürleme süresinin
belirlenmesine yönelik bir çalışma yapmışlardır. Kürleme işlemi, morötesi (ultraviyole) dalga
boyunda (Dalgaboyu 100 – 400 nm ) ışık sağlayan kaynak ile gerçekleştirilmiştir. Tasarlanıp
imal edilen 3B yazıcı makinesi ile değişik reçinelerle kürleme deneyleri yapılarak optimum
kürleme süreleri elde edilmiştir. Deneyler ilk olarak epoksi reçine ve LED/UV polyester
malzemeler kullanılarak UV ışınlar ile gerçekleştirilmiştir. LED/UV polyester malzemenin
seçilen ışın kaynağı kullanılarak yapılan deneyler sonucunda tam olarak katılaşma
göstermediği gözlenmiştir. %50 epoksi reçine, %50 kobalt katılaştırıcı kullanılarak yapılan
deneylerde, numune UV ışın altında katılaşmıştır. % 70 epoksi reçine ve % 30 kobalt
katılaştırıcı kullanılarak tekrarlanan deneyler sonucunda ise ortaya daha olumlu sonuçlar
çıkmıştır. Yapılan deneyler sonucunda kürleme, en kısa süre olarak 220 dakikada
gerçekleşmiştir [20].
Rahmat ve arkadaşları (2013), doymamış polyester reçinesini bir mikro dalga fırın kullanarak
ısıl polimerize ile karşılaştırmalı olarak polimerize etmişlerdir. Kürleşen reçineler DSC
kullanılarak karşılaştırılmıştır. Doymamış reçinenin kür sıcaklıkları karşılaştırıldığında
geleneksel fırında 10 dk 150 ºC de mikrodalga fırında 2 dk 400 W altında polimerize
olmuştur. DSC Analizi sonuçları mikrodalga ile gerçekleşen polimerizasyonun ısıl
polimerizasyondan daha hızlı olduğunu göstermiştir [21].
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Jahan ve arkadaşları (2013), doymamış polyester reçinesi üzerinde karboksil ile
fonksiyonelleşmiş çok duvarlı CNT‟ün etkisini DSC kullanarak araştırmışlardır.
Polimerizasyon davranışı farklı sıcaklıklarda DSC ile scan modda analiz edilmiştir. CNT
katkısının polimerizasyon reaksiyonlarını düşük sıcaklıklarda başlattığı ayrıca reaksiyonun
toplam ısısını düşürdüğü, polimer zincirlerinin hareketini engellediği tespit edilmiştir [22].
Mourad ve arkadaşları, (2020) çalışmalarında yapısal uygulamalar için yüksek dayanımlı
kevlar kompozit tabakaların karakterizasyonu ve üretimi araştırılmışlardır. DSC sonuçlarına
göre numune 100 ºC de 15 dakikada kürlenmesine karşın 80ºC de %90‟ından fazlası 20
dakikadan fazla bir zamanda kürlenmiştir. Bununla birlikte kompozit numune 170 ºC de 5
dakika ve 200 ºC de 4 dakikada kürlenmiştir. DSC sonuçları epoksi içine nano dolguların
katkısının kompozitin ısıl kararlılığını geliştirdiğini göstermiştir [23].
Ke ve arkadaşları, (2018), bu çalışmada epoksi reçineler 5CC(five-membered cyclic
carbonate) modifiye seyreltici katılarak sertleştirilmiştir. 5CC içeriğine bağlı olarak epoksi
reçinelerin reoloji parametrelerindeki değişim incelenmiştir. Epoksi reçinelerin kürlenme
sıcaklıklarının 75ºC olduğu gözlenmiştir. 5CC-EDGE (Ethylene glycol diglycidyl ether)
eklendiğinde epoksi reçinelerin viskozite değerlerinde önemli azalmaların olduğu jel
sürelerinde değişimlerin olduğu tespit edilmiştir [24].
Polimer kompozit üretiminde kullanılabilen LED/UV ile kürlenen polimer reçinelerin
kürlenme parametrelerine yönelik sınırlı sayıda araştırmanın olduğu görülmektedir. Özellikle
GNT gibi nano malzemelerin LED/UV ile kürlenen reçinelerin kürlenme parametrelerine olan
etkileri ile ilgili çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu çalışma kapsamında grafen nanotüp
olarakta adlandırılan tek duvarlı karbon nanatüp (GNT) takviyeli LED ile kürlenen polyester
reçinesi ile üretilen kompozitlerin kürlenme parametrelerine olan etkisi araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Malzemeler
Kompozit üretiminde matris yapı malzemesi olarak; LED ile kürlenebilen orta düzeyde
reaktivite ve viskoziteye sahip olan ortoftalik doymamış polyester reçinesi kullanılmıştır.
Reçinenin içerisinde reçine ağırlığının %0,1‟i oranında UV absorbe spektrumu 267, 298 ve
380 nm olan I. tip fotobaşlatıcılardan phosphine oxide bulunmaktadır. Kullanılan LED
kürlemeli polyester reçinesine ait teknik özellikler Çizelge 1‟de verilmiştir.
Çizelge 1. LED kürlemeli polyester reçinesine ait teknik özellikler
Özellik
Çekme Dayanımı
Kopmadaki Uzama
Çekme Modülü
Eğilme Dayanımı
Eğilme Modülü
HDT
Sertlik
Viscosite
Katı Madde İçeriği

Ölçüm Birimi
MPa
%
MPa
MPa
MPa
o
C
Barcol
cp
%

Değer
70
2,2
3700
125
3900
95
45
300-600
55-62

Takviye malzemesi olarak ise GNT kullanılmıştır. Kullanılan GNT katılmış olduğu
kompozitlerde çok düşük dozlarda yüksek elektriksel iletkenlik sağlamaktadır. Reolojik ve
mekanik özellikleri ise minumum düzeyde etkilemektedir. Tek duvarlı karbon nanotüpler
olarak da bilinen grafen nanotüpler, 5μm uzunluğunda ve 1,6 nm çapındaki son derece ince
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tek katmanlı haddelenmiş grafen tabakalardır. Çalışmada Görsel 3‟te görülen macunumsu
doku formunda olan dispersiyonu kolaylaştırmak amacıyla plastikleştirici-yağlı karboksilik
asit ester türevi taşıyıcılı %10 konsantrasyondaki GNT kullanılmıştır. Ayrıca Çizelge 2‟de
kullanılan GNT ye ait teknik özellikler verilmiştir.

Görsel 3. GNT nin kolay disperse edilebilir formu ve SEM görüntüsü
Çizelge 2. GNT’e ait teknik özellikler
Özellik
Carbon içeriği
CNT içeriği
CNT katman sayısı
GNT nin ortalama dış çapı
CNT boyu
Boy/Çap oranı
Metal safsızlığı
Moisture
Yüzey alanı

Ölçüm Birimi
% (Ağırlıkça)
% (Ağırlıkça)
adet
nm
µm
% (Ağırlıkça)
% (Ağırlıkça)
m²/g

Değer
>99±1
≥93
1
1.6±0.4
>5
100
<1
<5
1080

2.2. Metot
2.2.1. Deney Numunelerinin Üretilmesi
GNT takviyeli LED ile kürlenen polyester reçinelerin üretim sürecinde ilk aşama olarak
GNT‟ler disperse edilmiştir. Reçine içerisine ağırlıkça %0, %0,005, %0,010, %0,015 ve
%0,020 oranlarında GNT katılarak 2500 rpm hızla dönen mekanik karıştırıcıda 20 dakika
boyunca karıştırılarak disperse edilmiştir. Daha sonra dispersiyonun başarısını test edebilmek
için beyaz bir kağıt üzerinde cam baget yardımı ile dispersiyon başarısı test edilmiştir.
Numune üretim prosesine ilişkin görseller Görsel 4‟te görülmektedir

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 140

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Görsel 4. GNT takviyeli LED ile kürlenen polyester reçine karıĢımlarının hazırlanması

2.2.2. JelleĢme süresi, jelleĢme sıcaklığı, pik ekzoterm sıcaklığı ve süresi ölçümleri
Matris malzemesi olarak kullanılan doymamış polyester reçinelerde jelleşme süresi ve pik
ekzoterm sıcaklığı testlerinin gerçekleştirilmesinin amacı reçinenin sertleşme özelliklerini
belirlemektir. Bu testlerde reçineyi 25°C‟de koşullandırmak suretiyle, 390 nm dalga boyuna
sahip LED ışık kaynağı altında jelleşme süresi, sıcaklığı ile pik ekzoterm süresi ve sıcaklıkları
ölçülmüştür. Bir beher içerisinde 100 g ağırlığında tartılan reçine 25°C'de su banyosunda
koşullandırılmıştır. Daha sonra petri kabına alınarak LED ışık kaynağı altında bir cam baget
yardımı ile Jelleşme durumu kontrol edilmiştir. Reçine karışımları LED ışık kaynağına maruz
kalmaya başladığı anda bir kronometre yardımı ile geçen süre kaydedilmeye başlanmıştır. Bir
termokupl ucu reçine numunesinin orta noktasına gelecek şekilde sabitlenerek sıcaklık da
aynı zamanda kaydedilmeye başlanmıştır. Geçen her 1 dakikada bir zaman ve sıcaklık
kaydedilerek reçinenin jelleşmeye başladığı (katılaşma gerçekleştiğinde) jel zamanını ve
sıcaklığı kaydedilmiştir. Reçine maksimum sıcaklığa ulaşıldığında ve sıcaklık düşmeye
başladığında; bu maksimum değerler pik ekzoterm zamanını ve sıcaklığı olarak
kaydedilmiştir. Kompozit karışımlar üzerinde yapılan kürlenme parametre ölçümlerinin
yapıldığı standartlar Çizelge 3‟te deneylerde kullanılan düzenek ise Görsel 5‟te verilmiştir.
Çizelge 3. Reçine karıĢımlarına ait fiziksel özellik testleri ve standartları.

Fiziksel Özellik Test Parametreleri

Deney Standartları

Jelleşme süresi

ISO 2535 [25]

Jelleşme sıcaklığı

ASTM D 3056 [26]

Pik ekzoterm sıcaklığı

ASTM D 2471-99 [27]
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Kompozit Karışımlar

LED Kürleme Ekipmanı

LED Kürleme

Jelleşme Süresi Tayini

Görsel 5. Led ile Kürlenme ve Kürlenme Parametrelerinin Ölçümü

2.2.3. Viskozite
Reçinenin viskozitesi; matris olarak kullanıldığı kompozitlerde diğer bileşenlerin stres
transferini sağlıklı olarak sağlayabilmesi açısından proses edilebilirliğini etkilemektedir. Cam
behere 100 gr reçine tartılarak reçine sıcaklığı 25 ± 0,5 ° C'ye ayarlanmıştır. Viskozimetreye 4
nolu uç takılarak, 100 rpm hızında viskozite değerleri ölçülmüştür. Viskosite ölçümleri ISO
2555 [28] standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Viskozite ölçümlerine ilişkin resim
Görsel 6‟da görülmektedir.

Görsel 6. Ölçümlerde kullanılan viskozimetre cihazı.

3. BULGULAR VE TARTIġMA
Farklı oranlarda GNT takviye edilmiş kompozit karışımları üzerinde Jelleşme Süresi (sn),
Jelleşme Sıcaklığı (°C), Pik Ekzoterm Süresi (sn), Pik Ekzoterm Sıcaklığı (°C) ve Viskozite
(cp) (R4/100rpm) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonunda elde edilen zamana bağlı
kürlenme sıcaklıkları grafiği Görsel 7‟de verilmiştir. LED kürleme esnasında ölçülen deney
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verilerine ait sayısal bilgiler ise Çizelge 4‟te verilmiştir. Ayrıca jelleşme ve pik ekzoterm
sıcaklıkları ve süreleri ile GNT oranının ilişkisini gösteren grafikler Görsel 8‟de
görülmektedir.

Görsel 7. Farklı GNT oranına sahip karıĢımların LED kürlenme sıcaklıkları

LED kürleme sürecinde elde edilen kürlenme sıcaklıkları incelendiğinde GNT takviye oranı
arttıkça kürlenme sıcaklıklarında önemli azalmaların meydana geldiği görülmektedir. En
yüksek kürlenme sıcaklığının referans karışımda olduğu, en düşük kürlenme sıcaklıklarının
ise %0,020 GNT takviyeli reçine karışımlarında olduğu görülmektedir.
Çizelge 4. GNT takviye edilmiĢ karıĢımların bazı fiziksel özellikleri

GNT Oranı
(x10-5)
0
5
10
15
20
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Pik
Pik
Jelleşme Ekzoterm Ekzoterm
Jelleşme Sıcaklığı Süresi Sıcaklığı
Süre (sn)
(°C)
(sn)
(°C)
5
36
353
125
10
33
310
109,8
12
32
300
71,9
15
31,8
230
65,7
17
29,2
226
54,1
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Görsel 8. GNT oranına bağlı olarak ölçülen Jel ve pik değerleri

Farklı oranlarda GNT takviyeli LED kürlemeli polyester reçinelerin jelleşme süresi kompozit
karışımın işlenebilirliğini önemli derecede etkilemektedir.
•
•
•
•
•
•

Sonuçlar incelendiğinde Jelleşme süresi ve sıcaklıklarının GNT takviye oranına bağlı
olarak önemli derecede deşiğim gösterdiği,
GNT takviye oranına bağlı olarak jelleşme süresi ve sıcaklıklarının ters orantılı bir
şekilde değiştiği,
Referans karışımların en küçük jelleşme süresi ve en büyük jelleşme sıcaklığına sahip
olduğu,
En büyük jelleşme süresi ve en küçük jelleşme sıcaklıklarının ise %0,020 GNT
takviye edilmiş karışımlarda olduğu,
Jelleşme sürelerinin %0,020 GNT takviyeli karışımlarda Referans karışıma göre %340
oranında artış gösterdiği,
Jelleşme sıcaklığının ise %20 oranında azaldığı görülmüştür.

Farklı oranlarda GNT takviyeli LED kürlemeli polyester reçinelerin pik ekzoterm sıcaklıkları
ve süresi kompozit üretim prosesi ve erken dönem davranışları üzerinde etkili olduğu
bilinmektedir.
•
•

Sonuçlar incelendiğinde pik ekzoterm süresi ve sıcaklıklarının GNT takviye oranına
bağlı olarak önemli derecede deşiğim gösterdiği,
GNT takviye oranına bağlı olarak pik ekzoterm süresi ve sıcaklıklarının doğru orantılı
bir şekilde değiştiği,
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Referans karışımların en büyük pik süresi ve sıcaklığına sahip olduğu,
En küçük pik süresi ve sıcaklıklarının ise %0,020 GNT takviye edilmiş karışımlarda
olduğu,
Pik sürelerinin %0,020 GNT takviyeli karışımlarda Referans karışıma göre %31
oranında azaldığı,
Jelleşme sıcaklığının ise %56 oranında azaldığı görülmüştür.

Kompozit reçine karışımlarının viskozitesi kompozit malzeme üretim prosesi bakımından
önemli olup, elyafların reçine ile iyi ıslanabilmesi için genellikle reçine karışımının düşük
viskoziteli olması istenmektedir. GNT takviye oranı ile viskozite arasındaki ilişkiyi gösteren
grafik ise Görsel 9‟da görülmektedir.

Görsel 9. GNT oranına bağlı olarak ölçülen viskozite değerleri

Kompozit reçine karışımlarının viskozitesi kompozit malzeme üretim prosesi bakımından
önemli olup, elyafların reçine ile iyi ıslanabilmesi için genellikle reçine karışımının düşük
viskoziteli olması istenmektedir. Farklı oranlarda GNT takviye oranına bağlı olarak viskozite
değerlerinde önemli değişimlerin olduğu, GNT takviye oranı arttıkça viskozite değerlerinde
arttığı, en küçük viskozite değerinin referans karışımda olduğu, en büyük viskozite değerinin
ise %0.020 oranında GNT takviye edilmiş karışımda olduğu, %0.020 oranında GNT takviyeli
karışımın viskozite değerinin referans karışıma göre %184 oranında artışın olduğu
görülmüştür.
4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Farklı oranlarda GNT takviye edilmiş kompozit karışımları üzerinde jelleşme süresi, jelleşme
sıcaklığı, pik ekzoterm süresi, pik ekzoterm sıcaklığı ve viskozite ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde;
•
•

GNT takviye oranı arttıkça kürlenme sıcaklıklarında önemli azalmaların meydana
geldiği görülmektedir.
Sonuçlar incelendiğinde jelleşme süresi ve sıcaklıklarının GNT takviye oranına bağlı
olarak önemli derecede deşiğim gösterdiği,
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Jelleşme sürelerinin %0,020 GNT takviyeli karışımlarda referans karışıma göre %340
oranında artış gösterdiği,
Jelleşme sıcaklığının ise %20 oranında azaldığı görülmüştür.
Pik ekzoterm süresi ve sıcaklıklarının GNT takviye oranına bağlı olarak önemli
derecede deşiğim gösterdiği,
Pik sürelerinin %0,020 GNT takviyeli karışımlarda referans karışıma göre %31
oranında azaldığı,
Jelleşme sıcaklığının ise %56 oranında azaldığı görülmüştür.
GNT takviye oranı arttıkça viskozite değerlerinin arttığı,
En büyük viskozite değerinin ise %0.020 oranında GNT takviye edilmiş karışımda
olduğu,
%0.020 oranında GNT takviyeli karışımın viskozite değerinin referans karışıma göre
%184 oranında artışın olduğu görülmüştür.

Yapılan deneysel sonuçları LED ile kürlenen reçinelerde kullanılan dolgu türü ve takviye
amacıyla kullanılabilecek GNT, CNT, grafen nano plate, grafit vb. nano materyallerin sadece
mekanik ve fiziksel özelliklerine değil kürlenme parametrelerine olan etkileri bakımından da
ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği görülmektedir.
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ÖZET
İnşaat sektöründe geleneksel yapım yöntem ve malzemeleri artan ihtiyaç ve gereksinimleri
karşılayamamaktadır. Geçmiş araştırmalarda çoğunlukla beton ve beton kompozitindeki
maddeleri mikro, mezo ve makro ölçekte araştıran uzmanlar, nano bilimindeki gelişmeler
sayesinde yaptıkları çalışmalar sonucu üstün özelliklere sahip beton malzemesi
keşfedebilmişlerdir. Üstün mikro yapı özelliklerine sahip olan ve adına Reaktif Pudra Betonu
(RPC) denilen Ultra Yüksek Performanslı Betonlar (UHPC), 150 MPa'dan daha yüksek
basınç mukavemeti ile 40 MPa‟ın üzerindeki eğilme mukavemeti ve yüksek süneklik
değerlerine sahip üstün performanslı bir betondur. 150-600 µm boyutlarında ince kum ve
yaklaşık 10 µm boyutunda toz kuvars nedeniyle yoğun ve ince mikro yapıda son derece iyi
mekanik özelliklere sahip bu betonlarda yapısından kaynaklı bazı kusurların ortaya çıktığı
yapılan çalışmalar ve literatür bilgilerinden anlaşılmaktadır.
Nanoteknoloji, disiplinler arası bir bilimdir ve kimya, fizik, biyoloji, malzeme mühendisliği,
yer bilimi, bilgisayar bilimi ve diğerlerini kapsamaktadır. Nanoteknolojik malzemeler son
yıllarda inşaat, tıp, elektronik, kimya, tekstil, biyomekanik ve ilaç gibi birçok sektörde
kullanılmakta ve kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. 1990'ların başında keşfedilen karbon
nanotüpleri (CNT) mükemmel fiziksel, kimyasal ve elektriksel özelliklere sahip olmaları
nedeniyle birçok malzemede takviye materyali olarak kullanılmaları oldukça ilgi çekici bir
konudur. Nanomalzemelerin, olağanüstü fiziksel özellikleri, boyut etkisi, kimyasal ve termal
kararlılıkları sayesinde çimentolu malzemelerin mekanik, elektrik, termal, elektromanyetik
kalkanı ve dayanıklılık özelliklerini geliştirmek/değiştirmek için faydalı olacağı
düşünülmektedir. Bu sebeple nanomalzemelerin çimento ve beton üzerindeki etkileri, betona
uygulama yöntemleri son yıllarda kapsamlı bir şekilde araştırılmaktadır.
Yapılan bu çalışmada CNT‟lerin UHPC‟lere katılması ile betonda yapabileceği dayanım,
durabilite vd. etkilerin belirlenmesine yönelik daha önceki yapılmış çalışmalar ve mevcut
literatür bilgilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen literatür bilgileri çalışma kapsamında
sistematik olarak sunulmuştur. Sonuç olarak nanomalzemelerin UHPC üretiminde
kullanılması ile mekanik özelliklerinin yanında birçok fiziksel ve elektriksel özelliklerinde
iyileşmeler sağlanabileceği görülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Ultra Yüksek Performanslı Beton (UHPC), Karbon Nanotüp (CNT),
Dayanım, Durabilite.
1. GĠRĠġ
İnsanoğlunun her geçen gün artan istek ve ihtiyaçları inşaat sektöründeki yapım teknikleri ve
malzemelerin de performansının artırılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Daha yüksek,
daha uzun, daha dayanıklı daha hafif ve daha ucuz yapılar inşa edilebilmek için daha modern
yapım teknikleri, üstün mekanik, fiziksel özellikli yapı malzemelere ihtiyaç vardır. Bu da
yapım teknikleri ile yapı malzemelerinin performans ve türlerini arttırılmasını gerekli
kılmaktadır.
Günümüz yapılarında su‟dan sonra en çok kullanılan yapı malzemesi olan beton insanoğlunun
artan hayal gücü ve sınır tanımaz beklentileri karşısında yetersiz kalmaktadır. Çünkü betonun
kırılgan (gevrek) yapısı ve düşük çekme mukavemeti göstermesi kullanımı sınırlamaktadır.
Altyapının gelişmesi, yüksek binalar, uzun açıklıklı köprüler, denizaltı tüneli ve hidrolik veya
deniz yapıları gibi büyük ve özellikli projelerde normal (GB) ve yüksek performanslı
betonların (YPB) performansı yetersiz kalmaktadır. Modern ve özel inşaat mühendisliği
yapıları için yüksek performanslı beton önem arz etmektedir. Üstün performanslı bir betondan
beklentiler ise mukavemet, dayanıklılık, klorür iyonu direnci, donma direnci, sülfat direnci,
düşük büzülme, düşük aşınma ve düşük karbon ayak izi, elektriksel iletkenlik vb. gibi
özellikler sayılabilir. Araştırmacılar beton teknolojisindeki son yıllarda yapılan çalışmalarda
normal ve yüksek performanslı betona göre birçok üstün mekanik ve fiziksel özellikleri olan,
Reaktif Pudra Betonu (RPB) olarak da bilinen Ultra Yüksek Performanslı Betonu (UHPC)
keşfetmişlerdir. Çizelge 1‟de piyasada kullanılan beton türleri ile mekanik ve dayanıklılık
özellikleri görülmektedir.
Çizelge 1. Normal (GB), yüksek performanslı (YPB) ve ultra yüksek performanslı (UYPB)
betonların mekanik ve dayanıklılık özellikleri [1]
Performans

UYPB

YPB

GB

Basınç Dayanımı (MPa)

≥ 150

60-100

20-60

Eğilme Dayanımı (MPa)

25-60

6-10

3-5

Yarmada Çekme Dayanımı (MPa)

5-15

≤5

≤3

Elastisite Modülü (GPa)

40-60

30-40

20-30

Kırılma Enerjisi (j/m2)

20.000-40.000

120-500

30-100

Klorür-iyon difüzyonu (mm)

1

8

23

1.5

4

7

20-50

150

≤1500

3 yıl sonra karbonatlaĢma derinliği (mm)
2

Tuz ölçeklendirme direnci (g/m )

UHPC‟nin üstün performansı yoğun mikroyapısından kaynaklandığı belirtilmektedir. Dolgu
malzemelerinin uygun granülometrisi, çok düşük su/çimento oranı, yüksek çimento miktarı,
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yüksek oranda silis dumanı içermesi, düşük CaO/SiO2 oranı, çelik mikrofiberlerin eklenmesi
ve uygun ısıl işlem uygulanmasının bir sonucudur[2].
Normal betona göre farklı özellikte malzeme içeren UHPC‟lerde karışım içerisinde ince ve iri
agrega yerine 150-600 mm boyutlarında kuvars kumu, kuvars tozu, yüksek dozajda çimento
ve çimentonun ağırlıkça %25‟ine kadar silis dumanı katılması ile bileşimlerin granülometrisi
çok önemlidir. UHPC üretimi için genellikle CEM I 42.5 MPa veya CEM I 52.5 MPa
dayanıma sınıfına sahip, düşük C3A oranlı Portland çimentosu tercih edilmektedir. Çok düşük
su/bağlayıcı oranı (yaklaşık %20) olduğundan işlenebilirliği sağlamak için yeni nesil
süperakışkanlaştırıcılar (SA) kullanılmaktadır. Yüksek basınç dayanımı sebepli ortaya çıkan
gevrekliği gidermek için, hacimsel olarak yaklaşık %2 civarında çelik lifler
kullanılmaktadır[3]. Çimentonun hidratasyonu sonucu oluşan sönmüş kireç‟in silis dumanı ile
reaksiyon sonucu C-S-H jelleri oluşmaktadır. Silis dumanı çimento ile agregalar arasındaki
çok ince boşlukları dahi doldurarak, daha yoğun, daha homojen daha sıkı bir mikro yapı ve
yüksek dayanıma sahip bir matris oluşturur[3]. UHPC'nin yüksek sıcaklıklarda buharla
kürlenmesi de dayanımı etkileyen etmenlerdendir. Mikroyapı, çimentonun hidrasyonundan
kaynaklanan C-H ile silika dumanı ve nanosilika gibi tamamlayıcı malzemeler arasındaki
puzolanik reaksiyonlar nedeniyle gelişir. Yüksek sıcaklığa maruz kalma, kompozit dokudaki
gözeneklerin reaksiyonunu etkiler ve ortam koşullarında kürlenen numunelere kıyasla basınç
dayanımında artışa neden olur. İyi seçilmiş çelik lif dozajı özellikle çok kırılgan malzemeler
için çok önemli olan sünekliği artırabilir ve UHPC'nin otojen büzülmesini azaltabilir. Çelik lif
miktarının artması betonun çekme gerilmelerini artırabilmektedir. Fazla miktarda katılan lif
ise taze UHPC karışımının işlenebilirliğini azaltabilir.
UHPC‟ler daha çok altyapı ve çok katlı binalarda, ince kabuk yapıları, uzun köprü plakları,
ince duvarlar, köprü yapıları, nükleer enerji yapıları[4], kötü veya sert iklim koşullarına sahip
alanlar, patlamaya veya darbe etkisine maruz kalan yapılar[5,6], endüstriyel ve nükleer atık
depolarında kullanılabilir [1].
UHPC ile tasarlanan dünyanın ilk mühendislik yapıları yaya köprüleridir. İlk UHPC ile
üretilen yapı 1996 yılında Kanada'nın Quebec eyaleti Magog nehri üzerinden geçen 60
metrelik tek açıklıklı Sherbrooke yaya köprüsüdür. Nisan 2002 Güney Kore seul'de Seonyu
Yaya Köprüsü (Barış Yaya Köprüsü) inşa edilmiştir[7]. Japonya'nın Honshu adasının
kuzeybatı bölgesinde bulunan Sakata'da (Sakata-Mirai yaya köprüsü) 50 metrelik yaya
köprüsü ile 36.4 metre açıklıklı Akakura Onsen Yukemuri köprüsü (2004'te tamamlanmıştır),
64.5 metre açıklıklı Hikita yaya köprüsü, 2007'de, 81.2 metre açıklıklı Mikaneike yaya
köprüsü tamamlanan UHPC köprüleridir[8]. Fransa, Yeni Zelanda, İspanya, Almanya ve
başka yerlerde yaya trafiği için UHPC köprüleri inşa edildiği bilinmektedir.
Bu çalışma kapsamında inşaat sektöründe böylesine önemli yapıların inşaasında kullanılan
UHPC‟ler ve UHPC‟lerde performans arttırmak amacıyla kullanılan CNT‟lerin kullanımı ile
betonda yapabileceği dayanım, durabilite vd. etkilerin belirlenmesine yönelik daha önceki
yapılmış çalışmalar ve mevcut literatür bilgilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen
literatür bilgileri çalışma kapsamında sistematik olarak sunulmuştur.
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2. NANOTEKNOLOJĠ
Nanoteknoloji gelişen teknolojisi sayesinde boyutların küçültülmesiyle başlayan ve
malzemelerin özelliklerini iyileştirmeye yönelik yapılan teknolojik çalışmalardır.
„Mikroteknolojiden daha küçük teknoloji‟ olarak da adlandırılan nanoteknoloji, Kimya, fizik,
biyoloji, malzeme mühendisliği, yer bilimi, bilgisayar bilimlerini kapsayan disiplinlerarası bir
bilimdir.
Nanomalzemeler nanometre ölçeğinde şekil ve boyutu ifade eden ve en az bir boyutu 100
nm‟nin altında olan maddelerdir[9]. Ultra nanomalzemeler, olağanüstü fiziksel özellikleri,
boyut etkisi ve kimyasal ve termal kararlılıkları sayesinde çimentolu malzemelerin mekanik,
elektrik, termal, elektromanyetik kalkanı ve dayanıklılık özelliklerini geliştirmek/değiştirme
potansiyelleri vardır. Üstün performanslı beton geliştirme araştırmalarında katkı sağlayacağı
düşünülen Nanopartiküller, olağanüstü kimyasal reaktivite potansiyeli sağlayan yüksek bir
yüzey alanına sahiptir. Yüksek reaktiviteleri nedeniyle çimento hidrasyonunu teşvik eder.
Böylece nano parçacıklar çimentonun hidrasyonunu hızlandırabilir, basınç dayanımlarını
artırabilir ve betonu daha dayanıklı hale getirebilir[10].
Nano teknolojinin en önemli buluşlarından biri karbon nanotüplerdir. 1990'ların başında ilk
olarak Iijima tarafından keşfedilen karbon nanotüpler (CNT) mükemmel fiziksel özellikleri
nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek Young modülü (1 ila 5 TPa arasında),
yüksek en/boy oranları (1000'den fazla) ve düşük yoğunluklu (yaklaşık 1.33 g/cm³)
olmalarının yanı sıra mükemmel elektrik ve kimyasal özelliklere sahip olmaları CNT'leri
takviye materyali için çekici yapmaktadır[11]. CNT‟ler, çelikten çok kat daha güçlü, elmastan
daha sert, bakırdan daha yüksek elektrik iletkenliği ve elmastan daha yüksek ısıl iletkenlik
gibi özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. CNT‟ler genelde kendisini oluşturan grafen duvar
sayısına göre sınıflandırılır. CNT‟ler tek duvarlı nanotüp (SWCNT) ve çok duvarlı nanotüp
(MWCNT) olarak üretilmektedir. Son yapılan araştırmalardan, çimento bazlı kompozit
malzemelerin güçlendirilmesinde karbon nanotüplerin kullanılmasının büyük bir potansiyele
sahip olduğu görülmektedir[12].
2.1. Karbon Nanotüplerin Özellikleri
CNT‟lerin yaklaşık 1000 m²/g geniş yüzey alanına, çok yüksek sıcaklık kararlılığa (havada
800 oC‟ye kadar), yüksek kimyasal stabiliteye sahiptir. CNT‟ler diyamanyetiktir ve belirgin
bir anizotropi duyarlılığı göstermektedir. SWNT‟nin Young modülü ~1 TPa iken MWNT‟nin
değeri ~1.28 TPa‟dır. CNT‟ler için ~30 GPa‟lık bir maksimum gerilme mukavemeti
bildirilmiştir. Özdirenç değeri ise 10-4 Ω cm‟dir[13].
Teknoloji gelişmesiyle nano-parçacıkların çimento ve betonun özellikleri üzerindeki etkileri,
betona uygulama yöntemleri son yıllarda kapsamlı bir şekilde araştırılmaktadır. Nanotüpler
üstün özelliklerinin yanında filler malzeme özeliği göstererek daha boşluksuz ve performanslı
beton elde edilmesine imkân verebilir. Özellikle çatlak oluşumunu ve yayılmasını engelleyici
yönde fayda sağlarken çimento hamuru-agrega ara yüzünün kalitesini arttırabilir. Sonuçta,
çok daha dayanıklı ve enerji yutma kapasitesi yüksek karbon nanotüplü UHPC‟ler elde
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edilebilir. Çizelge 2‟de Karbon nanotüpün kullanılabileceği örnek yapı malzemeleri ve
beklenen etkileri gösterilmektedir[14].
Çizelge 2’de Karbon nanotüp kullanılabilecek malzemeler ve beklenen faydaları [14].

Nanomalzemeler

Karbon Nanotüpler
(CNT)

Malzemeler

Beton
Seramik
Cihazlar
Güneş Pili

Beklenen Faydalar
Sağlamlık,
Çatlamayı önleme
Geliştirilmiş mekanik
ve termal özellikler
Sağlık izleme
Öz algılama
Etkili elektron
iletimi

2.2. UHPC Üretiminde ve CNT uygulamalarında ortaya çıkan sorunlara yönelik
araĢtırma sonuçları
UHPC üretiminde CNT katkısının etkilerine yönelik yapılan literatür çalışmasına göre;
UHPC‟lerde düşük su/bağlayıcı oranı ve yüksek incelikli katkıların eklenmesi nedeniyle
yüksek erken yaş otojen büzülmesinin yanı sıra hızlı yüzey kuruma ve yüzey çatlaması sorunu
bulunmaktadır [4,2,15]. Nano karbon materyallerini (NCM) beton içerisinde homojen olarak
dağıtılması çok önemlidir [16]. UHPC, olağanüstü yüksek basınç dayanımı nedeniyle çok
yüksek kırılganlık gösterir [17]. UHPC'nin çekme mukavemeti ve kırılganlığı açısından
dezavantajları vardır. CNT'lerin beton sistemine dağıtılması ve yangın güvenliği üzerine
çalışılmasını önermektedir [18]. UHPC'nin mevcut uygulamalarının çoğu prefabrikasyon ve
yerinde montaj ile gerçekleştirilir. Kürleme işleminin yüksek maliyeti ve karmaşıklığı göz
önüne alındığında pahalı bir malzeme olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel döküm ve oda
sıcaklığında kürleme gibi yöntem ve teknolojinin kullanılabileceği UHPC araştırmaları
yapılmalıdır [19]. Araştırmalarda kullanılan CNT'ler çoğunlukla insan sağlığına zararlı olduğu
bildirilmiştir. Günümüz şartlarına göre de CNT‟nin pahalı olması beton maliyetini
artırmaktadır [20,21].
4. CNT’LERĠN UHPC’DE YAPTIĞI ETKĠLERĠN ARAġTIRILMASI
4.1. Taze beton özelliklerine etkileri
Yapılan literaür çalışmalarına göre CNT‟lerin nanomalzeme olması, CNT takviyeli
UHPC‟lerde özgül yüzey alanının artması, CNT‟lerin nanofibril yapıya sahip olması taze
beton işlenebilirliklerinde belirli oranların üzerindeki kullanımlarda azalmaların meydana
geldiği araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur.
Ancak CNT‟lerin işlenebilirlik üzerindeki bu olumsuz etkisinin süperakışkanlaştırıcılar gibi
kimyasal katkı maddeleri ile azaltılabilmesinin mümkün olduğu görülmektedir.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 152

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Diğer taraftan CNT kullanımına bağlı olarak UHPC‟lerde taze beton fazındaki terleme,
büzülme gibi parametrelerde azalmaların olduğu ortaya konmuştur.

4.2. SertleĢmiĢ beton özelliklerine etkileri
Lu vd. [22], yaptıkları çalışmada, çok duvarlı karbon nanotüplerin (MWCNT'ler)
eklenmesinin ultra yüksek dayanımlı betonun (UHSC) mekanik özellikleri ve dayanıklılığı
üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, MWCNT'ler, suda bir yüzey aktif
maddenin varlığında bir nano kum değirmeni ile dağıtıldı. UHSC numuneleri, çimentoya göre
ağırlıkça %0 ila %0.15 arasında değişen çeşitli miktarlarda MWCNT ile hazırlanmıştır.
Sonuçlar, optimum bir MWCNT yüzdesinin (%0.05 ) kullanılmasının, 28 günlük kürlemede
UHPC'nin basınç dayanımında %4.63'lük bir artışa (Görsel 1) ve klorür difüzyon katsayısında
% 24.0'lık bir azalmaya neden olduğunu göstermiştir. MWCNT'lerin eklenmesi de eğilme
mukavemetini ve deformasyon kabiliyetini geliştirmiştir. Ayrıca, MWCNT'lerin çimento
matrisindeki dağılımını ve MWCNT'leri içeren sertleştirilmiş çimento hamurunun
morfolojisini gözlemlemek için alan emisyon taramalı elektron mikroskobu (FE-SEM)
kullanılmış, FE-SEM gözlemi, MWCNT'lerin matriste iyi dağıldığını ve hiçbir aglomera
bulunmadığını ve MWCNT'lerin UHPC üzerindeki güçlendirici etkisinin, gerilimdeki yükü
aktaran MWCNT'lerin dışarı çekilmesi ve mikro çatlak köprülemesi belirtilmiştir.

Görsel 1. MWCNT'li UHSC'nin mekanik özellikleri. (a) basınç dayanımı; (b) eğilme
mukavemeti.

Jung vd. [23], CNT'lerin UHPC'ye dahil edilmesinin, buharla kürlemeye (SC) alternatif olarak
elektrikle kürleme (EC) yönteminin uygulanabilirliğine ve yapısal değişiklikleri araştırdı.
Deneyde, UHPC karışımına toplam ağırlıkça % 0.24 dağıtılmış CNT süspansiyonu ilave
edildi ve iki tip kürleme (SC ve EC) uygulandı. UHPC / CNT'nin elektrik direnci, kürleme
yönteminden bağımsız olarak kürleme sırasında büyük ölçüde değişmeden kalmıştır.
UHPC/CNT kompoziti için önerilen EC'yi gerçekleştirmek için 20 V'luk düşük bir voltaj
verildi. CNT'ler, 28 günde ölçülen hidrasyon reaksiyonunu biraz engellemiştir. EC ile
kürlenen UHPC / CNT için, SC ile kürlenen UHPC / CNT durumuna kıyasla daha fazla
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yapısal değişiklik görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak, CNT'li UHPC„in EC uygulayarak
şantiye ortamında üretilebileceği önerilebilir.
Lim vd. [24], normal kürleme koşulları altında CNT içeren UHPC'nin karışım tasarımını
sentezlemek ve CNT'nin UHPC özellikleri üzerindeki etkisini araştırmak için yapılmıştır.
CNT'nin özelliklerinin ve homojen dağılım yönteminin UHPCC özelliklerine önemli ölçüde
katkıda bulunduğu, bazı durumlarda basınç dayanımı üzerinde küçük olumsuz etkilere (%
11'e varan azalma) neden olmasına rağmen, eğilme dayanımının önemli ölçüde iyileştirildiği
(kontrol UHPCC karışımı ile karşılaştırıldığında %70) görülmüştür. Araştırmada, CNT'nin
UHPC'nin mukavemet özelliklerine olumlu etkide bulunduğunu ve kompozitin çatlak sonrası
davranışına katkı sağladığı belirtilmiştir.
Liu vd. [25], farklı tiip MWCNT‟leri (F-tipi ve L-tipi) Reaktif toz betona (RPC) katkısını
araştırdığı çalışmasında, ağırlıkça %0,025 F-MWCNT'lerin eklenmesiyle, 28 günlük basınç
dayanımı ve ilk çatlama eğilme dayanımı sırasıyla %7,2 ve %36 arttı. Ayrıca, L-MWCNT
içeren kompozitlerin ilk çatlama gerilme mukavemetleri %16 arttığı gözlenmiştir. Ayrıca
mikroskobik analiz, MWCNT'lerin nano ölçekte çatlak gelişimini yavaşlattığını
bildirilmektedir.
Lu vd. [22], UHSC numuneleri, ağırlıkça %0 ila %0.15 (çimento) arasında değişen çeşitli
miktarlarda MWCNT ile hazırlanmıştır. Sonuçlar, optimum bir MWCNT yüzdesinin % 0.05
(bağlayıcıya oranla) kullanılmasının, 28 günlük kürleme sonucunda MWCNT'siz UHSC'ye
(116.7 MPa) göre % 4.63 artmıştır. Dahası, MWCNT'lerin eklenmesi UHSC'nin eğilme
mukavemetini ve deformasyon kabiliyetini önemli ölçüde artırdı.
Wille vd. [26], MWNT'lerin çimento ağırlığına göre sadece % 0,022 ile karışımlara dahil
edilmesinin UHPC ve UHPC'de çelik liflerin yapışma davranışı, beton karışımına göre düşük
konsantrasyonlarda MWNT (1 mg/ml MWNT çözeltileri veya çimento ağırlığına göre
% 0,022) eklenmesiyle önemli ölçüde artmıştır.
Lee vd. [27], kendinden algılamalı ultra yüksek performanslı beton (UHPC) geliştirmek için
çelik fiber ve karbon nanotüp (CNT) kullanımını incelemişlerdir. Dört farklı çelik elyaf türü
ve üç farklı boyda ve 2 farklı şekilde ve %2‟lik hacim de lif ve %0.5 oranında CNT katkılı
UHPC‟ler ve kontrol numunesi üretmişlerdir. Sonuçta çelik katkısı basınç dayanımı ve
elastiklik modülü artışmış, CNT‟nin dayanıma herhangi bir etkisi olmamıştır.
4.4. Durabilite ve iletkenlik özelliklerine etkileri
Lu vd. [22], MWCNT'lerin %0.05 oranında UHSC‟ye dahil edilmesiyle klorür
penetrasyonuna karşı dirençte klorür difüzyon katsayısı % 24.0 azalmıştır (Görsel 2)... Jung
vd. [28], CNT'lerin UHPC dahil edilmesinin ve böylece UHPC/CNT kompozitlerinin
oluşturulmasının etkileri elektriksel kürleme verimliliği, mekanik özellikler ve çatlak algılama
kabiliyeti açısından araştırılmıştır. CNT'lerin eklenmesi, UHPC'nin elektrik direncini önemli
ölçüde azaltarak, düşük voltajda (19-23v) etkili elektriksel kürlemeye izin verdiği
görülmüştür. Köprüleme, gözenek doldurma ve kalsiyum-silikat-hidrat (C-S-H) oluşumuyla
mekanik özellikler ve eğilme gerilimi altında bükülme dayanımını ve çoklu çatlama
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davranışını olumlu bir şekilde etkilemiştir. Sonuçta UHPC/CNT kompozitlerinin, özellikle
yerinde döküm için UHPC uygulamalarını ve UHPC tabanlı yapılar için yapısal çatlak
sensörlerinin uygulanabilirliğini deneysel olarak doğrulanmıştır.

Görsel 2. Farklı MWCNT içeriğine sahip UHSC'nin klorür difüzyon katsayısı.

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Yapı malzeme alanındaki araştırmacılar ve uygulayıcılar bu zamana kadar betonu ve beton
bileşenlerini mikro, mezo ve makro ölçekte incelemişlerdir. Nano teknolojinin keşfi ve betona
uygulanması sonucu üstün özelliklere sahip beton üretimi mümkün olabilmiştir. UHPC üretim
süreçlerinde CNT kullanımı ile aşağıda belirtilen faydaların sağlanabileceği düşünülmektedir.
 UHPC‟lerin erken yaş otojen büzülme ve mikro yapı çatlaklarının azaltılması,
 UHPC, olağanüstü yüksek basınç dayanımı nedeniyle oluşan çok yüksek gevrekliğin
azaltılması,
 CNT‟li betonların yangın gibi yüksek sıcaklıklara karşı davranışlarının iyileştirilmesi,
 Çok düşük dozlarda CNT kullanımı ile mekanik özelliklerde iyileşmelerin sağlanması,
 UHPC‟lerde yapısal sağlık izleme sensörlerinde kullanılabilmesi,
 UHPC‟lerde iletkenlik özelliklerinin iyileştirilmesi,
 UHPC‟lerin termal ve elektriksel özelliklerinin iyileştirilmesi,
 UHPC‟lerin durabilite özelliklerinin iyileştirilmesi gibi faydaların sağlanabileceği
değerlendirilmektedir.
Yapılan bu araştırmada UHPC‟lerin mekanik, fiziksel, elektriksel ve durabilite özelliklerinin
iyileştirilmesinde karbon nanatüplerin (CNT) takviye malzemesi olarak kullanılabileceği
görülmüştür.
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ÖZET
Dünya bor rezervinde Türkiye‟nin en büyük paya sahip olması ve bor minerallerinin kullanım
alanlarının gün geçtikçe artmasına bağlı olarak Ülkemizde bor ürünlerinin ve yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi, geliştirilen ürün ve yöntemlerin ticarileştirilmesi yönünde
çalışmalar yapılmakta, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır.
Tekstil, kozmetik,
teknoloji, uzay ve
mineralleri, inşaat
malzemeleri, ahşap
kullanılmaktadır.

tarım, temizlik, cam, seramik, metalürji, elektronik, iletişim, nano
hava araçları gibi birçok farklı kullanım alanında yerini alan bor
sektöründe zemin ve duvar kaplama malzemeleri, çatı kaplama
ve ahşap kompozit malzemeler, çimento katkı maddeleri olarak da

Yapılarında farklı oranlarda bor oksit içeren ve doğal bileşik özelliği gösteren bor
minerallerinden kolemanit, ticari açıdan büyük bir öneme sahip olmakla birlikte, yüksek
katma değerli ürünlere dönüştürülen başlıca bor mineralleri arasında yer almaktadır. Mineral
bakımından oldukça zengin bir bor çeşidi olan kolemanit, birçok sektörde cam elyafı, gübre,
deterjan, sırlama, bor alaşımları, nükleer akü muhafazaları vb. gibi uygulamalarda yaygın
olarak kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda kolemanitin belirli oranlarda kullanımı
ile betonun mekanik özelliklerinde iyileştirme, hidratasyon ısısında azalma, yüksek nötron
tutucu özelliği ile radyasyona karşı koruma sağladığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, % 0, % 0.5, % 1, % 1.5, % 2 oranlarında kolemanit ikameli çimento pastaları
hazırlanarak TS-EN 196-3 standardına göre her bir grup numune için priz başlama ve bitiş
süreleri, standart kıvam, hacim genleşmesi tayinleri yapılmış; aynı ikame oranlarında TS-EN
196-1 standardına göre çimento harç numuneleri hazırlanarak 7, 28, 56 günlük basınç
dayanımı tayinleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tüm veriler değerlendirilerek kolemanit
ikame oranlarının çimento harçları üzerindeki etkisi araştırılmış, kolemanit ikame
miktarlarına bağlı olarak fiziksel ve mekanik özelliklerde önemli değişimler meydana geldiği
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bor Minerali, Kolemanit, Çimento, Basınç Dayanımı
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1. GĠRĠġ
Doğada yaklaşık 230‟dan fazla bor minerali mevcut olup, bor kimyasalları ve konsantre bor
ürünleri olarak tüketilebilmektedir. Bor mineralleri, çeşitli madencilik yöntemleri ile elde
edilip fiziksel işleme tabi tutularak zenginleştirilmekte ve konsantre bor ürünleri elde
edilmektedir. Bununla birlikte konsantre bor, kimyasal süreçlere tabi tutularak daha sonra
rafine edilip çeşitli bor kimyasallarına dönüştürülmektedir[1].
Dünya toplam bor rezervi sıralamasında Türkiye % 72‟ lik pay ile ilk sıradadır. Türkiye‟de
kolemanit, üleksit ve boraks mineralleri ve borik asit, boraks dekahidrat, boraks pentahidrat,
sodyum perborat monohidrat ve susuz boraks ticari olarak üretilmekte ve üretimin büyük bir
bölümü ihraç edilmektedir. Bor minerali ve bileşikleri üretimi ile ABD‟den sonra Dünyadaki
en büyük ikinci üretici Türkiye‟dir[2,3].
Ülkemizde bilinen bor yatakları özellikle Kırka/Eskişehir, Bigadiç/Balıkesir, Kestelek/Bursa
ve Emet/Kütahya‟da bulunmaktadır. Türkiye‟de rezerv açısından en çok bulunan Bor cevheri
tinkal(Na2O.2B2O3.10H20) ve kolemanit(2CaO.3B2O3.5H20)‟tir. Önemli tinkal yatakları
Kırka/Eskişehir‟de kolemanit yatakları Bigadiç/Balıkesir, Emet/Kütahya bölgelerindedir.
Bunların yanı sıra, Bigadiç‟te az miktarda üleksit rezervi mevcut olup, Kestelek/Bursa‟da
aralıklarla üleksit yan ürün olarak elde edilmektedir[1].
Dünyanın en önemli cevherlerinden biri olan bor madeninin gün geçtikçe önemi artmakta
olup, günümüzde birçok endüstri dalının ana hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Bunlar;
cam elyafı (sertleşmiş plastikler, otomotiv parçaları, uçak sanayi, spor malzemeleri), optik
cam elyafı (elektronik sanayi), borosilikat camlar (oto camları, çamaşır makineleri), seramik
sanayi (sertleştirici ve karo kaplama), temizleme ve beyazlatma sanayi (sabun ve
deterjanlarda mikrop öldürücü ve beyazlatıcı olarak), tarım (bitki örtüsünün gelişmesini
arttırmak veya önlemek amacıyla), metalurji (ergimeyi hızlandırıcı, koruyucu cüruf
oluşturulması), nükleer uygulamalar ve bir cok ana ve yan sektörde kullanılmaktadır[4].
Ülkemizde çoğunlukla cam, cam elyafı, gübre, deterjan üretimlerinde kullanılan bor ürünleri,
inşaat sektöründe çatı kaplama malzemeleri, selülozik izolasyon malzemeleri, çimento katkı
maddesi olarak da kullanılmaktadır[5].
Özellikle bor atıklarının çimento sanayinde katkı maddesi olarak kullanılması her geçen gün
daha da yaygınlaşmaktadır[6,7].Çimento üretiminde borun kullanılması (B2O3) aslında yeni
değildir. Araştırmacılar saf B2O3 kullanarak ürettikleri çimentonun özelliklerinde önemli
sayılabilecek iyileşmeler sağladığını tespit etmişlerdir. Bu doğrultuda ülkemizde de bu tür
çalışmalar başlatılmış ve kolemanitin en uygun mineral olabileceği belirlenmiştir.
Dolayısıyla, yapısında çimento özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi zararlı
bir bileşenin olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır[2].
Bor minerali kolemanitin inşaat malzemesi olarak kullanılabilmesi yönünde yapılan bazı
araştırmalara ait veriler aşağıda sunulmuştur.
Bideci vd. [8], öğütülmüş kolemanit katkısının çimento harçlarına etkisini araştırmak
amacıyla çimentonun %1-3-5-7 oranlarında kolemanit ile gerçekleştirdikleri çalışmada,
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%39.85 B2O3 içeren kolemanitin puzolanik aktivite deneyi sonucunda standartta belirtilen
değeri sağladığından dolayı puzolanik aktivitesinden bahsedilebileceği; kolemanit ikame artışı
ile priz sürelerinin uzadığı ve standart kıvam su ihtiyacının arttığı; basınç dayanımlarının
azaldığı, %1-3-5 oranında kolemanitin çimento ikame malzemesi olarak kullanılabileceğini
ifade etmiştir.
Mushurov vd. [9], %5-7 oranlarında kolemanit ile beton basınç ve eğilme dayanımında
azalma, hiper akışkanlaştırıcı ilavesi ile mekanik özelliklerde iyileşmelerin meydana geldiğini
ortaya koymuştur.
Gezmen vd. [10], portland çimentosu ile farklı oranlarda kullanılan kolemanit mineralinin
(%0-2-4-6-8-10) ve uçucu kül içeren harçların (%0-10-20-30) mekanik özellikleri ve sülfat
dayanıklılığını incelemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, kolemanit oranı arttıkça priz
süresinin uzadığı, %10 Uçucu Kül ve %2-4 Kolemanit içeren numunelerin en yüksek basınç
ve eğilme dayanımına sahip olduğu ancak kolemanit miktarının artması ile basınç ve eğilme
dayanımlarının düştüğü, kolemanit miktarının artmasıyla sülfata dayanıklılığın geliştiği tespit
edilmiştir.
Kutuk-Sert [11], farklı tane boyutlarında ( 75 μm, 45 μm, 25 μm) kolemanit mineralini %0.51-2-3-5 oranlarında çimentoya ilave ederek hazırladıkları beton karışımlarında, kolemanit
mineralinin tane boyutunun azalması ile 7-28 günlük basınç dayanımlarında azalma meydana
geldiği, kolemanitin mineralinin tane boyutu küçüldükçe daha düşük oranlarda; büyüdükçe
daha yüksek oranlarda kullanılmasının uygun olacağını ifade etmiştir.
Taban vd. [12], çimento katkı malzemesi olarak kullanılan doğal puzolanların ekolojik
etkilerini incelediği ve kolemanit, zeolit, perlit ve dolomitin %10-20 oranlarında ikamesi ile
kullanımı ile gerçekleştirdiği çalışmada, katkı miktarlarının artması ile 7-28 günlük eğilme ve
basınç dayanımı değerlerinin azaldığını tespit etmiştir.
Ustabaş [13], kolemanit ve üleksitin çimentoda kullanılabilirliğini araştırdığı çalışmada, katkı
oranlarının(%0.5-1-2-3-4-5) arttırılması ile priz sürelerini arttığı; basınç dayanımlarının
azaldığı, ancak eğilme dayanımlarında 28 günlük %3 ikame oranında; 90 günlük %4 ikame
oranında en yüksek değeri sağladığı tespit edilmiştir.
Binici vd. [14], barit, kolemanit, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve bazaltik pomza içeren
betonların dayanım ve dayanıklılığını incelemek amacıyla % 2.5, 5 ve 10 oranlarında Barit,
Cüruf ve Pomza ve % 0.25, 0.5 ve 0.75 oranlarında kolemanit ağırlıkça ikame ederek
gerçekleştirdikleri çalışmada, kolemanit ikame oranına bağlı olarak 28 ve 180 günlük basınç
dayanımlarının arttığını; sülfat çözeltisinde bekletilen örneklerin ağırlık kayıplarının
azaldığını; geçirimliliğin azaldığını; donma çözünme çevirimleri sonrası dayanım kayıplarının
azaldığını tespit etmişlerdir. Yine harçların mekanik dayanımı ve sülfat dayanıklılığını
inceledikleri çalışmada, eğilme ve basınç erken dayanımlarının kolemanit ikame oranı artışı
ile azaldığı ancak ileri yaşlarda dayanım değerlerinin arttığı; 180 ve 360 günlük sülfat
çözeltisinde bekletilen harçların kolemanit ikamesi ile kütle kayıplarının azaldığını[15] ifade
etmiştir.
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Gencel vd. [16], kolemanitin agrega olarak kullanılmasıyla betonun fiziksel ve mekanik
özellikleri üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmada, %10 ile %50 arasında kolemanit
kullanımının betonun fiziksel ve mekanik özelliklerini olumsuz etkilediğini, betonunun
işlenebilirliği ve dayanımı açısından kolemanitin agrega olarak %30‟a kadar kullanımının
kabul edilebilir olduğunu ortaya koymuştur.
Olgun vd. [17], doğal alçı yerine kolemanit atığı kullanılması ile çimento harçlarının mikro
yapıları üzerindeki etkisini incelemek için yaptıkları çalışmada, 28 günlük basınç
dayanımlarında ve priz sürelerinde ikame oranına bağlı olarak artışın olduğunu tespit etmiştir.
Erdoğan vd. [18], kolemanitin çimento katkı maddesi olarak kullanılabilirliğini araştırdıkları
çalışmada kolemanit ikame oranı(%1,3-5-7) arttıkça çimento priz sürelerinin uzadığını, hacim
genleşmelerinin azaldığını, basınç dayanımı değerlerinin azaldığını, %5 ikame oranında
çimento katkı maddesi olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.
Bu çalışmada, kolemanitin CEM I 52,5R çimentosuna, çimentonun ağırlıkça %0, %0.5, %1,
%1.5, %2 oranlarında ve iki farklı tane çapına (18,9 µm-10,8 µm) sahip kolemanit ikamesinin
çimento harcının fiziksel ve mekanik özelliklerine olan etkisi belirlenerek çimentoda ikame
olarak kullanılabilecek oranı araştırılmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIġMALAR
Çalışmada, TS EN 197-1[19]‟e uygun olarak üretilen CEM I 52.5/R çimentosu, TS EN 1961[20]‟e uygun standart kum, içme suyu ve Eti Maden Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü‟nden
temin edilen kolemanit[1] kullanılmıştır. Kullanılan çimento ve kolemanite ait fiziksel,
mekanik, kimyasal özelliklere ait veriler Çizelge 1-2, Görsel 1‟de verilmiştir.

Çizelge 1. Çimento fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri
Kimyasal Özellikler
SiO2 (%)
Al2O3 (%)
Fe2O3 (%)
CaO (%)
MgO (%)
SO3 (%)
Na2O (%)
K2O (%)
Chloride(Cl) (%)
S.CaO (%)
Çözünmeyen
Kalıntı (%)
Kızdırma Kaybı(%)
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Fiziksel Özellikler
21,6
4,05
0,26
65,7
1,30
3,30
0,30
0,35
0,01
1,60

Özgül Ağırlık (g/cm3)
Özgül Yüzey (cm2/g)
Priz Başlangıcı (sa/dk)
Priz Sonu (sa/dk)
Hacim sabitliliği (mm)
45 µm Elek bakiyesi (%)
90 µm Elek bakiyesi (%)
Mekanik Özellikler
Basınç Dayanımı(MPa)
2.Gün

0,18

7.Gün

50

3,20

28.Gün

60
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3,06
4600
01:40
02:10
1
1
0,1
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Çizelge 2. Kolemanit kimyasal özellikleri

Kimyasal Özellikler
B2O3 (%)
CaO (%)
SiO2 (%)
Fe2O3 (%)
Al2O3 (%)
MgO (%)
Na2O (%)
Kızdırma Kaybı(%)

Fiziksel Özellikler
39,85
27,24
5,60
0,03
0,15
2,84
0,10
24,06

Özgül Ağırlık (g/cm3)
Özgül Yüzey (cm2/g)

2,50
3839

Kolemanit mineralinin tane boyutunun beton üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla Eti
Maden İşletmelerinden temin edilen kolemanit birinci durumda öğütülmemiş olarak, ikinci
durumda öğütülerek kullanılmıştır. Öğütme işlemi halkalı değirmende 1 saat, daha sonra agat
havan ile elde 1 saat olacak şekilde toplamda 2 saat öğütülmüştür. Her iki kolemanit
mineralinin tane dağılımları Lazer Particle Size yöntemi ile ölçülmüştür. 18.9 ve 10.8 µm
kolemanitlere ait tane Lazer Tane Dağılımı Analiz sonuçları Görsel 1‟de verilmiştir.

Görsel 1. Kolemanit(18,9 µm-10,8 µm ) ve Çimento Lazer Tane Dağılımı Analizi

İki farklı inceliğe sahip kolemanit %0-0.5-1-1.5-2 oranlarında çimento ile ikame edilerek
çimento karışımları hazırlanmış, standartlarda belirtilen deney metotlarına göre sıcaklığın
20±2 ºC ve bağıl nemin %60±5 olduğu laboratuvar ortamında deneyler yapılmıştır. Çimento
hamurlarının kıvam, priz başlangıç ve priz süreleri, hacim genleşmesi tayinleri TS EN 1963[21], çimento harçlarının 7-28-56 günlük basınç dayanımı tayinleri ise TS EN 196-1[20]
standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Su/bağlayıcı oranı 0.50 ve 50x50x50 mm
boyutlarında üretilen çimento harçlarının hazırlanmasında kullanılan malzeme miktarları
Çizelge 3. „ de verilmiştir.
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Çizelge 3. Çimento harçlarına ait karıĢım oranları
Kolemanit
İkame
Miktarı

Çimento
Miktarı
(gr)

Kolemanit
Miktarı
(gr)

Kum
Miktarı
(gr)

Su
Miktarı
(ml)

%0

450.00

0.00

1350

250

% 0.5

447.75

2.25

1350

250

%1

445.50

4.50

1350

250

% 1.5

443.25

6.75

1350

250

%2

441.00

9.00

1350

250

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
3.1. Standart Kıvam, Priz BaĢlama ve Sona Erme Süreleri, Hacim GenleĢmesi
Farklı kolemanit ikame oranlarına sahip çimento numuneleri üzerinde TS EN 196-3[21]‟e
göre belirlenen su ihtiyacı, priz süreleri ve hacim genleşmesi deneylerine ait bulgular Çizelge
4-5, Görsel 2-7‟de verilmiştir.
Çizelge 4. (18,9 µm)Kolemanit Su Ġhtiyacı, Priz baĢlangıç ve bitiĢi, Hacim genleĢmesi sonuçları
Kolemanit
İkame
Miktarı

Priz Baş.
Süresi
(dakika)

Priz Bitiş
Süresi
(dakika)

Standart Kıvam
için Gereken Su
(%)

Hacim
Genleşmesi
(mm)

%0

100

130

32,00

1.00

% 0.5

105

135

32,40

0.96

%1

115

145

32,80

0.92

% 1.5

125

155

34,00

0.85

%2

135

165

34,30

0.80

Çizelge 5. (10,8 µm)Kolemanit Su Ġhtiyacı, Priz baĢlangıç ve bitiĢi, Hacim genleĢmesi sonuçları
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Kolemanit
İkame
Miktarı

Priz Baş.
Süresi
(dakika)

Priz Bitiş
Süresi
(dakika)

Standart Kıvam
için Gereken Su
(%)

Hacim
Genleşmesi
(mm)

%0

100

130

32,00

1.00

% 0.5

110

140

32,60

0.87

%1

130

160

33,00

0.78

% 1.5

150

180

34,20

0.64

%2

170

190

34,40

0.52
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Görsel 2. PÇ ve (18,9 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin su ihtiyacı

%0, 0.5, 1, 1.5, 2 oranlarında (18,9 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin su ihtiyacı,
referans çimentoya göre sırasıyla %1.25, 2.5, 6.25, 7.19 oranlarında artış göstermiştir.

Görsel 3. PÇ ve (10,8 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin su ihtiyacı

%0, 0.5, 1, 1.5, 2 oranlarında (10,8 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin su ihtiyacı,
referans çimentoya göre sırasıyla %1.88, 3.13, 6.88, 7.5 oranlarında artış göstermiştir.
(18,9 ve 10,8 µm)Kolemanit ile hazırlanan tüm çimento numunelerinde, referans numuneye
göre ikame oranı arttıkça su ihtiyacının arttığı ancak çok yüksek düzeyde olmadığı
gözlenmiştir. Bu durumun da kolemanitin yüksek özgül yüzey alanından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Kolemanit ortalama tane çapının azalmasına bağlı olarak 10,8 µmKolemanit ikameli numunelerde daha fazla su ihtiyacının oluştuğu tespit edilmiştir.
Çimentoya eklenen kolemanit oranı arttıkça işlenebilirlik, buna bağlı olarak da özdeş kıvamın
elde edilebilmesi için gereken su miktarında artış olduğu görülmektedir(Görsel 2-3).
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Görsel 4. PÇ ve (18,9 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin priz süreleri

%0, 0.5, 1, 1.5, 2 oranlarında (18,9 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin priz
başlangıç süreleri, referans çimentoya göre sırasıyla %5, 15, 25, 35 oranlarında; priz bitiş
süreleri %3.85, 11.54, 19.23, 26.92 oranlarında artış göstermiştir.

Görsel 5. PÇ ve (10,8 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin priz süreleri

%0, 0.5, 1, 1.5, 2 oranlarında (10,8 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin priz
başlangıç süreleri, referans çimentoya göre sırasıyla %10, 30, 50, 70 oranlarında; priz bitiş
süreleri %7.69, 23.08, 38.46, 46.15 oranlarında artış göstermiştir.
Genel olarak tüm kolemanit ikameli çimento numunelerinde, referans numuneye göre priz
başlama ve bitiş sürelerinin kolemanit ikame oranı arttıkça arttığı; kolemanit ortalama tane
çapının azalmasına bağlı olarak 10,8 µm-Kolemanit ikameli numunelerde priz başlangıç ve
bitiş sürelerinin daha fazla olduğu dolayısıyla kolemanitin priz geciktirici etkisinin olduğu
görülmektedir(Görsel 4-5). Kolemanit ikame oranlarının artmasına bağlı olarak artan priz
süreleri durumu kolemanitin bünyesindeki B2O3 ile ilgilidir ve B2O3 konsantrasyonun artması
ile priz süreleri artış göstermektedir[22].
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Görsel 6. PÇ ve (18,9 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin hacim genleĢmesi

%0, 0.5, 1, 1.5, 2 oranlarında (18,9 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin hacim
genleşmesi değerleri, referans çimentoya göre sırasıyla %4, 8, 15, 20 oranlarında azalma
göstermiştir.

Görsel 7. PÇ ve (10,8 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin hacim genleĢmesi

%0, 0.5, 1, 1.5, 2 oranlarında (10,8 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin hacim
genleşmesi değerleri, referans çimentoya göre sırasıyla %13, 22, 36, 48 oranlarında azalma
göstermiştir.
Tüm kolemanit ikameli çimento numunelerinde, referans numuneye göre hacim genleşme
değerlerinin kolemanit ikame oranı arttıkça azaldığı; kolemanit ortalama tane çapının
azalmasına bağlı olarak 10,8 µm-Kolemanit ikameli numunelerde hacim genleşme
değerlerinin daha az olduğu; bağlanmamış (serbest) Ca(OH)2 veya Mg(OH)2 hidratasyonu
sebebiyle oluşabilecek genleşme değerlerinin TS EN 197-1[19]‟e göre sınır değerin altında
olduğu(genleşme≤10mm) görülmektedir(Görsel 6-7).
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3.2. Basınç Dayanımı
Farklı incelik ve ikame oranlarına sahip kolemanit katkılı çimento numuneleri ile belirlenen 7,
28, 56 günlük basınç dayanımı değerlerine ait grafikler Görsel 8-9‟da verilmiştir.

Görsel 8. PÇ ve (18,9 µm)Kolemanit ikameli harçların 7-28-56 günlük basınç dayanımları

%0, 0.5, 1, 1.5, 2 oranlarında (18,9 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin basınç
dayanımları referans çimentoya göre sırasıyla 7 günlük:%1.07, 4.58, 6.84, 11.02; 28 günlük:
%1.04, 4.6, 6.88, 10.96; 56 günlük: %1.01, 4.53, 6.77, 11 oranlarında azalma göstermiştir.

Görsel 9. PÇ ve (10,8 µm) Kolemanit ikameli harçların 7-28-56 günlük basınç dayanımları

%0, 0.5, 1, 1.5, 2 oranlarında (10,8 µm)Kolemanit ikameli çimento numunelerinin basınç
dayanımları referans çimentoya göre sırasıyla 7 günlük:%7.32, 8.3, 9.25, 11.52; 28 günlük:
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%7.27, 8.31, 9, 11.48 oranlarında azalma; 56 günlük: %7.29, 8.29, 8.23, 11.55 oranlarında
azalma göstermiştir.
Tüm kolemanit ikameli çimento numunelerinde referans numuneye göre basınç
dayanımlarının kolemanit ikame oranı arttıkça azaldığı; kolemanit ortalama tane çapının
azalmasına bağlı olarak 10,8 µm-Kolemanit ikameli numunelerde basınç dayanımı
değerlerinin daha az olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kolemanit katkılı çimento numunelerinin
TS EN 197-1[19] standardına göre 28 günlük basınç dayanımlarının istenen minumum
değerin üstünde olduğu(≥52.5 MPa) görülmektedir(Görsel 8-9).
7-28-56 günlük basınç dayanımı değerleri incelendiğinde 7 günlük: referans numunenin 48.66
MPa ile en yüksek, (10,8 µm)Kolemanit ikameli numunenin 43.06 MPa ile en düşük; 28
günlük: referans numunenin 60.83 MPa ile en yüksek; (10,8 µm)Kolemanit ikameli
numunenin 53.84 MPa ile en düşük; 56 günlük: referans numunenin 72.99 MPa ile en yüksek;
(10,8 µm)Kolemanit ikameli numunenin 64.56 MPa ile en düşük değerlere sahip olduğu tespit
edilmiştir.
4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR
% 0-0.5-1-1.5-2 oranlarında ve iki farklı tane çapına sahip kolemanit ikame edilerek
hazırlanan çimento numuneleri ile priz başlangıç ve bitiş, standart kıvam, hacim genleşmesi,
basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler değerlendirilerek aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir.
- Kolemanit katkı oranının arttırılması ile çimento hamurlarında su ihtiyacının arttığı, ancak
çok yüksek düzeyde olmadığı, kolemanit ortalama tane çapının azalmasına bağlı olarak daha
fazla su ihtiyacının oluştuğu,
- Priz başlangıç ve bitiş sürelerinin kolemanit katkı oranının artması ile uzadığı, kolemanit
ortalama tane çapının azalması ile bu sürelerde daha fazla artış meydana geldiği, dolayısıyla
kolemanitin priz geciktirici etkisinin olduğu,
- Hacim genleşmesi değerlerinin kolemanit katkı oranının artması ile azaldığı, kolemanit
ortalama tane çapının azalması ile hacim genleşmesi değerlerinin daha da azaldığı,
- Basınç dayanımı değerlerinin kolemanit katkı oranının artması ile azaldığı, kolemanit
ortalama tane çapının azalması ile basınç dayanımı değerlerinin daha da azaldığı,
- %0-0.5-1-1.5-2 oranlarında kullanılan kolemanit katkısının ikame miktarının arttırılması ile
çimento fiziksel özelliklerinde iyileşmelerin olduğu, priz sürelerinin arttığı, hacim genleşmesi
değerlerinin azaldığı, basınç dayanımı değerlerinin düştüğü ancak bu düşüşlerin yaklaşık
%12‟nin altında olduğu buna bağlı olarak da çimento katkı malzemesi olarak kullanılabileceği
tespit edilmiştir.
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CONSOLIDATION BEHAVIOUR OF A NOVEL BIODEGRADABLE FE
COMPOSITE MATERIAL OBTAINED VIA SOLID STATE MANUFACTURING
ROUTE

1

Aslı GÜNAY BULUTSUZ
Yildiz Technical University, ORCID No: 0000-0001-5841-4829

ABSTRACT
Degradable biomaterials are new generation types, which improve the usage capabilities of
implants. Biodegradable metallic implant material competes with polymeric and traditional
non-degradable implants with their mechanical strength, and degradation rates. Metallic
implant materials such as Mg, Zn, and Fe are lately being searched to meet the needs of new
generation implants. These needed properties are a proper degradation rate, enough
mechanical strength and nontoxic behavior in the body. Beyond Mg, Zn materials, Fe has the
highest strength with a low degradation rate. Besides metals bioceramic materials such as Ha,
TCP, Ca are also being used for implant applications. The prone to these ceramics are their
high biocompatibility. In this experimental study 90% Fe and 10% HA/β-TCP were milled
and consolidated by using High Pressure Torsion (HPT). With the usage of 10% HA/β-TCP,
it was aimed to improve biocompatibility of Fe. After milling process for consolidation of
powders, HPT was applied for 1 and 5 revolutions. Optical microscope investigation was
used to characterize the microstructure and consolidation behavior of sample groups.
Hardness tests applied to understand the mechanical strength improvement. According to
initial findings, crack-free, homogenous structures can be obtained with an increasing
number of HPT revolutions.
Keywords: Biodegradable, Materials, High Pressure Torsion, Milling, TCP
1. INTRODUCTION
Mg, Zn and Fe are most common metallic biodegradable implant materials in the literature
[Shuai et. al., Mostaed, E]. Pure, alloyed, and composites variations are being investigated up
to date. Beyond these materials Mg has the highest degradation rate, and Fe is the slowest.
For manufacturing of these implant materials casting, extrusion, drawing methods are
common. Besides these manufacturing methods, powders of these initial metals generally
produced with mechanical alloying in industry. After milling processes sintering is being
applied to obtain final product. However, high temperatures are used during the sintering
process. The high temperature draws back the advantages of severe plastic deformation
benefits which obtained during the milling process. At this point, after milling procedure,
consolidation of powders at room temperature maintains the SPD advantages for
microstructure and mechanical properties. Up to date, several methods used for consolidation
of powders and also these methods are being use to improve mechanical properties [Horita,
Z., Günay-Bulutsuz A. et. al., Liu, Y.et. al, Vinogradov, A. et. al.]. Beyond other methods
HPT applies pure shear and enables powders consolidation under high pressure. Moreover, it
is possible to apply HPT at room temperature.
In this current study Fe selected as composite matrix with addition of ceramic material, HAβTCP. The aim of this ceramic addition was improvement of biocompatibility of Fe. After
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milling procedure of powders HPT process applied at room temperature for 1 and 5 rotation.
Consolidation behavior and microstructure investigated with optical microscope. The
elemental content characterized with SEM-EDS analysis. To determine the change in the
mechanical properties, Vickers hardness tests were applied. Biodegradable implants with their
advantages in material properties have various usage areas such as stent material for
intravenous, and bone implant applications [Li, C. et. al., Han, H.-S.]. Besides these
osteosynthesis and coronary applications these new generation implants can be used for
aneurisms and wound closing devices [A. Hänzi, K. Wang]. Various usage areas require
different material properties. Bone implant applications load bearing is crucial due to the
usage region. For intravenous implant the hydrostatic pressure is an important criterion due to
liquid pressure in the vessel. Besides mechanical properties, degradation rate is another key
point for biodegradable materials. Stent and bone implants need various healing periods.
These differences require different implant material properties. According to the literature,
there is still a need for biodegradable material research to meet these medical requirements.
Pure, alloyed metals, and their composite variations are being investigated to date. Mg, Zn
and Fe have been investigated in detail in literature as metallic biodegradable implant
materials [Shuai et. al., Mostaed, E]. Beyond these materials Mg has the highest degradation
rate, and Fe is the slowest. For manufacturing of these implant materials casting, extrusion,
drawing methods are common. Besides these manufacturing methods, powders of these semi
products generally produced with mechanical alloying in industry. After milling process
sintering is being applied to obtain the final implant product. However, high temperatures are
used during the sintering process. The high temperature draws back the advantages of severe
plastic deformation benefits obtained during the milling process.
2. MATERIALS METHOD
Pure Fe powder (Sigma Aldrich 99%, EC Number 231-096-4) was used as matrix
material. The HA-βTCP ceramic powders conform to ASTM F1185-03 standard. The
experimental procedure steps are given in Fig. 1. The powder compositions mixed (8 grams)
in WABTM T2C Turbula blender to constitute powder compositions. 2% (wt) stearic acid
(C18H36O2, 99.5% purity) was added to each batch as a process control agent (PCA) to
prevent cold welding and agglomeration during mixing of the materials. After closing the
batches under Argon atmosphere, Fritsch Plenetary Ball Milling machine was used for milling
procedure at 250 Rpm rotation speed for 30 min. After milling procedure the as-blended and
MA‟d powders were compacted with HPT method. For 1 and 5 rotations 1 rpm rotation speed
with a 400 kN load applied for consolidation of powders. These HPT procedures were carried
out at room temperature. After HPT test, densities were measured according to the
Archimedes method (ASTM International, 1993/2002, 2008) with still water. During the
measurements Precisa 205A SCS precision weighing (±0. 1 mg) was used.
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Figure 1. Experimental Procedure Steps
Optical microscope investigation made from cross-section of the samples. After precision
cutting at low speeds, the samples were fixed into cold bakelite. For this purpose disc samples
were cut into two halves along their center lines. Afterward, samples were fixed with cold
bakelite. With SCi paper grinding and diamond paste polishing applied to obtain fine
surfaces. To make further investigations %5 Nital solution used for etching. During the
micro-structural observation Zeiss axial optical microscope (OM) was employed. Hardness
measurements were made with the Vickers hardness method. 1.96 N was applied for 10
second during the measurements (HV0.2). Hardness data were collected from 20 different
indentations along the cross sections, and the mean results were reported with their standard
deviations. Jeol JCM – 6000 Scanning Electron Microscope with an EDS detector was used
for elemental analysis at 15 acceleration voltage.
3. RESULTS AND DISCUSSION
A solid state manufacturing route was used which applies severe plastic deformation at room
temperature. Milling process at high rotation speeds produces collisions between powders and
milling balls. This mechanism introduces dislocations and results with powders grain refining,
mixing, alloying and improvement of mechanical properties [C. Suryanarayana, J. B.
Fogagnolo]. Severe plastic deformation methods introduce high dislocation into the structure,
which results in the first consolidation of powders and afterward grain refining [Horita, Z.,
Günay-Bulutsuz A. et. al., Liu, Y.et. al, Vinogradov, A. et. al.]. The milled powders were
processed with HPT at 1 and 5 rotation. The cross-section of samples are shown in Fig. 2. As
seen from the images, a condensed microstructure obtained even after 1 HPT rotation. Macro
and micro cracks were not observed after 1 and 5 HPT rotations. Fe 10% HA / β-TCP
successfully consolidated with Milling and HPT processing route.
After polishing and etching surfaces 1 and 5 HPT rotation, surfaces observed with optical
microscope and the results are given in Fig. 2. There are dark and light regions which belong
to Fe and HA / β-TC. The Fe matrix is the light gray with 90%. Agglomerated HA / β-TCP

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 173

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

particles after milling process observed as darker regions. Due to metallurgical surface
preparation steps these materials dissolved. During the optical microscope investigation, these
regions were shown as empty areas in the matrix. SEM-EDS analysis applied for the
determination of the chemical content. The result is given in Fig. 3, according to this
elemental result these dark regions belong to HA / β-TCP.

Figure 2. Polished cross-sections of samples with hardness data points (a) 1 HPT
rotation (b) 5 HPT rotation (c) 1 HPT rotation sample microstructure with Vickers scar
(d) 5 HPT rotation sample microstructure with Vickers scar

Figure 3. (a) SEM image (b) point analysis results after 5 HPT rotation
As seen in Fig 2.c and d, HA / β-TCP and Fe materials can easily be detected. HPT rotation
applies constant pressure from both sides of anvils. During this manufacturing process
rotation and pressure, mass transfer occurs [Y. Beygelzimer]. HA / β-TC particles blocks the
laminar flow of Fe during the mass transfer. As shown with a black arrow in Fig. 2 d, a
laminated structure was observed after 5 HPT rotation. Besides this material flow trace, a
decrease in the HA / β-TCP size observed. As seen in Fig. 2 c the globular HA / β-TCP size
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measured as 502 µm. After 5 HPT rotation, globular pore size decreased to 181 µm. Besides,
at lower magnification in Fig. 2 a, and b the decreased number of dark regions can easily be
detected after 5 rotations. The density measurements were also parallel to the HPT rotation
number. After 1 HPT rotation, the density measured as 3.75 gr/cm3. After 5 HPT
rotation, density increased to 4.35 gr/cm3. Density increased with HPT rotation number which
means more a condensed structure.
Table 1. Mechanical and Degradation test results of sample groups
Rotation Number
1 rotation
5 rotation

Hardness
(Hv)
247±13
340±87

Densities
(gr/cm3)
3.75
4.35

The mean values of the hardness are given in Table 1. The hardness value measured
as 247±13Hv for 1 HPT rotation. After 5 HPT rotations hardness increased to 340±87 Hv. A
significant improvement was observed after 5 HPT rotation sample due to severe plastic
deformation.
4. CONCLUSION
New generation implant materials are need to be investigated and improved for biomedical
applications. In this current study a solid state manufacturing route used for manufacturing
bulk Fe- 10% HA / β-TC structures. After systematic investigations the obtained results are:
• During the macro and micro investigations micro cracks and gaps were not observed
in the structure. These findings point a condensed structure.
• Optical microscope investigations resulted with a homogeneous structure.
• After hardness test, the 5 HPT rotation 37.6% increased the initial hardness value.
According to these obtained results milling and HPT solid state manufacturing route is a good
candidate for further biodegradable material investigations. For this purpose additional HPT
experiments is need to be done to obtain ultrafine grained structures. Moreover, detailed
mechanical, biomedical properties of this novel biodegradable implant material need to be
done to determine this material usage potential.
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EMNĠYET STOKU VE PARTĠ BÜYÜKLÜĞÜ KISITLARI ALTINDA SĠPARĠġ
OPTĠMĠZASYONU ĠÇĠN WAGNER-WHĠTĠN DĠNAMĠK PROGRAMLAMA
ALGORĠTMASI VE HIZLI TÜKETĠM FĠRMASINDA BĠR UYGULAMA
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ÖZET
Günümüzde firmaların en büyük hedeflerinden biri, ciddi anlamda maliyet yaratan stok
kalemlerini minimum seviyede tutmak ve bunu sağlarken müşteri servis seviyesi hedeflerinin
altına düşmeyecek şekilde stok planlaması yapmaktır. Firmalar küresel rekabetin getirmiş
olduğu değişen koşullarla başa çıkmak ve müşteri memnuniyetini, servis seviyesini artırmak
için gerek bitmiş ürün gerekse yarı mamul, hammadde, ambalaj stok maliyetlerine katlanmak
zorundadır. Özellikle hızlı tüketim sektöründe; ürün yelpazesinin geniş olması, tüketici istek
ve taleplerinin sıklıkla değişmesi, rekabet, mevsimsellik gibi sebeplerden dolayı servis
seviyesini artırmak oldukça zordur. Değişken talep ve değişken tedarik süresi altında stoksuz
çalışmak artık neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Firmalar yönettikleri hammadde, ambalaj
veya bitmiş ürün stoklarını minimum düzeyde tutmak isterken, aynı zamanda stoksuz
kalmamak ve müşteri servis seviyesi hedeflerine de ulaşmak istemektedir.
Stok maliyetlerine bakıldığında, elde stok bulundurma maliyeti önemli olduğu kadar,
stoksuzluk maliyeti yani istenilen siparişi doğru zamanda karşılayamamanın (sipariş iptalleri,
müşteri memnuniyetsizliği, müşteri kaybı, firmanın prestij kaybı vb.) vereceği zarar da
oldukça büyüktür. Özellikle hızlı tüketim sektöründeki firmalar stoksuz çalışmaları
durumunda, anlık değişen taleplere cevap veremezler ve hedeflenen müşteri servis seviyesine
hiçbir zaman ulaşamazlar. Firmalarda bu esnekliğin sağlanabilmesi için ve gerek müşteri
talepleri gerekse de tedarikçi temin sürelerinde yaşanan sapmalara karşı hazırlıklı olabilmek
için, stok seviyesinin optimum düzeyde tutulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması oldukça
önemlidir. Bu sebeple firmalar için doğru stok planlaması yapmak kritik hale gelmiştir.
Klasik yönetim sistemlerinde maksimum stokla çalışmak yüksek servis seviyesi demek
olduğu için oluşan stok maliyetleri göz ardı edilmekteydi. Fakat günümüzde yalın
üretim/yönetim sistemleri ile birlikte stok maliyetlerini minimize etmek, talep ve temin
süresindeki dalgalanmalara karşı optimum stok tutmayı sağlayacak bir envanter yönetimi
politikası uygulamak firmalar için çok önemli bir amaç haline gelmiştir. Bu çalışmada amaç,
toplam stok maliyetini optimize ederken aynı zamanda stoksuzluk maliyetinin önüne
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geçebilecek ve müşteri servis seviyesi oranını maksimize edecek bir stok politikası önerisinde
bulunmaktır.
Temel problem olarak ele alınan konu; talebin değişken olduğu ve temin süresinde yaşanan
sapmaların yüksek olduğu firmalarda müşterinin artan taleplerine anlık cevap verememek,
buna bağlı olarak hedeflenen müşteri servis seviyesine ulaşılamaması, kaçırılan siparişler
kaynaklı müşteri memnuniyeti ve güvenilirliğinin kaybedilmesi konularıdır. Bu problemlerin
önüne geçebilmek ve doğru stok planlaması ile hem gereksiz stok yükü tutulmasını
engellemek, hem de emniyet stoku faktörü ile stoksuzluk maliyetlerini önemli ölçüde bertaraf
etmek için, Wagner-Whitin dinamik programlama algoritması ile bir model önerilmekte ve
stok planlaması yapılmaktadır. Önerilen modelin geçerliliği bir hızlı tüketim firmasındaki
gerçek bir uygulama ile test edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müşteri servis seviyesi, değişken talep, değişken tedarik süresi, dinamik
programlama, Wagner-Whitin algoritması, hızlı tüketim firması.
1. ÇALIġMANIN AMACI VE METODOLOJĠ
İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için kâr elde etme çabaları, küresel rekabetin değişen
koşullarında oldukça zorlaşmaya başlamıştır. Bu koşullar altında firmalar gerek hammadde
temini, gerekse de son ürünlerini pazara ulaştırmada büyük maliyetlere katlanmaktadırlar. Bu
tip lojistik kaynaklı maliyetlerin azaltılabilmesi ve aynı zamanda malların doğru
zamanlamayla firmaya ve pazara ulaşması iyi bir tedarik zinciri yönetimiyle mümkün
olmaktadır. Bu düşünce çerçevesinde de en kritik nokta firmaların envanter kontrollerini
sağlıklı bir biçimde yönetmesinden geçmektedir.[1]
Son 20 yılda başta ABD olmak üzere tüm dünyada stok yönetimi konusunda önemli
gelişmeler yaşandı. 20 yıl önce uygulanan “klasik stok yönetiminde” temel amaç, şirket
envanterinin sayılması ve kontrol edilmesiydi. Şirketler bu klasik anlayış içerisinde, stok
tutma maliyetleri ile “yok satma” arasındaki ekonomik dengeyi sağlayacak envanter düzeyini
tutturmayı hedefliyorlardı. Ancak o günler geride kaldı. Şimdi gelişen teknoloji ve yönetim
yaklaşımlarının da etkisiyle, stok yönetimi adeta büyük bir dönüşüm geçiriyor. Klasik
anlayışın yerini alan “modern stok yönetimi”, stok yönetimini “tedarik zinciri değerine”
dönüştürüyor.[2]
Envanter yönetimi genel hatlarıyla, bir işletmedeki belirlenen hizmet/servis seviyesine
ulaşmak için gerekli olan bileşenlerin/materyalin miktar ve zamanlamasının etkin bir şekilde
planlanması ve kontrolünün sağlanmasıdır. Tedarik zinciri ve işletmeler belirsiz müşteri
talebi, belirsiz arz, belirsiz verim, belirsiz teslimat süreleri, doğal ve insan kaynaklı farklı
birçok risk türlerine maruz kalmaktadır.[3]
Bu çalışmada amaç, stok maliyetlerini minimum seviyede tutarken aynı zamanda stoksuzluk
maliyetlerinin önüne geçecek bir stok planlaması önermektir. Stoksuzluk maliyetinin düşüşü
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beraberinde toplam maliyetleri optimize ederken, müşteri servis seviyesi hedefine de
ulaşılmasını sağlayacaktır.
Kavramsal tasarımı aşağıdaki tabloda belirtilen modelde, emniyet stok ve parti büyüklüğü
kısıtı altında dönemlik malzeme stoklarını optimum seviyede tutmak amaçlanmış ve tüm
süreci en iyilecek bir yaklaşım önerilmiştir. Modelin uygulama adımları ve her bir adımda
kullanılan karar verme
metodu
Çizelge 2.1‟de özetlenmekte ve Görsel 2.1‟de
gösterilmektedir.
Çizelge 2.1. Modelin Kavramsal Tasarımı
Uygulama
AĢamaları

Modelin
Adımları

Açıklama

Kullanılan Metot

Veri Toplama
Aşaması

Emniyet Stoku ve
Stok Maliyetinin
Belirlenmesi

Tüm Hammadde ve Ambalaj
Malzemelerine Ait Emniyet Stok
Değerlerinin Hesaplanması

Literatürdeki
Emniyet Stok
Formülasyonu:
k*(QdLT)

Hazırlık Aşaması

Stok Kaleminin
Seçilmesi

A Sınıfı Stok Kaleminin Seçimi

ABC Analizi

Önerilen Modelin
Kurulması

Emniyet Stok ve Parti
Büyüklüğü Kısıtı Altında Stok
Planamas

Wagner-Whitin
Dinamik
Programlama
Algoritması

Model Kurma
Aşaması

Veri toplama aşamasında, geçmiş yıllara ait malzeme tüketim verileri toplanacak, belli bir
periyotta tüketim değerlerine ait ortalama, standart sapma değerleri bulunacaktır. Malzeme
tedarik süresi, parti büyüklüğü verileri de firmadan temin edilecek ve bu verilerden yola
çıkarak malzemeler için elde tutulması gereken emniyet stoku seviyesi hesaplanacaktır.
Literatürde mevcut olan, değişken talep ve değişken tedarik süresi altında emniyet stoku
seviyesi belirleme formülünden faydalanılacaktır.
Hazırlık aşamasında, emniyet stok değerleri ve stok maliyetleri bulunan malzemelere ait en
yüksek tüketim ve depolama maliyetine sebep olan stok kalemi seçilecektir. ABC analizi
yapılarak, A sınıfı stok kalemleri belirlenecektir.
Model kurma aşamasında, literatürde mevcut olan wagner-whitin dinamik programlama
algoritmasına, dönem başı stokları emniyet stoku seviyesinin altına düşmeyecek ve her ay
tedarikçiden gelen siparişlerin parti büyüklüğü katı olması koşulu eklenerek yeni bir model
oluşturulacaktır.
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Görsel 1. Uygulama Adımları

2. UYGULAMA
Uygulama hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları
kategorilerinde 14 güçlü markasıyla bilinen özel bir firmada yapılmıştır. Hızlı tüketim
sektöründe talep, müşteri ihtiyaçlarına göre dönemsel olarak değişmekte ve ani artış/azalışlar
ile karşı karşıya kalınmaktadır. Talebin sabit olmadığı durumlarda stok planlaması yapmak
odukça güç hale gelmiştir.
Talep değişkenliğinin yanı sıra firma, üretimi için gerekli olan hammadde ve ambalajlara ait
mal gruplarını da farklı ülkeler ve farklı tedarikçilerden temin etmektedir. Özellikle

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 180

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

tedarikçileri uzak bölgelerde (Amerika, Asya vb.) olan mal gruplarında, tedarikçi termin
sürelerinde sapmalar yaşanmakta ve bu da stoksuz kalma riski doğurmaktadır. Bazen de bu
stoksuzluk riskinin önüne geçebilmek için firmalar, fazladan ve gereksiz stok bulundurmaya
yönelmektedir.
Firmada müşteri taleplerini eksiksiz karşılamak, ani talep değişikliği ve tedarikçi termin
sürelerinde yaşanan sapmalar sebebiyle hedeflenen yüzde 95 müşteri servis seviyesine
ulaşmak oldukça güç hale gelmiştir.
2.1. Problemin Tanımı ve Uygulama Adımları
Müşteri talebinin değişken olduğu, mevsimsellik yaşanan ürün gruplarında veya hammaddeambalaj tedariğinde yaşanan termin sürelerindeki sapmaların sık görüldüğü firmalarda,
değişken talebe anlık cevap verebilmek, bu esnekliğe sahip olmak ve müşteri güvenilirliğini
kaybetmemek oldukça önemlidir. Bu sebeple firmalar için doğru stok planlaması yapmak
kritik hale gelmiştir.
Bu çalışmada temel problem, talebin değişken ve termin süresinde yaşanan sapmalarının
yüksek olduğu firmalarda, müşterinin artan taleplerine anlık cevap verememek, buna bağlı
olarak hedeflenen servis seviyesine ulaşılamaması, kaçırılan siparişler kaynaklı müşteri
memnuniyeti ve güvenilirliğinin kaybedilmesi konularıdır.
Şirketlerde stok yönetimi son dönemlerde çok daha önem verilen ve üzerinde durulan bir
konu haline gelmiştir. Şirketler, yönettikleri hammadde, ambalaj veya bitmiş ürün stoklarını
minimum düzeyde tutmak isterken, aynı zamanda stoksuz kalmamak ve müşteri servis
seviyesi hedeflerine de ulaşmak istemektedirler. Özellikle hızlı tüketim sektöründe, değişken
müşteri talepleri, değişken tedarikçi teslimat süreleri, mevsimsellik gibi etkilerden dolayı
firmalar, mutlaka belli bir seviyede stok tutmak zorundadır. Aksi halde anlık değişen taleplere
cevap veremezler ve hedeflenen müşteri servis seviyesine hiçbir zaman ulaşamazlar.
Bu çalışmada amaç, toplam stok maliyetinin optimize ederken aynı zamanda müşteri sevis
seviyesini de maksimize etmektir. Kavramsal tasarımın ilk aşaması olan veri toplama
aşamasında, firmadaki bitmiş ürünlerde kullanılan tüm hammadde ve ambalaj stok
kalemlerine ait geçmiş 1 senelik tüketim verileri (haftalık bazda) toplanmıştır. Toplam 52
haftalık tüketim verileri üzerinden, malzemenin haftalık ortalama tüketim miktarı, standart
sapması, ortalama mutlak sapma (MAD) değerleri hesaplanmıştır.
Emniyet stok değeri, firmada minimum tutulması gereken stok miktarını belirtir. Malzemenin
stoku bu değerin altına düştüğü zaman büyük risk oluşturmakta ve stoksuz kalma durumu ile
karşı karşıya kalınabilmektedir. Veri toplama aşamasında her bir stok kalemi için, değişken
talep ve değişken tedarik süresi altında emniyet stoku hesaplanmış ve k güvenlik faktörü,
firmanın %95 hedef servis seviyesi doğrultusunda 1.65 olarak (Z tablosundaki karşılığı)
alınmıştır. Emniyet stoku hesaplanan kalemlere ait, parti büyüklüğü verileri yardımıyla
çevrim stoku ve bu bilgilerden yola çıkılarak firmanın tutması gereken ortalama (hedef) stok
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değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan hedef stok miktarlarının stok maliyetleri bulunarak
firmaya en yüksek maliyeti yaratan stok kalemi için bir sonraki adıma geçilmiştir.
Veri toplama aşamasında, bir önceki adımda hesaplanan tüm hammadde ve ambalaj
kalemlerine ait stok maliyetleri, ABC analizi ile sınıflandırılmıştır. A sınıfı yani en yüksek
maliyet yaratan stok kalemlerine karar verilmiştir.
Veri toplama ve hazırlık aşamasında belirlenen A sınıfı stok kalemlerinden, en yüksek
maliyete sebebiyet veren stok kalemi için son aşama olan model kurma aşamasında, wagnerwhitin dinamik programlama algoritması kullanılarak 6 aylık stok planlaması yapılmıştır.
Model kurulurken, bir sonraki dönem başı stokunun emniyet stoku altına düşmemesi ve her
ay tedarikçiye açılan siparişlerin parti büyüklüğü katı olarak verilmesi şart koşulmuştur.
2.2. Wagner-Whitin Dinamik Programlama Algoritması ve Model Girdi-Çıktıları
Dinamik programlama, n değişkenli bir problemin optiumum çözümünü problemi n aşamaya
ayrıştırarak ve her aşamasında tek değişkenli bir alt problemi çözerek belirler. Bunun
hesaplama avantajı, n değişkenli alt problemler yerine tek değişkenli alt problemleri optimum
kılacak olmamızdır. Dinamik programlamanın asıl katkısı, problemleri aşamalara
ayrıştırmasının çerçevesini oluşturan optimumluk ilkesidir. Optimizasyon problemlerine bağlı
olarak aşamaların yapısı farklılıklar gösterdiğinden, dinamik programlama her bir aşamayı
optimum kılmak için gereken hesaplamaların ayrıntısını vermez. Bu ayrıntılar problem
çözücü tarafından doğaçlama olarak gerçekleştirilip tasarlanır.[4]
Dinamik programlamada hesaplamalar yinelenerek yapılır, bu bakımdan bir alt problemin
optimum çözümü bir sonraki alt problemin girdisidir. Son alt problem çözüldüğünde,
problemin tamamının optimum çözümüne ulaşılmış olur. Yinelenen hesaplamaların
uygulanma biçimi orijinal problemin nasıl ayrıştırıldığına bağlıdır. Özellikle alt problemler
bazı ortak kısıtlarla normalde birbirleriyle ilişkilendirilmişlerdir. Bir alt problemden bir
sonrakine ilerledikçe bu kısıtların uygunluğuna dikkat etmek zorunludur. [5]
Modelin girdileri olarak ihtiyaç duyulan veriler, 6 döneme ait malzemenin talebi, birim alış
fiyatı, hazırlık maliyeti, elde bulundurma maliyeti verileridir. Hazırlık maliyeti bu çalışmada
birim alış fiyatı içerisine yedirilmiş olduğu için tablodan da görüleceği üzere sıfır kabul
edilmiştir. Stok planlaması modeli için gerekli olan 6 dönemlik girdiler Çizelge 2.2‟de
verilmiştir.
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Çizelge 2.2. Modelin Girdileri
Dönem Başı
1.500.000
Stok:

DÖNEM

MODEL GĠRDĠLERĠ

Talep :

Birim AlıĢ

Hazırlık

Elde
Bulundurma

(Di)

Fiyatı :

Maliyeti:

Maliyeti:

(Ci)

(Ki)

(Hi)

Birim
Toplam
Maliyet

Aralık

1.604.475

₺4,50

₺

-

₺1,00

₺5,50

Ocak

1.689.243

₺4,66

₺

-

₺1,01

₺5,67

ġubat

1.316.358

₺4,65

₺

-

₺1,01

₺5,66

Mart

1.366.935

₺4,80

₺

-

₺1,02

₺5,82

Nisan

1.390.014

₺4,90

₺

-

₺1,01

₺5,91

Mayıs

1.235.967

₺4,80

₺

-

₺1,02

₺5,82

TOPLAM

8.602.993

Önerilen modelin çıktıları ve aynı dönem firmanın gerçekleşen sipariş miktarları Çizelge
2.3‟te özetlenmiştir.
Çizelge 2.2. Modelin Girdileri
ÖNERĠLEN MODEL
ÇIKTILARI

FĠRMA GERÇEKLEġEN
SipariĢ
Miktarı :Z*

Toplam Stok
Maliyeti : fi(xi)

SipariĢ
Miktarı : Z*

Toplam Stok
Maliyeti : fi(xi)

Aralık

3.500.000

₺15.750.000,00

2.000.000

₺10.895.525,00

Ocak

2.000.000

₺9.320.000,00

1.000.000

₺15.507.838,00

ġubat

1.500.000

₺6.975.000,00

1.500.000

₺22.871.696,00

Mart

1.500.000

₺7.200.000,00

1.500.000

₺30.757.619,00

Nisan

1.000.000

₺4.900.000,00

1.500.000

₺38.387.576,00

Mayıs

1.500.000

₺7.200.000,00

1.000.000

₺42.940.333,00

TOPLAM

11.000.000

DÖNEM
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Emniyet stoku ve parti büyüklüğü kısıtları altında wagner-whitin dinamik programlama
algoritmasının 6 dönemlik stok planlaması sonuçlarına göre, 8.500.000 kilogram malzeme
sipariş edilmesi gerektiği ve buna karşılık 42.940.333 TL lik stok maliyeti yaratacağı
hesaplanmıştır. Bu stok planlaması ile emniyet stokunun altına düşmeden ve buna bağlı
olarak stoksuzluk maliyetlerini minimize edecek şekilde toplam stok maliyetlerini optimize
edecek bir stok planlaması yapılmıştır. Firmanın aynı dönemler içerisinde tedarik ettiği miktar
ise emniyet stokunun daha üzerinde ve fazladan stok maliyeti yaratacak şekilde
gerçekleşmiştir.
Stoksuzluk maliyetlerini engellemek ve servis seviyesi oranını yüksek tutmak için, ihtiyaç
fazlası stoklanmadan kaçınılmalı, toplam stok maliyetlerini optimum düzeyde tutacak doğru
stok planlaması yapılmalıdır. Bu sayede hem artan talep ve değişken tedarikçi termin
sürelerinin yarattığı stoksuz kalma riski ortadan kalkacak, hem de fazla stok yüküne
katlanılmak zorunda kalınmayacaktır.
4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR
Özellikle hızlı tüketim, gıda sektörü, ilaç sektörü gibi talebin dönemlik değişkenlik
göstereceği, mevsimsel/dönemsel şartlardan etkilenen, rekabetin yüksek olduğu firmalarda
müşterilerin taleplerini eksiksiz yerine getirmek için mutlaka belli bir seviyede emniyet stoku
tutulması gerekmektedir. Bu sektörlerde, stok maliyetlerinin önemli olduğu kadar, stoksuz
kalma durumlarında yaşanılan maddi kayıplar da oldukça büyük olacaktır. Bu sebeple doğru
stok politikası uygulamak, işletmenin toplam stok maliyetlerini optimize etmek çok
önemlidir.
Önerilen model çıktılarına göre yapılan stok planlamasında her aya hedeflenen emniyet stoku
ile girildiği için, ay içerisinde değişken talep veya tedarikçilerde sipariş gecikmesi olsa bile,
stoksuz kalma ihtimali minimuma indirgenmiştir. Bu da servis seviyesi hedeflerine
ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda stoksuzluk maliyetleri de minimuma
indirgenmiş ve totalde stoksuz çalışan işletmelere göre belli bir emniyet seviyesinde stokla
çalışmanın işletmeye daha fazla yarar sağlayacağını göstermektedir.
Fakat üretimin stabil olduğu, sektörün fiyat olarak yüksek hammadde, ambalaj, yarı mamul
maliyetleri ile çalıştığı işletmelerde (otomativ, metal, çelik konstrüksiyon vb.) bu model
avantaj sağlamayacaktır. Bu sektörlerde genellikle sıfır stokla çalışılmasından veya siparişe
göre üretim yapılmasından dolayı elde çok fazla stok bulundurulması maliyet açısından zarar
getirecektir. İşletmelerin ihtiyaçlarına, talep yapısına, ürün gruplarına, stokların birim
fiyatlarına göre doğru stok politikalarını belirlemek ve bu amaçları doğrultusunda doğru
modeller kullanarak stok planlaması yapmak, büyük ölçüde stok maliyeti problemlerini
iyileştirecek ve işletmelere kazanç sağlayacaktır.
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KONYA ĠLĠ FOLKLORUNDA GÜVERCĠNLERDE ARANAN ÖZELLĠKLER VE
KĠMLĠKLENDĠRME
(CHARACTERISTICS SOUGHT AND IDENTIFICATION IN THE PIGEONS IN
THE FOLKLORE OF KONYA PROVINCE)
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ÖZET
Bu çalışma ile Konya ilinde güvercinlerde aranan özellikler ve güvercinlerde
kimliklendirmeye yönelik ayırıcı işaretler ile ilgili folklorik bilgilerin derlenmesi ve veteriner
hekimliği folkloruna katkı sağlanması amaçlandı.
Çalışmanın materyalini, “Bilgi Derleme Formu” aracılığı ile Konya ilinde ikamet eden ve
konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirlenen 28 kaynak kişiden yüz yüze görüşme tekniği yolu
ile derlenen sözlü, yazılı ve görsel folklorik veriler oluşturdu. Konu ile ilgili folklorik veriler
“güvercinlerde aranan özellikler” ve güvercinlerde kimliklendirme” başlıkları altında içerik
analizi yöntemiyle değerlendirildi.
Çalışma verilerinin gerçekleştirilen literatür taramaları ile elde edilen verilere büyük ölçüde
koşutluk gösterdiği, taklacı, mugluf, süs, ötücü, filo ve posta güvercinlerinde aranan özellikler
ile güvercin yarışlarının günümüzde de devam ettiği ve güvercinleri kimliklendirmek ve
birbirlerinden ayırt etmek için işaretlerin kullanıldığı tespit edildi.
Sonuç olarak Konya ilinde gerçekleştirilen Çalışmada güvercin yarışları ve güvercinlerde
kimliklendirme amaçlı kullanılan ayırıcı işaret uygulamalarının günümüzde de devam ettiği,
taklacı, mugluf, filo, süs, ötücü ve posta güvercinlerinde aranan özellikler hususunda bazı
farklılıklar olmakla birlikte temel folklorik bilgilerin değişmediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Folklor, Güvercinlerin özellikleri, Kimliklendirme, Konya.
ABSTRACT
With this study, it was aimed to compiling the folkloric information related to the
characteristics sought in pigeons raised and the distinctive signs for identification in pigeons
in Konya province and to contribute to the folklore of veterinary medicine.
The material of the study was composed of written, audio and visual folkloric information
collected by face-to-face interviewing technique obtained from 28 sources residing in Konya
province and determined to have knowledge on the subject, through the “Information
Compilation Form”. Relevant folkloric data on the subject were evaluated using content
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analysis method under the headlines “characteristics sought in pigeons” and “identification
in pigeons”.
It was determined that the data of the study were substantially parallel to the data obtained
through the literature reviews, the characteristics sought in taklacı, mugluf, süs, ötücü, filo
and posta pigeons and pigeon racing continue today and signs are used to identification and to
distinguish pigeons.
As a result, in the study carried out in Konya, it can be said that the practices about pigeon
racing and distinctive signs used for identification purposes continue today and although there
are some differences in terms of the characteristics sought in taklacı, mugluf, süs, ötücü, filo
and posta pigeons, basic folkloric information has not changed.
Key Words: Characteristics of Pigeons, Folklore, Identification, Konya.
1. GĠRĠġ
Güvercinler güzel görünümleri, tüy rengi, yön bulma yeteneğine bağlı haber taşıması, eti,
adaptasyon yeteneklerinin yüksek olması, maharetli uçuşları gibi özellikleri ve yarıştırma
zevklerinden dolayı yüzyıllardan beri insanoğluna eşlik etmektedir. Türklerin yaşantısında da
büyük bir ilgi uyandıran güvercin yetiştiriciliği köklü bir geçmişe dayanmaktadır (Özmen
1981, Garip 2017). 19. yy‟de İstanbul saraylarında bulunan Sultanlara ait canlı hayvan
koleksiyonları içinde süs, takla atma ve ötüş nitelikleri ve ayrıca tüketim amacıyla da
beslendiği bildirilmektedir (Günergun 2006).
Yaklaşık olarak 200‟den fazla farklı ırk veya soyu bulunan güvercinler birbirlerinden
davranış, vücut büyüklüğü, vücut yapısı, görünüş, kuyruk ve/veya kanattaki tüy sayısı, tüy
yapısı, renk, nişane, süs gibi özellikleri ve temel yetiştirme amaçları ile ayrılırlar (Petek 2004,
Garip 2017). Güvercinlerin farklı amaçlar için yetiştiriciliğinin yapılması günümüzde de
devam etmektedir (Yaşar ve ark. 2013, Özen ve Yüksel 2014, Sinmez ve Aslım 2017). En çok
tercih edilen sınıflandırma yöntemi olan yetiştirilme amaçlarına göre sınıflandırma içinde;
taklacı, filo, süs, ötücü ve posta güvercinleri yer alır (Yılmaz ve Boz 2012b).
Türk tarihinde önemli bir rol oynayan ve hızlı, güvenilir ve masrafsız olmalarından dolayı ilk
zamanlarda haberleşme aracı olarak kullanılan güvercinler (Özbek 2018, Güllü 2020),
günümüzde daha çok hobi ve yarışma amaçlı yetiştirilmektedir (Yılmaz ve Boz 2012a,
Yılmaz ve Boz 2012b).
Güvercinlerde soyun belli olması çok önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu amaçla
ayaklarına yedi-sekiz günlük iken hangi soydan geldiğini belirleyen künye (bileklik) (İşcen
2005b) ya da ayırt edici bir özellik olarak boncuk takılmaktadır (Anon. 2021).
Bu çalışma ile Konya ilinde yetiştiriciliği yapılan taklacı, mugluf, filo, süs, ötücü ve posta
güvercinlerinde aranan özellikler, güvercin yarışları ve güvercinleri birbirlerinden ayırıcı
işaretler ile ilgili folklorik bilgilerin derlenmesi ve veteriner hekimliği folkloruna katkı
sağlanması amaçlandı.
2. MATERYAL-METOT
Çalışmanın örneklemi ve veri toplama aracına ilişkin bilgi “Konya İli Folklorunda Güvercin”
başlıklı bildiride sunuldu (Çelik ve ark. 2020). Bu çalışmada veri toplama aracı olarak
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geliştirilen “Bilgi Derleme Formu” parametrelerinden “güvercinlerde aranan özellikler,
yarışlar ve kimliklendirme” ile ilgili olanlar kullanıldı.
Çalışmanın materyalini, Konya ilinde ikamet eden ve güvercin yetiştiriciliği ile uğraşan 28
kaynak kişiden güvercin folkloru üzerine hazırlanan “Bilgi Derleme Formu” aracılığıyla yüz
yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilen yazılı ve sesli konuya özel folklorik bilgiler ile
görüntüler oluşturdu. Kaynak kişiler ilçe ve görüşme tarihine göre kodlanarak (K1, K2…,
K28) metin içerisinde üst indis şeklinde belirtildi.
Sesli materyal, bilgi derleme formu çerçevesinde yazıya aktarıldı. Çalışma kapsamında
güvercinlerde aranan özellikler, güvercin yarışları ve güvercinleri birbirlerinden ayırıcı
işaretler ile ilgili elde edilen folklorik bilgiler “bulgular” kısmında verildi ve “içerik analizi”
yapıldı. Görsel materyal ise kaynak kişilere ait güvercin yetiştirme alanlarından
fotoğraflanarak elde edildi ve yetiştiricilerin izni alınarak kullanıldı.
Çalışma, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma
Merkezi Etik Kurulu (SÜVDAMEK)‟nun 11.06.2020 tarih ve 2020/56 sayılı onayı ile
yürütüldü.
3. BULGULAR
Güvercinlerde Aranan Özellikler ve Güvercin Yarışları
Güvercinlerde aranan özellikler ile ilgili veriler aşağıda çizelge 1-6‟da sunuldu.
Çizelge 1. Konya ilinde yetiştiriciliği yapılan Taklacı Güvercinlerde aranan özellikler
Çekiç alınlı olmalıdır.K9-11
Döşü geniş, arka kısmı üçgen şeklinde sivri olmalıdır.K1,14-19
Döşü yere yakın olmalı, bacakları çok uzun ya da çok kısa olmamalı K4,8-19, parmakları ince olmalıdır.K27-28
Gaga ince ve uzun, gözler gök mavisi ya da sarı, beli ince olmalıdır. K15-21
Gül paçalı olmalıdır.K1,15-19
Uzun mesafe uçabilmesi için kamış kanatları ince, kanat tüyleri enli olmalıdır. K5,8,12-13,20-21,27-28
Orta irilikte ve görseli iyi olmalıdır.K1,4,8-14,20-21,23-26
Damarlı olmalıdır.K2,8-13,20-21,23-26
Seferli güvercinler havadayken en az bir saat uçmalı ve her 3-4 turda kümesine yaklaşarak oyun
yapmalıdır.K14,20-21 Güvercinin hedefine gelmesi için tur atmasına seferli denir. K20-21,27-28
Kanat sesi tok (sert) olmalıdır.K1,7-26
Tüy ve kanat yapısının bozulmaması için kanat çok sert olmamalıdır.K1,8
Kanat aralarına hava girmesi istenmediği için kanatlarının arası ayrık olmamalıdır. K1,15-21,23-26
Kanat tüyü sayısı 10-11 olmalıdır.K10-13,22-26
Kanat ve kuyruk uzunluğu birbirine denk ve dengeli olmalıdır. K5,9-11,14
Kanadını yememiş, kanat tüy yapısını bozmamış olmalıdır.K8,10,12-21,27-28
Kuyruk tüyü 12-14 olmalıdır.K1,5,12-13,22-26
Kuyruk oval ve kısa, kuyruk fitilleri (tüyü) ince olmalıdır.K15-19
Mardinli kuşlarında kuyruk kenarlarında sağlı sollu üçer fitil (fener) olmalıdır. K23-26
Oyunu iyi olmalıdır.K2,4,14,23-26
Burgulu bir şekilde dönerek dikine doğru, pikeli gitmelidir. K20-21,23-26
Rampalı (45 derece açı ile) gitmemelidir.K23-26
Renkleri düzgün (sade renk), vücudu sert olmalıdır.K27-28
Soyu temiz olmalıdır.K8-13,15-19
Takla sayısının dört-beş, her takla arası 2-3 metre olmalıdır.K21-21,23-26
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Tüyü yumuşak olmalıdır.K1,9-14,20-21,27-28
Tüyleri geriye doğru hafif dönük ve sivri olmalıdır.K1
Uzun tırnaklı olmalıdır.K27-28

Çizelge 2. Konya ilinde yetiştiriciliği yapılan Mugluf Cinsi (taklacı, gök rengi) GüvercinlerdeK27-28
aranan özellikler
Bacakları kısa (badi bacak) olmalıdır.
Gül paçalı ve yumuşak tüylü (kadife) olmalıdır.
Kuyruğu yere değmelidir (atmaca duruş).
Kanat telleri (tüyleri) kama şeklinde ince ve orta uzunlukta olmalıdır.
Kafa yuvarlak, gaga sivri, gözleri açık renkli (beyaz-krem arası) olmalıdır.
Minyon vücutlu olmalıdır.
Zeki olmalıdır.

Çizelge 3. Konya ilinde yetiştiriciliği yapılan Süs Güvercinlerinde aranan özellikler
Ayakları perdeli olmalıdır.K23-26
Beyaz Şebap güvercinler iri, bol paçalı, siyah gözlü, gagası ve tırnağı beyaz olmalıdır. Güvercinin vücut rengi
ile gagası aynı renkte olmalıdır.K14
Bol ve gül paça olmalıdır.K14,23-28
Damarlı olan çalılı taklambaçların iki gözü farklı renk olmalıdır. Gagası kalın ve kısa olmalıdır. K27-28
Görseli (fiziksel özellikleri) güzel olmalıdır.K20-21,23-26
Göz çerçeveleri geniş olmalıdır.K27-28
İri olmalıdır.K23-28
Kara enselilerin gözleri mavi olmalıdır. Süs güvercinlerinin kuyrukları (arkaları) dolgun olmalıdır. K27-28
Soyu temiz olmalıdır.K8-13,15,18-19
Renkleri düzgün (sade renkli) olmalıdır.K23-26
Takka ve perçini düzgünK23-28, kafa yuvarlak ve büyükK27-28 olmalıdır.
Tüyü yumuşak ve parlak olmalıdır.K14,27-28

Çizelge 4. Konya ilinde yetiştiriciliği yapılan Ötücü GüvercinlerdeK23-26 aranan özellikler
Güzel ve ince ötmelidir.

Çizelge 5. Konya ilinde yetiştiriciliği yapılan Filo GüvercinlerindeK23-26 aranan özellikler
Çabuk yorulmamalıdır.
Damarlı olmalıdır.K8-13,20-21,23-26
Koyu sade renkli (sarı, kırmızı, mavi) olmalıdır.
Uzun mesafe uçabilmelidir.
İri, burunları etli, uzun boyunlu, çıplak paçalı, takkasız ve perçinsiz olmalıdır.K23-26

Çizelge 6. Konya ilinde yetiştiriciliği yapılan Posta Güvercinlerinde aranan özellikler
Burun delikleri geniş olmalıdır.K5,23-26
Damarlı olmalıdır.K8-13,20-21,23-26

Güvercin yarışları serin havalarda yapılır.K1 Güvercinlerde haziran ayının sonunda tüleme
başlar, bu dönem kasım ayının ortasına kadar devam eder ve bir-iki ayda tamamlanır (tüleme
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boyundan başlar, paçadan çıkar).K8-11,14 Dolayısıyla şubat-temmuz ayları yarışlar için uygun
zamanlar olarak kabul edilir.K1
Tüleme anaç kuşlarda yılda bir kez, yavru kuşlarda ise iki kez (birincisinde yavru tüyünü atar,
ikincisinde ise anaç tüyünü alır) gerçekleşir ve bu dönemlerde yarışlar yapılmaz. Kuşlar
tüylerini tamamen yenilemiş oldukları için yarışmalar ekim-kasım aylarında tekrar başlar.
Kuşun uçabilmesi için kanat tüyünün tam olması yani son azıyı da atmış olması gerekir. K911,15-19
Mugluf döneminde kuşlar boyun ve vücut tüyüne girer, kanat ve kuyruk tüylerini
seneden seneye atar.K15-19
Güvercinler yarışlarda yaklaşık 150 km yol kat ettikten sonra kalktıkları yere geri dönerler.K3
Topluluk ile yapılan güvercin yarışına halk arasında “festival”, K8-11,15-19 “turnuva”,K9-11,15-19
iki kişi arasında yapılan yarışlara ise “iddialaşma” K15-19 adı verilir.
Güvercinlerde Kimliklendirme
Güvercinlerin karışmamaları için genellikle anne ve babanın ayağında olan aynı renkli boncuk
yavrunun ayağına da takılır.K1,5-6,14,22 Aynı renkteki güvercinlerin karışmaması için ayaklarına
farklı renklerde boncukK16-17,19,23-28 ya da anaçlara kalın, yavrulara da aynı renkte ince boncuk
takılır.K28
Yavru bir-beş günlük iken ayağına yetiştiricinin adının yazılı olduğu K8-13 ya da kod numarası
bulunan bilezik (Görsel 1-2) takılır.K12-27 Bazen de yuvaya ne zaman döndüklerini veya
döneceklerini tespit edebilmek için ayaklarına zaman ölçer özelliği bulunan çip takılır.K1

Görsel 1. YetiĢtiriciye Ait
BilezikK1

Görsel 2. YetiĢtiriciye Ait Yılı
Gösterir BilezikK12

4. TARTIġMA-SONUÇ
Osmanlı Devletinde 19. yy‟de Sultan‟ın isteği üzerine takla atan güvercinler yetiştirildiği
(Günergun 2006); taklacı güvercinlerde uçuş ve oyun yeteneğinin arandığı, gaga ve
tırnaklarının uzun, damarlı oluşunun, kuyruğunda en az 12 en fazla 16 tüy bulunmasının,
oyuna başladığı zaman kanatlarından fazla ses çıkartmasının ve fazla takla atmasının makbul
olduğu (Özmen 1981); Çalışmada da taklacı güvercinlerin en az bir saat uçması, iyi oyun
yapması, damarlı, uzun tırnak ve gagalı olması, 12-14 kuyruk tüyü bulunması, oyun sırasında
kanat sesinin tok, takla sayısının ise dört-beş olmasının tercih edilmesinin (Çizelge 1)
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Özmen‟in çalışma verileri ile benzerlik gösterdiği ve bu bölgedeki yetiştiricilerin taklacı
güvercinler ile ilgili folklor bilgisinin zengin olduğu söylenebilir.
Konya ilinde gerçekleştirilen bir çalışmada (Özmen 1981) Mugluf cinsi güvercinlerin
gözünün boncuk mavi olduğu; Çalışmada da bu güvercinlerin gözlerinin açık renkli (beyazkrem arası) olması gerektiği (Çizelge 2), dolayısıyla Özmen‟in çalışmasını gerçekleştirdiği
1981 yılı ile günümüz Konya bölgesi güvercin yetiştiricileri arasında Mugluf cinsi
güvercinlerde aranan özellikler konusunda farklı yaklaşımların şekillendiği ifade edilebilir.
Süs güvercinlerinin performansa bakılmaksızın sadece dış görünüş ve güzellikleri için
yetiştirildiği (Özmen 1981, Yılmaz ve Boz 2012b); paçalı, kuyruklarının içi dolgun,
gözlerinin iç ve dış çerçeveleri geniş, takkalı, iri ve yuvarlak başlı olanların daha değerli
olduğu (Özmen 1981); Çalışmada da fiziksel özellikleri için yetiştirildiği, bol ve gül paçalı,
kuyrukları dolgun, göz çerçeveleri geniş, takkası düzgün yuvarlak ve büyük kafalı olanların
tercih edilmesinin (Çizelge 3) yukarıdaki çalışma verilerine benzer olduğu, Konya bölgesinde
süs güvercinlerinin fiziksel özelliklerinin ön planda olduğu ve bu özelliklerin daha çok takka,
göz, kuyruk ve paça gibi nitelikleri ile ilişkilendirildiği şeklinde yorumlanabilir.
Ötücü güvercinlerin havada yaptıkları çeşitli hareketler ya da dış güzelliklerinden daha çok,
farklı şekillerde icra ettikleri ötüş özellikleri ile ön plana çıktığı (Yılmaz 2016); ince
seslilerinin makbul olduğu (Özmen 1981); Çalışmada da güzel ve ince ötüşün aranan
özellikler arasında olmasının (Çizelge 4) Yılmaz ve Özmen‟in verilerine paralellik gösterdiği
ve birçok yerde olduğu gibi Konya ilinde de güzel ve ince ötüş nitelikleri ile ön plana
çıktıkları söylenebilir.
Filo türü güvercinlerin iri, burun üzerlerinin etli, boyunlarının uzun, ayaklarının paçasız
olduğu ve uzun süre uçtukları (Özmen 1981); Çalışmada da bu tür güvercinlerin iri,
burunlarının etli, uzun boyunlu, çıplak paçalı olmaları, çabuk yorulmamaları ve uzun mesafe
uçabilmeleri gibi özelliklerin (Çizelge 5) Özmen‟in çalışma verileri ile benzerlik gösterdiği ve
bu özellikleri nedeniyle Konya ili güvercin yetiştiricileri tarafından uzun süredir yetiştirildiği
ve bu konudaki halk bilgisinin geçmişten günümüze aktarıldığı ifade edilebilir.
Posta güvercinlerinin uzak mesafe uçabilme ve sonrasında salındığı yere dönebilme
özelliklerinin olduğu (Yılmaz ve Boz 2012b, Yılmaz ve ark. 2014, Yılmaz 2016); bu
özellikteki güvercinlere damarlı denildiği (Özmen 1981); güvercinlerin, koku duyuları
sayesinde hedef bölgelere ulaşabildiği, güvercin yavrularının da henüz uçmaya başlamadan
farklı yönlerden esen rüzgârların farklı kokular taşıdığını öğrendiği ve yaşadığı bölgenin koku
haritasını çıkarttığı (İşcen 2005a); Çalışmada da damarlı olarak nitelendirilen özelliklerin
(Çizelge 6) Yılmaz ve Özmen‟in verilerine paralel olduğu, güvercinlere damarlı denilmesinin
ve posta güvercinleri için aranan özellikler arasında “burun delikleri geniş olmalı” ifadesi
bulunmasının İşcen‟in verilerine paralel olduğu ve burun deliklerinin genişliği ile kokuya
bağlı yön bulma ilişkisinin bağlantılı olabileceği ifade edilebilir.
Her yıl başta posta güvercinleri olmak üzere pek çok farklı yetiştiricilik alanına yönelik
yarışma ve festival gibi organizasyonlar düzenlendiği (Garip 2017); yarış güvercinleri olarak
bilinen posta güvercinlerinin yetiştirildikleri yerden belirli bir uzaklığa bırakıldıktan sonra,
çabuk ve geceye kalmadan gelenlerinin makbul olduğu (Özmen 1981, Yılmaz 2016); hız,
dayanıklılık, hedefine varması ve yuvasına geri dönmesi gibi özelliklerine dikkat edildiği
(Yılmaz ve Boz 2012a); yarış mesafesi uzunluğunun birkaç km‟den birkaç bin km‟ye kadar
çıkabildiği (Yılmaz 2016); yarış döneminin ilkbahar ile birlikte başladığı (Bozkır 2021); tüy
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değiştirme döneminin eylül ayı başında başlayıp aralık ayı başına kadar devam ettiği ve bu iki
aylık dönem içerisinde güvercinlerin tüylerini tamamen yeniledikleri (İşcen 2005b);
Çalışmada da güvercin yarışlarına halk arasında “festival ve turnuva” gibi isimlerin verilmesi,
yarışların şubat-temmuz ayları arasında yapılması, güvercinlerin yarışlarda yaklaşık 150 km
yol kat ettikten sonra salındıkları yere geri dönmeleri ve yarışabilmeleri için kanat tüylerini
tamamen yenilemiş olmaları gerektiği verilerinin yukarıdaki çalışma verilerine benzerlik
gösterdiği, bununla birlikte yukarıdaki verilerden bağımsız olarak yuvaya ne zaman
döndükleri veya döneceklerini tespit edebilmek amacıyla ayaklarına zaman ölçer özelliği
bulunan çip takılması uygulamasının ise güvercinlerin yarış niteliğini belirlemek amacıyla
yapıldığı ifade edilebilirken, tüm bu veriler çerçevesinde Konya ilinde özellikle güvercin
yarışlarına yönelik bir kültürün yer edindiği söylenebilir.
Güvercinleri birbirinden ayırt etmek için ayaklarına boncuk takıldığı (Anon. 2021);
güvercinlerde soyun çok önemli olduğu ve her güvercinin bir şeceresinin bulunduğu bu
nedenle güvercinler yedi-sekiz günlük iken ayaklarına hangi soydan geldiğini belirleyen
künye takıldığı (İşcen 2005b); Çalışmada da yavru bir-beş günlük iken ayağına yetiştiricinin
adının yazılı olduğu ya da kod numarası bulunan bilezik (Görsel 1-2) takılmasının ve
karıştırılmamaları için ayaklarına boncuk takılmasının yukarıdaki veriler ile benzerlik
gösterdiği söylenebilirken, Konya ilinde güvercinlerde soyun çok önemli bir kriter olduğu,
ancak yazılı bir kaydının tutulmadığı ifade edilebilir.
Sonuç olarak, güvercin soylarının belli olması için kimliklendirme amaçlı yapılan
uygulamaların ve güvercin yarışlarının Konya bölgesi güvercin yetiştiricileri arasında
günümüzde de devam ettiği, taklacı, mugluf, filo, süs, ötücü ve posta güvercinlerinde aranan
özellikleri zaman içerisinde kısmi değişiklik gösterse de temel bilgilerin değişmediği ve
Bölgenin halk kültüründe güvercinlere ilişkin folklor bilgisinin köklü bir geçmişe sahip
olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Bu çalışma ile Konya ilinde yetiştiriciliği yapılan güvercinlere yönelik halk kültüründeki
folklorik niteliği olan isimlendirmeleri derlemek, genelde veteriner hekimliği folkloru, özelde
ise güvercinlere yönelik folklorik envanterin genişletilmesine katkı sağlamak amaçlandı.
Çalışmanın materyalini, “Bilgi Derleme Formu” aracılığıyla, Konya ilinde güvercin
yetiştiriciliği ile uğraşan 28 kaynak kişiden elde edilen yazılı, sesli ve görsel folklorik bilgiler
oluşturdu. Konu ile ilgili folklorik veriler “güvercin yavrusu ile ilişkili isimlendirme” ve
“güvercinleri özelliklerine göre isimlendirme” başlıkları altında değerlendirildi.
Çalışmanın verilerinin, gerçekleştirilen literatür taramaları ile elde edilen verilere benzerlik
gösterdiği, Konya‟nın asıl yerli güvercinlerinden olan “Konya Selçukluları”nın “Enseli Ak,
Enseli Kara, Enseli Gök, Ala, Çopur ve Ak Kuyruk Kara” gibi varyetelerinin bölgede halen
yetiştirilmeye devam edildiği tespit edildi.
Sonuç olarak, güvercinlere ilişkin bazı isimlendirmelerin Anadolu‟da benzer ifadeler ile
kullanıldığı, Konya ili halk kültüründe güvercinlere ait folklor bilgisinin köklü bir geçmişe
sahip olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Folklor, Güvercin, İsimlendirme, Konya.
ABSTRACT
With this study, it was aimed to compiling nomenclatures that have a folkloric character in
folk culture for pigeons raised in Konya province, and to contribute to the expansion of the
folkloric inventory for veterinary medicine in general and pigeons in particular.
The material of the study was composed of written, audio and visual folkloric information
obtained from 28 sources engaged in pigeon breeding in Konya, through the “Information
Compilation Form”. Relevant folkloric data on the subject were evaluated under the headlines
of “naming associated with squab” and “naming pigeons according to their characteristics”.
It was determined that the data of the study were similar to the data obtained through
literature reviews and varieties such as “Enseli Ak, Enseli Kara, Enseli Gök, Ala, Çopur and
Ak Kuyruk Kara” of “Konya Seljuks”, one of the main domestic pigeons of Konya, are still
being raised in the region.
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As a result, it can be said that some names related to pigeons are used with similar
expressions in Anatolia, and the folkloric inventory of pigeons in the folk culture of Konya
province has a long history.
Key Words: Folklore, Konya, Naming, Pigeon.
1. GĠRĠġ
Güvercin kelimesi, Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük‟te (Anon 2021a) Eski
Türkçede (Kaşgarî, Divan-i Lugati‟t-Türk, 1073) “kögürçgǖn/kögürçgen”; Kıpçakça (Ebu
Hayyan, Kitabu‟l-İdrak, 1312) “kögerçin”; Moğolca “kegürcigene”; Farsça “kab tar” olarak
geçtiği belirtilmektedir. Güvercin kelimesi Eski Türkçe “kögerçin veya kögürçin”
sözcüğünden günümüze aktarılarak geldiği ve köken olarak; Eski Türkçe “kögerçin veya
kögürçin” sözcüğünden evirildiği; Eski Türkçe “köger-” “mavileşmek, göğermek” ve Eski
Türkçe “+çin” “kuş adlarında görülen bir bileşen” sözcüklerinin bileşiği olduğu
bildirilmektedir (Anon 2021a-b).
İbn-i Sina‟nın Arapça yazılmış olan El Kanun Fi‟t- Tıbb (1025) adlı eserinde güvercine
“Vereşan” denildiği (Özçelikay 2008); Nasrullah oğlu Salih‟in “Gayetül Beyan Fi Tedbiri
Bedenil İnsan” (1664) adlı eserinde ise Arapça “Hamame” denildiği (Gürson ve Özçelikay
2006); Kitab-ı Baytarname‟de (Kâhya 2006); Demiri‟nin “Hayatü’l-Hayevan” adlı eserinde
(Kâhya ve ark. 2006); Nasrullah oğlu Salih‟in “Gayetül Beyan Fi Tedbiri Bedenil İnsan” adlı
eserinde (Gürson ve Özçelikay 2006); Ninva‟da bulunan M.Ö. 7-8 yüzyıla ait olan kil
tabletlerde (Şar 2008); İbn-i Sina‟nın El Kanun Fi‟t- Tıbb adlı eserinde hayvansal drog olarak
güvercin ve güvercinlerden elde edilen ürünlerin yer aldığı (Özçelikay 2008) bildirilmektedir.
Evcil güvercinlerin Asya‟dan, Mezopotamya‟ya ve oradan da Mısır‟a doğru bir yol izlediği,
daha sonraları ise Anadolu‟da yayılım gösterdiği bilinmektedir. Orta Asya‟da yaşamış Türk
devletleri ile İslamiyet sonrası kurulan Türk Devletlerinde (Selçuklu ve Osmanlı)
güvercinlerin haberleşme ve güzellikleri için yetiştirildiği (Garip 2017, Güllü 2020),
günümüzde de farklı amaçlar için yetiştirilmeye devam edildiği belirtilmektedir (Özen ve
Yüksel 2014, Sinmez ve Aslım 2017, Yaşar ve ark. 2013).
Büyük Selçuklu devletinin kuruluşunun ardından bu bölgelerde yetiştirilip yaygınlaşmaya
başlayan “Seljuk, Fantail, Seljucken” gibi adlarla da bilinen güvercinler Konya bölgesinde
“Enseli” olarak da bilinmektedir (Garip 2017). Güvercinler genel olarak yetiştirilme
amaçlarına göre dalıcı, taklacı, makaracı, dönücü, filo uçucusu, yüksek uçucu, posta, süs ve
ötücü olarak gruplandırılır (Yılmaz ve ark. 2012).
Bu çalışma ile Konya‟nın yerli güvercinleri olan “Konya Selçukluları” ve “Konya Selçuklu
Taklambaçları” ile bölgede yetiştiriciliği yapılan diğer güvercinlere yönelik halk kültüründe
folklorik niteliği olan isimlendirmelerin derlenmesi ve genelde veteriner hekimliği folkloru,
özelde ise güvercinlere yönelik folklorik envanterin genişletilmesine katkı sağlaması
amaçlandı.
2. MATERYAL-METOT
Çalışmanın örneklemi ve veri toplama aracına ilişkin bilgi “Konya İli Folklorunda Güvercin”
başlıklı bildiride sunuldu (Çelik ve ark. 2020). Bu çalışmada veri toplama aracı olarak
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geliştirilen “Bilgi Derleme Formu” parametrelerinden “isimlendirme” ile ilgili olanlar
kullanıldı.
Çalışmanın materyalini, güvercin folkloru üzerine hazırlanan “Bilgi Derleme Formu”
aracılığıyla, Konya ilinde güvercin yetiştiriciliği ile uğraşan ve konu ile ilgili bilgi sahibi
olduğu belirlenen 28 kaynak kişiden elde edilen yazılı, sesli ve görsel folklorik bilgiler
oluşturdu. Kaynak kişiler (K) ilçe ve görüşme tarihi sırasına göre kodlanarak her
isimlendirmenin sonunda “K1, K2, … K28” şeklinde belirtildi
Ses kayıt cihazı ile elde edilen materyal, bilgi derleme formu çerçevesinde yazıya aktarıldı ve
içerik analizi yapıldı. Görsel veriler ise kaynak kişilere ait güvercin yetiştirme alanlarından
fotoğraflandı ve yetiştiricilerin izinleri alınarak kullanıldı. Konu ile ilgili folklorik veriler
“güvercin yavrusu ile ilişkili isimlendirme” ve “güvercinleri özelliklerine göre isimlendirme”
başlıkları altında değerlendirildi.
Çalışma, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma
Merkezi Etik Kurulu (SÜVDAMEK)‟nun 11.06.2020 tarih ve 2020/56 sayılı onayı ile
yürütüldü.
3. BULGULAR
Konya ilinde yetiştiriciliği yapılan güvercinlere yönelik isimlendirmelere ait tespit edilen
folklorik veriler sırasıyla “güvercin yavrusuna yönelik ve güvercinleri özelliklerine göre;
taklacı, süs, postacı, filo, ötücü ve yaban güvercinleri” başlıkları altında ve çizelge halinde
sunuldu.
Güvercin Yavrusu ile İlişkili İsimlendirme
Yumurtadan yeni çıkan yavruya “et yavru”K3,9-11,14-19,22-28, “cıcık yavru”K16-19, “mamalı yavru,
süt yavru”K14, “bülüç”K1, “cücük”K1,12-13, yeni tüylenmeye başlayan yavruya “kılçık yavru”K911,16-21,23-26
, tüylerinin rengi görünmeye başlayan yavruya “palaz”K2,4-5,8-11,16-19 (Görsel 1), 3035 günlük olup yeme inen (yem tüketmeye bağlayan) yavruya “cizzik yavru”K1,4-6,8-28, tüyünü
düzmüş (altı kanat tüyü çıkmış), uçmaya hazır olan 2-2,5 aylık yavruya ise “mugluf”K1,3-5,814,16-28
, “yavru ekesi”K8 denir.

Görsel 1. Karakakuyruk Taklambaç
(palaz yavru)K26

Görsel 2. Enseli Ak Kuyruk Kara
(Enseli Kara)K26

Mugluf devresinde güvercinler tüy dökümüne girer. Tüy dökümü bittikten sonra (son azıyı da
atmış olması gerekir) eşleşmeden önceki devre olan “genç kuş” devresi başlar.K14 Eşleşip
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kendi yavrusunu gören güvercine “eke, anaç”K1,4-5,8-21,23-28 denir. Baharda çıkan yavruya
“bahar yavrusu”, yazın çıkan yavruya “yaz yavrusu”, güzün çıkan yavruya “güz yavrusu”,
kışın çıkan yavruya ise “kış yavrusu” adı verilir.K1,4-5,14-17,19
Mugluf devresinden sonra görülen tüy dökümü zamanına “tülek”, “tüleme” ya da “tüleğe
girme”, tüy dökümüne giren güvercine ise “tülekte, tüyde, tüleğe girmiş” denir.K1,4-5,9-14,21,23-28
Tülek zamanı tüylerin dökülmesi ile güvercinde oluşan çıplaklığa ise “kel olmak” adı
verilir.K1,4-5,9-11,20-21
Konya‟nın asıl yerli güvercinleri genellikle “Enseli” olarak bilinen “Konya Selçukluları” ve
tamamı kısa gagalı olan “Konya Selçuklu Taklambaçları”dır.K1-5,8-23,25-27
Konya ilinde taklacı güvercinlere “oyun kuşu”K1-5,8-23,25-27 denirken, süs güvercinlerine ise
“kostüm kuşu”K12-13,15-17,19-21, “masa kuşu”K12-13, “yer güzeli” ve “yer kuşu”K15-17,19 gibi isimler
verilir. Kendi aralarında taklacı, süs, posta, filo, ötücü ve yaban güvercinleri olarak
gruplandırılan güvercinlerin renklerine göre birtakım isimlendirmeler yapılır.
Güvercinleri Özelliklerine Göre İsimlendirme
Ana RenklerK23-28
AkK1,3,5,7-28, Süt BeyazK7,12-13,15-19
Gülümsü (Külümsü)K1-2,4-5,9-21,23-28
BenekliK4-5,8-21,23-28
(açık, seyrek, tane benekli)

Boz karaK7,20-21,23-28
Bozlak (Konya Bozlağı)K1-2,5,8-28

ÇakmaklıK8-14,20-21
ÇimkeliK4-5,8-13,15-21,23-28,
Koyu BenekliK27-28, KaplamaK14
DevetüyüK1,3,5-6,9-21,23-28
DımgalıK15-19
GökK15-19,23-28

Gök MaviK9-14
ElifliK1,9-19,23-28, AlaK1,9-11

Kar YağdıK4-5,20-21
Kara ya da ArapK1-2,4-5,8-28

TAM METİN KİTABI

Taklacı Güvercinler
Ak, gök, karaK14,24-26,28 ve bozK24-26
Beyaz renkli güvercindir.
Kül renginde olan güvercindir. Kerme külK27 olarak da bilinir
Kanatlarında az sayıda benekleri (pulK4-5, siyah nokta) olan
kül rengi güvercindir.
Örneğin; Benekli bozlak, Benekli gülümsü, Gök benekli,
Açık benekli külümsü…
Siyahın açık mat renginde olan güvercindir.
Kanatları 2-3 sırmalı ve kuyruk feneri olan krem rengi (kül
renginin açığı) güvercindir.
Örneğin; Döşü sarı bozlak…
Koyu benekleri olan açık mavi renkli güvercindir.
Vücudundaki benekleri çok olan güvercindir.
Örneğin; Çimkeli bozlak, Kara çimkeli, Koyu benekli
külümsü, Akkuyruk çimkeli…
Koyu kahverengi (kestanerengi) güvercindir.
Kiremit kırmızı renkli güvercindir.
Mavi renklidir, kanatlarında 2-3 siyah sırma olur. Paçaları
beyazdır, gül, dar veya bol paça olabilir. Saf olanının kanat
altında kızıllık bulunur. K27-28
Kanat sırmaları siyah (2 tane), kuyruğu beyaz olan mavimsi
renkli güvercindir.
Kafa, paça ve kuyruğu komple beyaz, kanatları eşit (8‟e 8)
beyaz olan gök, siyah, devetüyü veya limonlu gibi değişik
renklerde olan güvercindir. Kanatlarında eşit renk olmasına
arı (saf) elifli, kafa ve döşünün beyaz olmasına (bu aranan
bir özelliktir) kesme elifli, renk dağılımının eşit olmamasına
bozuk (kırma) elifli denir.K27-28
Örneğin; Devetüyü elifli, Limonlu elifli…
Siyah benekleri olan krem rengi güvercindir (Beyaz x
Limonlu).
Siyah renkli güvercindir.
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LimonluK5-6,9-28
PortakalK12-21,23-28
Sıçan TüyüK1,5,8-21,23-28,
Boz Duman BenekliK8
SıvamaK9-11
SinekliK9-11,14
Taklacı Ak Kuyruk KaraK1,8-21,23-26
(Ayna Kuyruk)K9-11,15-19,23-26
YamalıK8-11
Zit KaraK7,9-11,15-19,23-28

ÖzellikleriK3-5,12-17,19-21,23-28
Ana RenklerK23-26
ÇalılıK1,4-6,9-11,15-19,23-28

Gök MardinliK1,12-13,22

Kanat sırmaları ve döşü sarı renkte olan beyaz renkli
güvercindir. Sırma ve döşü kiremit rengi olanları da vardır.
Kanat sırmaları ve döşü portakal rengi olan beyaz renkli
güvercindir.
Açık boz renkli güvercindir.
Kafası sarı olan siyah renkli güvercindir.
Kanadındaki benekleri sinek küçüklüğünde olan güvercindir.
Kuyruğu beyaz olan siyah renkli güvercindir.
Siyah benekleri az olan beyaz renkli güvercindir (Siyah x
Beyaz).
Gözleri renkli ve ağzı beyaz olan parlak siyah renkli
güvercindir.
1. Konya Mardinlisi
Düz paçalıdır. Takka ve perçini olabilir. Her rengi vardır.
Koyu mavi, Açık mavi, Benekli mavi
Vücut tüylerinin karışık renkli (Siyah x Beyaz) yani bozuk
olmasına çalılı denir. Siyahı çok, beyazı ise azdır. K15-19 Paça
ve kanadın bir teli (bir tanesinin ayrı renk olmasına denir)
beyaz, gözleri beyaz ve iri olan siyah renkli güvercindir.
Atmaca tırnaklı, kanat ve kuyruk dipleri beyazımsı (darılı)
olur.K15-17,19
Örneğin; Kara çalılı, Gök çalılı…
Siyah çizgileri olan mavi renkli güvercindir.

Süs Güvercinleri
1. Balon
Balon güvercinler takkasızdır ve göğüslerini balon gibi şişirirler. Her rengi vardır. Bademli (gaganın altında ve
alnında beyaz halka olması) balon güvercinlerin kanatları ve döşü beyaz, kuyruk renkleri ise vücut rengi ile aynı
olur.K12-13,23-28
Kuyruk ve gövdesi koyu kahverengi olan güvercindir.
Bademli Devetüyü, Bademli ÇikolataK27-28
K23-27
Kuyruk ve gövdesi gök renkli olan güvercindir.
Gök Bademli
Kuyruk ve gövdesi kırmızı renkli olan güvercindir.
Kırmızı BademliK23-27
K23-27
Kuyruk ve gövdesi sarı renkli olan güvercindir.
Limonlu Bademli
Kuyruk ve gövdesi turuncumsu renkli olan güvercindir.
Portakal BademliK27-28
K27-28
Kuyruk ve gövdesi siyah renkli olan güvercindir.
Siyah Bademli
2. KıvırcıkK23-28
Tüyleri kıvırcıktır, her rengi (mavi, kırmızı, sarı veya siyah sırmalı) vardır. Takkalı, perçinsiz, normal irilikte ve
bol paçalıdır.
3. Konya Selçukluları
Saray kuşu olarak bilinir. Süs güvercini olarak da yetiştirilir ve genellikle uçurulmaz. Kuyruk (arkaları) tüyleri
sayısının çok fazla (35-40) olması sebebiyle bu güvercinlere “enseli” denir. Kuyruk tüyünün fazla olmasına
“deste kuyruk”K3,7,12-14,23-26, “yelpaze kuyruk”K5 ya da “marul kuyruk”K20-21 gibi isimler verilir.
Ara renktir. Siyah-beyaz renkte olan güvercindir. Takkalı
AlaK1,9-11,23-26
olanı makbuldür, bu güvercinler düz takkalı da olabilir.
Ara renktir. Kafası, kanatlarının kenarları (birkaç tel) ve
ÇopurK9-13,15-17,19,23-28
paçaları gök renkli olan beyaz renkli (Beyaz x Gök)
güvercindir. Takkalı olanı makbuldür. Çopurlarda ana rengin
haricinde farklı renk bulunmasına “pal”K27-28 denir.
Beyaz renkli olan güvercindir. Süt beyaz da denir. Takkalı
Enseli AkK7,12-13,23-28
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olanı makbuldür, bu güvercinler düz takkalı da olabilir.
Kuyruğu beyaz, kanadı ve kuyruğu siyah sırmalı, takkasız
Enseli Gök
olan gök renkli güvercindir. Gözleri beyaz-krem arası bir
renktir.
K1,7,12-13,23-28
Gözleri mavi, kuyruğu beyaz, takkalı ya da takkasız olan
Enseli Kara
,
siyah renkli (Görsel 2) güvercindir.
Enseli Ak Kuyruk KaraK27-28
4. Konya Selçuklu Taklambaçları
Tamamı pirinç dıkdık (kısa gagalı)‟tır. Takkalı veya takkasız olabilirler. Gaga ve gözleri küçük olan ve oyun
yapanları makbuldür. Yürürken kanatlarının kuyruğun altında olması bu güvercinlerde aranan bir özelliktir.
Saraylarda akıl hastalarının tedavisinde kullanıldığı da bildirilir. K4,9-13,20-21,23-26
Karışık renkli olan güvercindir. Kuyruğunun arasında siyahAlaK23-26, EbruluK27-28
beyaz renkte leke vardır.
K23-28
Beyaz renkli olan güvercindir.
Beyaz
Kanatları eşit (8‟e 8) renk olan güvercindir. Göğsünde
ÇalılıK23-28
indirmesi vardır.
Kuyruğu siyah olan beyaz renkli güvercindir. Ari olanının
Kara kuyrukK9-11,23-28
lekesiz olanı makbuldür.
K23-28
Siyah renkli olan güvercindir.
Siyah
5. KüveytK8,14,16-17,19,23-26, PlatinK8
Kafası kırmızı, gövdesi siyah renkli güvercindir. Normal paçalıdır ve ağzı (gagası) kısadır. K16-17,19-20,23-26
6. MantoluK23-28
Kafa, kuyruk ve kanatları beyaz renkli, çıplak paçalı olan güvercindir. Yeleleri enseden başlayarak kafa ve
gözlerini kapatır.
Kırmızı, siyah veya mavi renkli olan güvercindir.
Çilli (benekli), Ala
Kırmızı renkli olan güvercindir.
Kırmızı
Mavi renkli olan güvercindir.
Mavi
Siyah renkli olan güvercindir.
Siyah
7. MolikanK23-28
Yelesi mantolu güvercine göre biraz kısa olup enseden başlayarak kafasını kaplayan, paçalı, kafa ve kuyruğu
beyaz renkli olan güvercindir.
Güvecinin çilli olması istenmeyen bir özelliktir. Kırmızı,
Çilli (Benekli)
siyah veya mavi renkli olabilir.
Kırmızı renkli olan güvercindir.
Kırmızı
Mavi renkli olan güvercindir.
Mavi
Siyah renkli olan güvercindir.
Siyah
8. MuroK8,12-14,23-26
Döşü bal rengi, koyu çimkeli, takkasız, perçinsiz, kısa ağızlı ve düz paçalı olan kül renkli güvercindir.
9. PortakalK12-13
Portakal, kavuniçi renkli olan güvercindir. Özellikleri Şarabi‟ye benzerdir.
10. RakkasK23-28
Uçurulmaz ve estetik özellikleri için yetiştirilirler. Takkalı, perçinsiz, ötücü ve sepet güvercinlere göre daha
iridirler.
Beyaz renkli olan güvercindir.
Beyaz rakkas
Gri renkli olan güvercindir.
Gri rakkas
Kırmızı renkli olan güvercindir.
Kırmızı rakkas
Portakal renkli olan güvercindir.
Portakal rakkas
Sarı renkli olan güvercindir.
Sarı rakkas
Siyah renkli olan güvercindir.
Siyah rakkas
11. RisasiK12-13
Göğsü ispirto rengi olan siyaha yakın renkli bir güvercindir.
12. RostovK27-28
K1,12-13,20-21,23-28
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Rostovların aşağıda belirtilenlerden başka, limonlu, portakal gibi renkleri de vardır.
Beyaz renkli olan güvercindir.
Ak Rostov
Siyah renkli olan güvercindir.
Arap Rostov
Benekleri çok olan güvercindir. Kırçıllıdır (beneklerin
Çimkeli (Kırçıllı) Rostov
beyaz-siyah karışık olmasına denir).
Kuyruğu siyah olan beyaz renkli güvercindir.
Kara Kuyruk Rostov
13. SepetK23-28
Uçurulmazlar ve estetik özellikleri için yetiştirilirler. Takkasız, perçinsiz, ötücü ve iridirler. Bol paçalı veya
paçasız olanları da vardır.
Beyaz renkli olan güvercindir.
Beyaz sepet
Gri renkli olan güvercindir.
Gri sepet
Kırmızı renkli olan güvercindir.
Kırmızı sepet
Portakal renkli olan güvercindir.
Portakal sepet
Sarı renkli olan güvercindir.
Sarı sepet
Siyah renkli olan güvercindir.
Siyah sepet
14. ġarabiK12-14
Portakal‟ın daha koyusu bir renkte olan güvercindir.
15. ġebapK5,9-13,20-21,23-26
Benekleri çok olan bozlak güvercindir.
AbalıK12-13
Kanat üzerindeki sırmaları (2 tane) siyah renkli olan,
KürengK12-14
beneksiz bozlak (açık gri) güvercindir.
Benekleri az olan bozlak güvercindir.
MiskiK12-13
16. TemkeçK9-11,23-26
Uçurulmazlar ve estetik özellikleri için yetiştirilirler. Takkalı, perçinli, ötücü, bol paçalı ve iri güvercinlerdir.
Kafası beyaz olan kırmızı renkli (Görsel 3) güvercindir.
Ak kafa kırmızı temkeç
Beyaz renkli olan güvercindir.
Beyaz temkeç
Gök renkli olan güvercindir.
Gök temkeç
Kırmızı renkli olan güvercindir.
Kırmızı temkeç
Kafası beyaz olan sarı renkli güvercindir.
Sarı ak kafa temkeç
%80‟i ötücü olan siyah renkli güvercindir.
Siyah temkeç
Kafası beyaz olan siyah renkli güvercindir.
Siyah ak kafa temkeç
Posta GüvercinleriK9-17,19-21,23-28
Posta güvercinlerine alman ya da bakıcı da denir. Uzun mesafe uçabilen (2000-3000 km), damarlı (uzak
mesafelerden uçurulduğunda yuvasına geri dönebilen, kümesini benimseyen, yabancı yere inmeyen ve soyu
belli olan), uzun gagalı, takkasız, perçinsiz, kısa boyunlu, çıplak paçalı güvercindir.
Filo Güvercinleri
Filo güvercinlerine “salma kuşu” K1,15-17,19,27-28 ya da “filo uçucusu” K4-5 adı da verilir.
1. BağdadiK23-26
İri, burunları etli, uzun boyunlu, çıplak paçalı, takkasız ve perçinsiz (Görsel 4) güvercinlerdir. Her rengi vardır.
Ötücü GüvercinlerK1,4-5,8-17,19-21,23-28
Bu güvercinlerin tamamı ötücüdür. Ötüşüne “dem çekme” adı verilir.
1. Kumru
Ufak yapılı, ötmesi çocuk ağlamasına benzeyen, kibar ve insan canlısı, paçasız, takkasız, perçinsiz ve iri
olmayan güvercinlerdir. Bu güvercinler genellikle uçurtulmazlar ve her rengi vardır.
2. Temkeç (Demkeç DemkeĢ)
Tamamı ötücüdür. Bu güvercinlerin rengi çoğunlukla beyaz olur. Kahverengi Temkeç ile Gut birbirine çok
benzer ancak Temkeçler Gutlara nazaran biraz daha iridir. Kısa paçalı ve çift takkalıdırlar.
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3. Gut
Kahverengidir ancak kırmızı ve beyaz renkli olanları da vardır. Temkeçlere nazaran biraz küçük olurlar.
Gözlerinin beyaz renkli olanı makbuldür. Kısa paçalı ve çift takkalıdırlar.
Yaban Güvercinleri
Paçasız ve oyun yapmayan bir güvercindir. “Kır Göğ” ya da “Cami Güvercini” olarak da bilinir. K5,12-13,15-17,19-21

Görsel 3. Ak Kafa Kırmızı TemkeçK26

Görsel 4. Kırmızı BağdadiK26

4. TARTIġMA-SONUÇ
Güvercin kelimesinin Eski Türkçe “kögerçin veya kögürçin” sözcüğünden evirilerek
günümüze geldiği (Anon 2021a-b); Arapçada “Hamame” denildiği (Gürson ve Özçelikay
2006); Çalışmada Konya İli güvercin yetiştiricilerinin de Eski Türkçe güvercin kelimesini
kullanmasının Orta Asya‟dan Anadolu‟ya Türk kültür mirasının yaşatılmasının bir örneği
olarak ileri sürülebilir.
“Vizik (vizzik)” kelimesinin “güvercin palazı” anlamına geldiği (Ergene 2014); yem yemeye
başlayan güvercin yavrusuna “vizzik, cızzık” denildiği, vizzik yavrunun 40 gün sonra “mukluf”
olduğu, yavruluk döneminin bitiminden eşleşmeye kadar olan döneme “muklufluk devresi”,
muklufluktan çıkıp eş olan güvercine “anaç” denildiği (Özmen 1981); Çalışmada da 30-35
günlük olup yeme inen palazlanmış yavruya (Görsel 1) “cizzik yavru”, tüyünü düzmüş,
uçmaya hazır olan 2-2,5 aylık yavruya “mugluf”, eşleşip kendi yavrusunu gören güvercine ise
“eke ya da anaç” denilmesinin Ergene ve Özmen‟in verileri ile benzerlik gösterdiği ve
özellikle Özmen‟in Konya ilinde gerçekleştirdiği çalışmanın verileri ile benzerlik göstermesi
ise bu ifadelerin Konya bölgesi geleneksel halk kültürüne yerleşmiş olduğunu ve günümüzde
de halen kullanılıyor olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
Türkçe “baş” ve “tuluk” kelimesinden oluşan, Türkçe‟den Irak Arapçasına “baştuluk” olarak
geçen, Anadolu ağızlarında “tülek” şeklinde kullanılan kelimenin “tüy değiştirmiş” anlamına
geldiği, “tülemek” kelimesinin ise “tüy değiştirmek” anlamında kullanıldığı (Karagözlü 2018);
“tülek” kelimesinin “tüy değiştiren güvercin, güvercinin tüy değiştirmesi hali, tüleyen
güvercin”, “tüleme” kelimesinin “güvercinin sonbaharda eski tüylerini atıp yeni tüyler
çıkarması”, “tülemek” kelimesinin ise “tüy değiştirmek” anlamında olduğu (Özmen 1981);
Çalışmada da mugluf devresinden sonra görülen tüy dökümü zamanına “tülek”, “tüleme” ya
da “tüleğe girme”, tüy dökümüne giren güvercine ise “tülekte, tüyde, tüleğe girmiş” denildiği,
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dolayısıyla elde edilen bilgilerin yukarıdaki çalışmaların verileri ile benzerlik gösterdiği ve
diller arası etkileşimin kuşçuluk alanında da görüldüğü söylenebilir.
Süs güvercinlerinin oyun ve uçurmak için değil, fiziksel nitelikleri ve güzelliği için
yetiştirildiği (Garip 2017); baş üstünde takke, göğüste gül, bacaklarda paça gibi ilave
özellikler, daha gösterişli kuyruk, göğüs gibi vücut parçaları, farklı ve ilginç göz ve telek
rengi gibi özellikler nedeni ile tercih edildiği ve süs için yetiştirilen güvercinlere “Demkeş,
Selçuk ve Taklambaç”ların örnek verilebileceği (Yılmaz ve ark. 2014); Çalışmada da Yılmaz
ve ark.‟ın verilerine benzer olarak “Temkeç (Görsel 3), Konya Selçukluları ve Konya Selçuklu
Taklambaçları”nın süs güvercinleri olduğu ve süs güvercinlerine yerel olarak “kostüm kuşu,
masa kuşu, yer güzeli, yer kuşu” gibi isimler verilmesinin bu güvercinlerin dış görünüşleri ile
ön planda oldukları ve çoğunlukla da bu nedenle yetiştirildiklerine işaret ettiği şeklinde ifade
edilebilir.
Konya ilinin Selçukluların başkenti ve güvercin yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri
olarak kabul edildiği (Yılmaz 2016); Selçuklu güvercininin süs amacıyla yetiştirilen form tipi
bir güvercin olduğu, Enseli ve Saraylı olarak adlandırılan bu güvercinin, Selçukluların o
zamanki başkenti olan Konya‟da yetiştirildiği, bölgede “ak, kara, gök, pal, ala, çopur ve
akkuyrukkara” varyetelerinin olduğu (Yılmaz ve Boz 2012); Selçuk ırkı güvercinlerinin uzun
yıllar ıslah edilerek sarayda yetiştirildiği, Konya ilinde “Enseli” olarak bilindiği ve Konya‟da
günümüzde halk arasında “Enseli Ak, Enseli Gök, Akkuyruk ve Kara Çopur” ismiyle bilinen
varyetelerinin mevcut olduğu (Garip 2017); “ak kuyruk” isimlendirmesinin kanatları siyah ve
kuyruğu ak olan güvercine denildiği (Küçükaslan 2017); Ankara ilinde “ak kuyruk”
isimlendirmesinin kuyrukta beyaz telekleri bulunan güvercine denildiği (Atasoy ve ark.
2013); Çalışmada da Konya Selçukluları‟nın “Saray Kuşu” olarak bilinmesi, süs güvercini
olarak yetiştirilmesi ve genellikle uçurulmamaları, kuyruk tüy sayısının çok fazla olması
sebebiyle bu güvercinlere “Enseli” denilmesi, “Enseli Ak, Enseli Kara, Enseli Gök, Ala,
Çopur ve Ak Kuyruk Kara” gibi varyetelerinin tespit edilmesi ve Çopur‟larda ana rengin
haricinde farklı renk olanlarına “pal” denilmesinin Yılmaz ve Boz ile Garip‟in verilerine; “Ak
Kuyruk Kara” anlamına gelen, “kuyruğu beyaz, takkalı ya da takkasız olan siyah renkli
güvercindir (Görsel 2)” ifadesinin ise Atasoy ve ark. ile Küçükaslan‟ın verilerine benzer
olduğu, güvercin yetiştiriciliğinin Selçuklular zamanından günümüze kadar yapıldığı ve
Konya ilinde “Konya Selçukluları” adı ile bir ırkın yetiştiriliyor olması ise bu güvercinin
kökeninin bu bölgeye ait olduğuna dair bir kanıt olabileceği ileri sürülebilir.
Taklacı güvercinlerin Türkiye‟nin hemen her yerinde yetiştirildiği ve özellikle Konya ilinde
de görüldüğü, Taklambaçların taklacı ve süs tipi bir güvercin olduğu, yerel olarak “pirinç
dıkdık” olarak da tanındıkları ve daha çok Konya ilinde yetiştirildiği (Yılmaz ve Boz 2012);
Çalışmada ise Yılmaz ve Boz‟un verilerine paralel olarak Konya Selçuklu Taklambaçlarının
tamamının “pirinç dıkdık” olduğu ve Yılmaz ve Boz‟un verilerinden bağımsız olarak da
gagası ve gözlerinin küçük ve oyun yapanlarının makbul olduğu ve bu güvercinlerin “Ala,
Beyaz, Çalılı, Kara Kuyruk ve Siyah” varyetelerinin tespit edildiği söylenebilir.
Posta güvercinlerine yarış güvercini de denildiği, yetiştirildikleri yerden belirli bir uzaklığa
bırakıldıktan sonra, belli bir sürede eski yerine ulaşabildiği ve bu mesafe uzunluğunun 11.000 km arası değişebildiği (Yılmaz ve ark. 2014); bu güvercinlerin herhangi bir vücut şekli,
büyüklüğü, rengi ya da ayırıcı özelliğine değil, sadece hız, dayanıklılık, hedefine varması ve
yuvasına geri dönmesi gibi niteliklerine dikkat edildiği ve maraton yarışlarında 1.000 km
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uçabildiği (Yılmaz ve Boz 2012); Çalışmada da “uzun mesafe uçabilen (2.000-3.000 km),
uzak mesafelerden uçurulduğunda yuvasına geri dönebilen, kümesini benimseyen, yabancı
yere inmeyen ve soyu belli olan” güvercinler olduğunun belirlenmesinin yukarıdaki çalışmalar
ile elde edilen verilere benzerlik gösterdiği ve çalışmalarda ifade edilen verilere ilave olarak
Konya ilinde “bakıcı” olarak da kullanılmaları bu güvercinlerin yarışlardan bağımsız olarak
farklı amaçlarla da yetiştirildiğine örnek gösterilebilir.
Filo uçucusuna “Bağdat”ın örnek olarak gösterilebileceği (Yılmaz 2016, Yılmaz ve ark.
2014); tüy rengi olarak alaca, keşpir, boz, gök, siyah, beyaz, sarı, kırmızı olmak üzere sekiz
ana renklerinin tespit edildiği (Özbaşer ve ark. 2016); iri bir güvercin türü olan
“Bağdadiye”nin gagasının uzun ve kalın, burun deliklerinin belli, burnunun üzeri etli,
ayaklarının paçasız, boynunun uzun, her rengi olmakla birlikte çoğunlukla siyah ve “salma
kuşu” olduğu (Özmen 1981); Çalışmada da filo güvercinlerine “salma kuşu” ya da “filo
uçucusu” adı da verildiği, bir filo uçucusu olan “Bağdadi”nin (Görsel 4) iri, burunları etli,
uzun boyunlu, çıplak paçalı, takkasız ve perçinsiz, her rengi mevcut olan bir güvercin olduğu
verilerinin genel olarak yukarıda verilen çalışma verilerine benzer olduğu, Konya ili güvercin
yetiştiricilerinin filo uçucusu güvercinlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde tarif ettikleri ve bu
konudaki halk bilgisinin oldukça geniş olduğu söylenebilir.
Ötücü güvercinlerin dış güzelliklerinden ziyade farklı şekillerdeki ötüş karakterleri ile ön
plana çıktığı ve “dem çekme” adı verilen ötüş şekillerinin önemli olduğu (Garip 2017);
ötüşüne “dem çekme” adı verildiği (Yılmaz ve Boz 2012); ötüşüne “dem çekmek” denildiği,
iyi dem çeken güvercinlerin yaklaşık 40-45 dakika dem çektiği, Demkeş, Gut ve
Kuşkumrular‟ın dem çektiğini (Özmen 1981); “Kumru”ların bu gruba giren güvercinlerden
olduğu (Yılmaz ve ark. 2014); Çalışmada da bu güvercinlerin tamamının ötücü olduğu,
ötüşüne “dem çekme” adı verildiği, “Kumru, Demkeş ve Gut”un bu güvercinlerden olduğu
verilerinin yukarıdaki çalışma verileri ile paralel olduğu ve “dem çekme” ifadesinin
Anadolu‟da halk kültürüne yerleşmiş ortak kullanılan bir terim olduğu söylenebilir.
Bindaş (2016)‟a göre “yaban güvercini”nin halk ağzında kullanılan bir adlandırma olduğu;
Özmen (1981)‟e göre yaban güvercininin “Gır Göğ” olarak da bilindiği, bu güvercinlerin
şehirlerde yaşadığı, çatılarda barındığı ve tarlalarda yayıldığı, paçasız ve oyunsuz olduğu;
Yılmaz ve ark. (2012)‟a göre ise “Kırgök” güvercin adının Mardin ilinde de kullanıldığı;
Çalışmada da yaban güvercinlerinin paçasız olduğu ve oyun yapmadığı, “Kır Göğ” ya da
“Cami Güvercini” olarak da bilindiği verilerinin, yukarıdaki çalışma verilerine benzer olduğu,
Konya ilinde yaban güvercinleri için kullanılan “Kır Göğ” ifadesinin Özmen‟in çalışmasını
gerçekleştirdiği 1981 yılından günümüze halen aynı anlamda kullanıldığı ve geleneksel halk
kültüründe yer edindiği şeklinde yorumlanabilir.
Sonuç olarak, güvercinlere ilişkin bazı isimlendirmelerin Anadolu‟da benzer ifadeler ile
kullanıldığı, “Konya Selçuklu Taklambaçları” ve “Konya Selçukluları”nın Konya ilinin köklü
bir geçmişe sahip olan güvercinleri olduğu ve bölgede halen yetiştirilmeye devam edildiği,
özellikle Konya ili halk kültürüne yerleşmiş isimlendirmeye yönelik folklorik ifadelerin ise
gerek kuşçuluk özelinde gerekse günlük hayatta geçmişten günümüze kısmi değişiklikler
olmasına rağmen gerçek bütünlüğünü koruyarak bölgede varlığını devam ettirdiği ve
Bölgenin halk kültüründe güvercinlere ilişkin folklor bilgisinin köklü bir geçmişe sahip
olduğu söylenebilir. Gerçekleştirilen literatür taramalarında güvercinlere ait folklorik
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envanterin genel olarak yetersiz olduğu, dolayısıyla Türk folklor envanterinin bu konuda
yapılacak folklorik çalışmalar ile genişletilmesine katkı sağlanabileceği de ileri sürülebilir.
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ÖZET
Ülkemizde Tarımsal faaliyetler arasında yer alan su ürünleri sektörü, her geçen gün ivme
kazanarak diğer tarımsal faaliyetlerden pozitif anlamda ayrışmaktadır. Artan dünya nüfusu ve
azalan besin kaynakları düşünüldüğünde bu ihtiyaca cevap verebilecek potansiyele sahip olan
su ürünleri sektörü Dünya genelinde her geçen gün artış eğilimindedir. Ülkemizde su ürünleri
sektörü özellikle yetiştiricilik anlamında son yıllarda önemli oranda artış göstermiştir. Su
ürünleri tüketiminin sağlık açısından önemine dair çalışmalar ve ekonomik katma değeri bu
durumun sebeplerinden bazılarıdır. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)‟nün verilerine göre
son yıllarda Tarım sektörü içinde değerlendirilen su ürünleri, potansiyel açısından önemli
oranda artış göstermiştir. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre Dünya nüfusunun
artışına paralel olarak yakın bir gelecekte mevcut gıda kaynaklarının Dünya nüfusunu sağlıklı
bir şekilde besleyebilmesi için iki katına çıkması gerektiği yönündedir. Bu ihtiyacın
karşılanmasında da su ürünleri sektörü son derece önemlidir. Dünya‟da meydana gelen iklim
değişikliğinin en önemli etkilerinden birisi olan küresel ısınma tarımsal faaliyetlerin tamamını
olumsuz yönde etkilemiştir. Su ürünleri sektörü de iklim değişikliğinden ciddi anlamda
etkilenmiş, özellikle avcılık yöntemi ile elde edilen su ürünleri miktarı son yıllarda azalmıştır.
Bu sebeplerden dolayı sektör yetiştiricilik yöntemiyle elde edilen su ürünlerine önem
göstererek olumsuz doğa koşullarını minimize etmeye çalışmaktadır. Su ürünleri sektörünün
gelişmesinde devlet destekleri, tüketim miktarları ve ekonomik beklentiler son derece
önemlidir. Bütün bu parametrelerin ışığında ülkemizde su ürünleri sektörü son yıllarda
tarımsal faaliyetler arasında en fazla ilgi gören sektör durumundadır. Türkiye İstatistik
Kurumunun 2018 yılı verilerine göre ülkemizde kişi başı balık tüketim değerimiz 6.14 Kg‟dır.
Bu durum sektörün gelişimi açısından son derece önemlidir. Bu anlamda çalışmalar yapılarak
su ürünlerinin besin değeri ve sağlık açısından faydalarının anlatılması kişi başına düşen balık
tüketimini artıracak ve bu duruma paralel olarak ta su ürünleri sektörü gelişimine hız
verecektir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Faaliyetler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
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SHARE OF THE AQUACULTURE SECTOR IN AGRICULTURAL PRODUCTION

ABSTRACT
The aquaculture sector, which is among the agricultural production branches in Turkey,
develops day by day and differentiates with a positive sense from other agricultural activities.
Considering the world population increase and food resources‟ decrease, the aquaculture
sector, which has the potential to meet this deficit, is in an increasing trend throughout the
world. In our country, the aquaculture sector has increased significantly in recent years,
especially in terms of fish breeding. Studies on the importance of seafood consumption for
health and economic added value are some of the reasons for this situation. According to the
data of the World Food and Agriculture Organization (FAO), the aquaculture products have
increased significantly in terms of potential, in recent years. The results of the researches
showed that parallel with the increase of the world population in the near future, the food
resources should double in order to feed the world population. Aquaculture sector is
extremely important in meeting this need.
Global warming, which is one of the most important effects of climate change, has adversely
affected all agricultural activities. The aquaculture has also been seriously affected by the
climate change too, and the amount of fishery products obtained by fishing has decreased in
last years. So the importance of fish culture increase day by day. State supports, consumption
amounts and economic expectations are extremely important factors in the development of
the aquaculture sector. In the light of all these parameters, the fish culture sector is the most
popular agricultural activity in our country in recent years.
According to Turkish Statistical Institute 2018 data fish consumption to per person is 6.14 kg
/year in Turkey. This value is extremely important for the development of this sector. In this
sense, telling the nutritional value and health benefits of fishery products to people by
conducting studies will increase per capita consumption of fish and the development of the
aquaculture sector will accelerate.
Key Words: Agricultural activities, Aquatic products, Aquaculture

1. GĠRĠġ
Ülkemizde Su ürünleri sektörü Tarımsal faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Tarımsal
faaliyetler de kendi içerisinde çiftlik ve hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık (su ürünleri)
olarak alt sektörlere ayrılmaktadır. Ülke ekonomisinde tarımsal faaliyetler içinde
değerlendirilen su ürünleri sektörünün payı oldukça düşüktür. Dünya genelinde ki su
ürünlerinin gelişimine, ülkemiz potansiyeline bakıldığı zaman sektörün ülke ekonomisine
pozitif anlamda katma değer sağlayacağı açıktır. Tarımsal faaliyetler yıllar içerisindeki
durumuna bakıldığı zaman 1923 yılında Tarım, Gayri safi millî hasıla (GSMH)‟nın
%43,10‟nunu oluştururken, 1960 yılında %37,50‟ye, 1995 yılında ise %14,40‟a kadar
gerilediği görülmektedir. Değişen teknolojilerin ve yeniliklerin ekonomilerdeki anlayışı

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 207

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

değiştirmeye başlamasıyla birlikte sanayi sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sanayi
sektörünün 1923 yılında Gayri Safi Milli Hasıladaki payı %10,60 iken, 1995 yılında
%26,60‟a kadar yükselmiştir. Bu veriler ışığında sanayi ve hizmet sektörlerinin ülkemizde
tarım sektöründen daha fazla geliştiğine işaret etmektedir (Doğan, 1997). Ülkemizde su
ürünleri yetiştiriciliği 1960‟lı yıllarda sazan ve gökkuşağı alabalığı türleri ile başlamıştır. 1980
yılından itibaren levrek ve çipura yetiştiricilik çalışmaları ile devam etmiştir (Demir, 2008). İç
sularımızda ağırlıklı olarak alabalık ve sazan türleri, Denizlerimizde ise levrek ve çipura
ağırlıkta olmak üzere, orkinoz, lahoz, karagöz, kalkan, fangiri, sinagrit, ve sivriburun gibi
alternatif türlerin yetiştiricilik çalışmalarına başlanılmıştır (Özden vd., 2005). Ülkemizde su
ürünleri yıllar içerisinde gelişim gösteren sektörler arasındadır. Bu durumun nedenleri
arasında su ürünleri işleme teknolojilerinin gelişmesi, su ürünleri tüketiminin sağlık açısından
önemine dair araştırmaların yapılması, ekonomik anlamda önemli bir katma değer oluşu,
beslenme dışında farklı sektörlere (İlaç, kozmetik vb.) ham madde sağlaması gibi faktörler
söylenebilir. Bütün bu nedenlerden dolayı su ürünleri sektörü ülkemizde gelişimini her geçen
gün hızlandıran sektörler içerisinde yerini almıştır. Dünya geneline de bakıldığı zaman
özellikle son yıllardaki gıda kaynaklarının azalmasına paralel olarak Dünyanın gelişmiş
ülkeleri su ürünleri sektörüne yatırımlarını arttırmıştır (Angiş, 2004; Aydın ve Karadurmuş,
2013).

2. TÜRKĠYE SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU
Ülkemiz 8333 km‟lik kıyı şeridine sahiptir. Bu durum, deniz ve iç sular potansiyeli anlamında
oldukça önemlidir. Özellikle son yıllarda artan dünya nüfusu ve azalan besin kaynakları
düşüldüğünde, su ürünleri sektörünün bu ihtiyaca cevap vereceği öngörülmüş ve Dünya
genelinde su ürünleri sektörü ülkelerin stratejik planları arasına girmiştir. Su ürünleri üretimi
avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere iki kısımda değerlendirilerek bu anlamda önemli
yatırımlar yapılmıştır (Arslan, Bayır., 2020). Ülkemizde yıllar içerisinde gelişim gösteren su
ürünleri sektörünü Tarımsal faaliyetler içerisinde değerlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
(BSGM) tarafından sevk ve idare edilmektedir. Özellikle son yıllarda Dünyadaki diğer
ülkelerin su ürünleri sektörüne yapmış oldukları yatırımlara paralel olarak ülkemizde de su
ürünleri sektörü önemli derecede gelişmiştir. Devlet destekleri ve sektörün ekonomik getirisi
bu anlamda son derece önemlidir. Ülke ekonomisine katkısı, istihdam imkânları ve mevcut
potansiyeli dikkate alınarak su ürünleri sektörüne yönelik yatırımlar arttırılmıştır. Türkiye
İstatistik Kurumu TÜİK(2018) verilerine bakıldığı zamanda bu gelişim net bir şekilde
görülmektedir. Ülkemiz su ürünleri üretim değerleri genel olarak (Avcılık ve yetiştiricilik)
Çizelge 1‟de verilmiştir.
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Çizelge 1. Türkiye Su Ürünleri Üretimi (TÜĠK, 2018).
Deniz

YETĠġTĠRĠCĠLĠK
(ton)
Ġçsu

Toplam

TOPLAM
(ton)

503.345

35.646

43.385

79.031

582.376

43.323

527.733

29.730

37.514

67.244

594.977

522.744

43.938

566.682

26.868

34.297

61.165

627.847

463.074

44.698

507.772

39.726

40.217

79.943

587.715

2004

504.897

45.585

550.482

49.895

44.115

94.010

644.492

2005

380.381

46.115

426.496

69.673

48.604

118.277

544.773

2006

488.966

44.082

533.048

72.249

56.694

128.943

661.991

2007

589.129

43.321

632.450

80.840

59.033

139.873

772.323

2008

453.113

41.011

494.124

85.629

66.557

152.186

646.310

2009

425.275

39.187

464.462

82.481

76.248

158.729

623.191

2010

445.680

40.259

485.939

88.573

78.568

167.141

653.080

2011

477.658

37.097

514.755

88.344

100.446

188.790

703.545

2012

396.322

36.120

432.442

100.853

111.557

212.410

644.852

2013

339.047

35.074

374.121

110.375

123.019

233.394

607.515

2014

266.078

36.134

302.212

126.894

108.239

235.133

537.345

2015

397.731

34.176

431.907

138.879

101.455

240.334

672.241

2016

301.464

33.856

335.320

151.794

101.601

253.395

588.715

2017

322.173

32.145

354.318

172.492

104.010

276.502

630.820

2018

283.955

30.139

314.094

209.370

105.167

314.537

628.631

Deniz

AVCILIK
(ton)
Ġçsu

Toplam

2000

460.521

42.824

2001

484.410

2002
2003

Yıllar

Çizelge 1‟de ülkemizin yıllar içerisindeki su ürünleri üretimi verilmiştir. Özellikle
yetiştiricilik yöntemi ile elde edilen su ürünleri üretiminin yıllar içerisinde önemli oranda
arttığını 2018 yılı itibariyle avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerini yakaladığını
söyleyebiliriz.

2.1. Avcılık Yolu Ġle Elde Edilen Su Ürünleri
Ülkemizde avcılık yöntemi ile elde edilen su ürünleri, tüm dünyada olduğu gibi sıkıntı
içerisindedir. Bu sıkıntının nedenleri arasında, uygulanan aşırı, zamansız ve hatalı avlanma,
kullanılan av aletleri ve bilinçsiz avcılık gelmektedir. Özellikle sürdürülebilir balıkçılık ve
mevcut popülasyonların devamı için son derece önemli bir durumdur. Nitekim dünya
genelinde balık stoklarına bakıldığında, aşırı avcılığı yapılan stokların % 31,4, tam kapasite
ile avcılığı yapılan stokların %58,1 ve normal avcılığı yapılan stokların ise %10,5 olduğu
görülmektedir (FAO 2016). Ülkemizde de avcılık sektörü her geçen gün olumsuz yönde
ilerlemektedir. Durumun avcılık sistemleriyle ilgisi olduğu kadar İklim değişikliğinden
kaynaklı küresel ısınmayla da alakalıdır. Özellikle denizlerimizdeki su sıcaklık
seviyelerindeki artışlar avcılık sektörümüzü olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye İstatistik
Kurumunun (TÜİK, 2018) verilerine bakıldığı zamanda durum net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Ülkemiz avcılık yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı Çizelge 2‟de verilmiştir.
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Çizelge 2. Avcılık Yolu Ġle Elde Edilen Su Ürünleri Miktarı (TÜĠK, 2018).
Balıklar

DENĠZ
(ton)
Diğer

Balıklar

ĠÇSU
(ton)
Diğer

Toplam

Toplam

TOPLAM
(ton)

2000

441.634

18.831

460.465

39.474

3.350

42.824

503.289

2001

464.987

2002

493.446

19.230

484.217

39.215

4.108

43.323

527.540

29.298

522.744

39.209

4.729

43.938

566.682

2003

416.126

46.948

463.074

39.873

4.825

44.698

507.772

2004

456.752

48.145

504.897

40.586

4.999

45.585

550.482

2005

334.248

46.133

380.381

42.630

3.485

46.115

426.496

2006

409.945

79.021

488.966

40.990

3.092

44.082

533.048

2007

518.201

70.928

589.129

40.213

3.108

43.321

632.450

2008

395.660

57.453

453.113

38.553

2.458

41.011

494.124

2009

380.636

44.410

425.046

35.604

3.583

39.187

464.233

2010

399.656

46.024

445.680

36.458

3.801

40.259

485.939

2011

432.246

45.412

477.658

34.328

2.769

37.097

514.755

2012

315.637

80.686

396.323

33.787

2.333

36.120

432.443

2013

295.168

43.879

339.047

32.281

2.793

35.074

374.121

2014

231.058

35.019

266.077

33.263

2.871

36.134

302.211

2015

345.765

51.966

397.731

32.376

1.800

34.176

431.907

2016

263.725

37.739

301.464

31.509

2.347

33.856

335.320

2017

269.677

52.496

322.173

29.773

2.372

32.145

354.318

2018

222.024

61.931

283.955

27.607

2.532

30.139

314.094

Yıllar

Çizelge 2 verilerine göre ülkemizde avcılık yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı genel
olarak yıllar içerisinde azalma eğilimindedir. 2000 yılında yaklaşık 503.000 ton olan avcılık
potansiyelimiz 2018 yılında 314.000 ton sevilerine kadar gerilemiştir. 2015 yılında
sürdürülebilirliği söz konusu olmayan stoklar arasında değerlendirilen 16 istatistiki bölge
arasında, ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz ve Karadeniz bölgesi %62,2 oran ile en
yüksek değere sahiptir (FAO, 2018; Demirci, vd., 2019).
2.2. YetiĢtiricilik Yolu Ġle Elde Edilen Su Ürünleri
Sürdürülebilir su ürünleri mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını sürekli olarak
karşılayacak teknolojik değişim ve gelişimlere paralel olarak kendini yenileyerek doğal
kaynakların korunmasını amaçlamalıdır. Toprak, su, bitki ve hayvan kaynaklarının tamamını
içine alan sürdürülebilir gelişim çevreye zarar vermez, teknik açıdan uygundur, ekonomik
olarak ömrü vardır ve sosyal açıdan kabul görür (Frankic, Hershner, 2003). Bu düşünceden
hareket ederek, Ülkemizde su ürünleri yetiştiricilik yöntemi ile elde edilen su ürünleri toplam
üretimimizin hemen hemen yarısını oluşturmaktadır. Özellikle Devlet politikalarımız ve son
yıllarda iklim değişikliğine bağlı su ürünleri popülasyonlarındaki dalgalanmaya bağlı avcılık
sıkıntılarımız ülkemizde su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinin gelişimine vesile olmuştur
(Arslan, 2020). Ülkemizde yetiştiricilik yöntemi ile elde edilen su ürünleri miktarı Türkiye
İstatistik Kurumunun (TÜİK, 2018) verilerine göre Çizelge 3‟te verilmiştir.
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Çizelge 3. YetiĢtiricilik Yolu Ġle Elde Edilen Su Ürünleri Miktarı (TÜĠK, 2018).
YETĠġTĠRĠCĠLĠK ÜRETĠMĠ

Yıllar

DENİZ

İÇSU
(Ton)
43.385

TOPLAMDAKİ PAYI
(%)
54,9

TOPLAM
(Ton)

2000

35.646

TOPLAMDAKİ PAYI
(%)
45,1

2001

29.730

44,2

37.514

55,8

67.244

2002

26.868

43,9

34.297

56,1

61.165

2003

39.726

49,7

40.217

50,3

79.943

2004

49.895

53,1

44.115

46,9

94.010

2005

69.673

58,9

48.604

41,1

118.277

2006

72.249

56,0

56.694

44,0

128.943

2007

80.840

57,8

59.033

42,2

139.873

2008

85.629

56,3

66.557

43,7

152.186

2009

82.481

52,0

76.248

48,0

158.729

2010

88.573

53,0

78.568

47,0

167.141

2011

88.344

46,8

100.446

53,2

188.790

2012

100.853

47,5

111.557

52,5

212.410

2013

110.375

47,3

123.018

52,7

233.393

2014

126.894

54,0

108.239

46,0

235.133

2015

138.879

57,8

101.455

42,2

240.334

2016

151.794

59,9

101.601

40,1

253.395

2017

172.492

62,4

104.010

37,6

276.502

2018

209.370

66,6

105.167

33,4

314.537

79.031

Çizelge 3‟te su ürünleri yetiştiricilik sektörünün yıllar içerisinde ki gelişimi görülmektedir.
2000‟li yıllarda Avcılık yöntemi ile elde edilen su ürünleri miktarının çok altında üretim
yapan sektör yıllar içerisinde önemli bir gelişme göstererek genel anlamda avcılık yöntemi ile
elde edilen su ürünleri üretim değerini yakalamıştır. Ülkemizde bulunan 200 kadar doğal göl,
300‟ü aşkın baraj gölü, 750 dolaylarında gölet, 33 büyük akarsu ve son zamanlarda gelişen
teknolojinin de desteği ile denizlerde yapılan yetiştiricilik sistemleri su ürünleri yetiştiricilik
sektörünün potansiyelini arttırmasında ki hususlardan bazılarıdır (ZMO, 2017).
2.3. Türkiye Su Ürünleri Ġthalat Ve Ġhracat Durumu
Ülkemizde tarımsal faaliyetler arasında değerlendirilen su ürünleri üretimi ülke ekonomisine
sağlamış olduğu katkıyla da önemli bir sektördür. Özellikle gıda kaynaklarının
bulunabilirliğinin her geçen gün azaldığı, artan dünya nüfusunun sağlıklı bir şekilde
beslenebilmesinin sorun olduğu düşünüldüğünde ülkelerin stratejik hedefleri açısından da su
ürünleri öneme sahiptir. Ülkelerin ekonomilerini, üretmiş oldukları ürünleri farklı ülkelere
pazarlama durumları direk olarak etkilemektedir. Bunun yanında tüketim noktasında dışarıya
bağımlı kalmamak ekonomik açıdan son derece önemli bir göstergedir. Gelişen teknolojik
imkânların vermiş olduğu faydalarla birlikte artık sadece üretmek değil, üretilen ürünün
işlenerek pazarlanması da stratejileri için önem arz etmektedir. Ülkemiz su ürünleri ithalat ve
ihracat durumları bu anlamda son derece önemli verilerdir. Türkiye İstatistik Kurumunun
(TÜİK, 2018) verilerine göre Ülkemiz su ürünleri ithalat ve ihracat durumu Çizelge 4‟te
verilmiştir.
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Çizelge 4. Türkiye’nin Su Ürünleri Ġthalat ve Ġhracatı (TÜĠK, 2018).
ĠHRACAT
Yıllar

ĠTHALAT

Miktar (ton)

Değer ($)

Değer (₺)

Miktar (ton)

Değer ($)

Değer (₺)

2000

14.533

46.374.937

28.752.958

44.230

36.647.254

22.601.314

2001

18.978

54.487.312

68.838.077

12.971

11.295.373

11.917.561

2002

26.860

96.728.389

148.444.397

22.532

18.754.783

29.392.818

2003

29.937

124.842.223

186.152.895

45.606

32.636.120

48.123.816

2004

32.804

180.513.989

258.987.885

57.694

54.240.304

77.423.079

2005

37.655

206.039.936

277.963.150

47.676

68.558.341

92.425.248

2006

41.973

233.385.315

336.723.477

53.563

83.409.842

120.592.605

2007

47.214

273.077.508

356.293.408

58.022

96.632.063

126.432.371

2008

54.526

383.297.348

505.545.565

63.222

119.768.842

154.343.337

2009

54.354

318.063.028

494.899.926

72.686

105.822.852

163.633.104

2010

55.109

312.935.016

471.459.989

80.726

133.829.563

200.395.897

2011

66.738

395.306.914

664.333.252

65.698

173.886.517

290.826.203

2012

74.006

413.917.190

744.907.572

65.384

176.402.894

317.626.975

2013

101.063

568.207.316

1.083.243.678

67.530

188.068.388

359.490.196

2014

115.381

675.844.523

1.481.211.383

77.551

198.273.838

435.691.472

2015

121.053

692.220.595

1.879.701.163

110.761

250.969.660

685.467.749

2016

145.469

790.303.664

2.398.269.090

82.074

180.753.629

548.878.092

2017

156.681

854.731.829

3.128.112.446

100.444

230.111.248

841.383.610

2018

177.500

951.793.070

4.578.607.932

98.315

188.965.220

898.860.692

Çizelge 4‟te ülkemiz su ürünleri ithalat ve ihracat durumu verilmektedir. Çizelgeden de
anlaşılacağı üzere su ürünleri sektörü ekonomik anlamda her geçen gün büyüyen ve ülke
ekonomisine pozitif katkı yapan bir durumdadır.
3. SONUÇ
Devletlerin ekonomisine tarımsal faaliyetler önemli oranlarda katkı sağlamaktadır. Özellikle
tarımsal açıdan zengin coğrafyaya sahip olan devletler için bu durum son derece önemlidir.
Bu anlamda özelikle son yıllarda su ürünleri sektörümüz bahse konu durumlara paralel olarak
gelişim periyoduna girmiştir. Sadece beslenme açısından değil diğer sektörlere sunmuş
olduğu hammadde bakımından, istihdam imkânlarından ve ülke ekonomisine vermiş olduğu
katkılardan dolayı da su ürünleri sektörü ülkemiz tarımsal faaliyetler içerisinde cazibesi her
geçen gün artan bir durumdadır. Gelişen Dünya‟da mevcut doğal kaynaklarını ekonomik
faydaya dönüştüremeyen devletlerin geri kalmışlığının kaçınılmaz bir son olduğu gerçeğinden
hareketle ülkemiz su ürünleri sektörünü mevcut potansiyellerimize uygun bir şekilde
yönetmemiz güçlü bir devlet olabilmek için zaruri bir durumdur.
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KÖPEK MAMASINA KATILAN BĠTKĠSEL KARIġIMLARIN OKSĠDASYON VE
LEZZET ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
Oğuzhan KAHRAMAN1, Mustafa ULUDAĞ2, Fatma ĠNAL1 Mustafa Selçuk ALATAġ1
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı köpek mamasına katılan iki farklı doğal bitkisel karışımın antioksidan
ve lezzet üzerine olan etkilerinin belirlenmesidir. Antioksidan olarak Yumesa (çörek otu,
rezene, kekik, yenibahar, zencefil, kimyon, tuz) ve MUSSK (sumak, sarımsak, karabiber)
karışımları kullanıldı. Bu ürünler mamaya %0.5 oranında ilave edildi. Mamalardan alınan
örnekler 0., 1., 3., 6. ve 12. aylarda tiyobarbütirik asit (TBA) analizi yapılmak üzere hava
almayacak şekilde paketlenerek laboratuvarda (20-23ºC) bekletildi. Bitkisel karışımların
mamanın lezzetine olan etkisinin belirlenmesi için iki-kap tercih testi uygulandı. Tercih
testlerinde 15 adet, 3-4 yaşlarında ve ağırlık ortalaması 20 kg olan Golden Retriever ırkı ve 5
adet, 4-5 yaşlarında ve ortalama 35 kg olan Kangal ırkı toplam 20 köpek kullanıldı. Mamalara
üretimden sonraki 1. gün (0) ve sonraki 1., 3., 6. ve 12. aylarda yapılan TBA analizi
sonucunda 0 ve 1. ay kontrol grubunda, 3., 6. ve 12. aylarda ise Yumesa ve MUSSK
karışımları eklenen gruplarda daha az TBA değerleri belirlendi (P<0.05). Depolama
sürelerinin karşılaştırılmasında kontrol grubunda 3., 6. ve 12. aylarda en yüksek TBA
değerleri belirlendi (P<0.001). MUSSK bitkisel karışımı eklenen grupta 1. ayın sonunda en
yüksek TBA değeri belirlendi (P<0.001) ve 12. ayın sonuna kadar değişmedi (P>0.001).
Yumesa karışımı eklenen grupta 3. ve 6. ay TBA değerleri arasında farklılık olmamasına
rağmen, 12. ayda 3. aya kıyasla daha yüksek TBA belirlendi. 12 aylık depolama süresinde
kontrol grubunun toplam TBA değeri Yumesa ve MUSSK ilaveli gruplardan daha yüksekti
(P<0.001). Tercih testi sonuçlarına göre en yüksek tercih edilme oranı %69.4 ile MUSSK
bitkisel karışımı eklenen grupta belirlendi (P<0.05). Bunu sırasıyla %40.9 ve %39.7 ile
Yumesa ve kontrol grubu mama takip etti. Yumesa ve kontrol grubu mamalar arasındaki
tercih oranının önemsiz düzeyde olduğu tespit edildi (P>0.05). Sonuç olarak bitkisel
karışımların hem köpek mamasında yağların oksidasyonunu engelleyerek raf ömrünü uzattığı,
hem de aromaları ile köpek mamasının tüketilebilirliğini artırdığı tespit edildi. Köpek
mamalarında antioksidan etkili ve lezzeti olumsuz etkilemeyen çok farklı doğal aromatik
katkıların çalışılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Köpek maması, bitkisel karışım, oksidasyon, lezzet, TBA.
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THE EFFECTS OF HERBAL MIXTURES ON OXIDATION AND PALATABILITY
OF DOG FOOD
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effects of two different natural herbal mixtures on
antioxidant and palatability of dog food. Yumesa (black cumin, fennel, thyme, allspice,
ginger, cumin, salt) and MUSSK (sumac, garlic, black pepper) mixtures were used as
antioxidants. These products were added to the food at a rate of 0.5%. Samples taken from the
foods were packaged airtight and kept in the laboratory (20-23°C) for thiobarbutyric acid
(TBA) analysis at 0, 1st, 3rd, 6th and 12th months after production. Two-pan preference test
was performed to determine the effect of herbal mixtures on the palatability of the food. In the
preference tests, a total of 20 dogs were used, including 15 Golden Retriever breeds, 3-4 years
old with a 20 kg average body weight and 5 Kangal breeds, 4-5 years old with an average
body weight of 35 kg. As a result of the TBA analysis performed on the first day (0) and in
1st, 3rd, 6th and 12th months after production of dog food, lower values of TBA determined
in control group in 0 and 1st month. In 3rd, 6th and 12th months, Yumesa and MUSSK
groups had lower TBA values than control (P<0.05). The highest TBA value in MUSSK
group was in 1st month (P<0.001) and did not change in all 12 month storage period
(P>0.001). Although there was no difference between the 3rd and 6th month TBA values in
Yumesa mixture group, a higher TBA was found in 12th month compared to 3rd month. Total
TBA value of the control group was higher than Yumesa and MUSSK-added groups at the
end of 12-month storage period (P<0.001). According to the preference test results, the
highest preference rate was 69.4% in MUSSK herbal mixture added group (P<0.05). This was
followed by Yumesa and control group with 40.9% and 39.7%, respectively. Preference rate
between Yumesa and control groups was insignificant (P>0.05). As a result, it was
determined that herbal mixtures prevent oxidation of fats in dog food, prolong the shelf life
and increase palatability of dog food with their aromas. It is necessary to study many different
natural aromatic additives that have antioxidant effects and do not negatively affect
palatability of dog foods.
Keywords: Dog food, herbal mixture, oxidation, palatability, TBA.
1. GĠRĠġ
Köpeklerin sağlıklı beslenmesine önem veren insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır [1].
Bundan dolayı fonksiyonel faydaları olduğu bilinen gıdalar köpek sahipleri arasında
popülerlik kazanmaktadır [2]. Doğal antioksidanlar insan gıdalarında olduğu gibi son yıllarda
köpek mamalarında da önemli fonksiyonel bileşikler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu
bileşikler normal metabolizma tarafından üretilen reaktif oksijen türlerinin veya serbest
radikallerin etkilerini ortadan kaldırmaktadır [3].
Bir ya da daha fazla eşleşmemiş elektron içeren, bağımsız olarak varlığını sürdürebilen
molekül, atom veya atom grupları serbest radikal olarak tanımlanmaktadır. Oksijen serbest
radikalleri yüksek reaktiviteye sahip oksidan moleküller olup, DNA, lipid, protein gibi
hücrenin önemli makro molekülleriyle reaksiyona girerek oksidatif hasar yapabilirler [4]. Ek
olarak, eser mineraller, özellikle demir ve biyolojik antioksidanların kullanımı ekstrüzyon
sonrası oksidasyonda önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, yüksek nem ve yüksek sıcaklık
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koşulları, proteinlerdeki amino asitlerin yan zincirleriyle potansiyel etkileşimleri artıran
lipitlerin hidrolizini artırabilir. Serbest yağ asitleri ve polar lipitler bu durumlarda özellikle
reaktiftir [5].
Antioksidan madde okside olma özelliği bulunan bir maddenin oksidasyonunu engelleyen
veya inhibe eden maddedir. Bitkisel ürünlerin sağlığa yararlı etkilerinin çoğunun
içeriklerindeki antioksidan etkili fenolik yapıdaki bileşiklerden ileri geldiği belirtilmektedir
[4,6,7]
. Fenolik yapıda bileşikler, serbest radikalleri yok ederek ve lipid peroksidasyon
oluşturma yeteneğine sahip olan metal iyonlarla şelasyon yaparak antioksidan etki gösterirler.
Birçok çalışmada, fenolik bileşiklerin düşük dozlarda antioksidan etki gösterirken yüksek
dozlarında prooksidan etki gösterdiği gösterilmiştir [4]. Lipid oksidasyonu gıdaların kalitesinin
bozulması ve raf ömrünün azalmasında ana role sahiptir. Lipid oksidasyonu renk, doku, besin
değeri, tat ve aroma değişikliklerine sebep olarak yiyeceğin tüketimini olumsuz
etkilemektedir. Aynı zamanda sağlık üzerine olumsuz etkileri vardır. Lipid oksidasyonu lipid
bileşimine, işleme yöntemlerine, saklama koşullarına, bileşen türlerine, pro veya
antioksidanların varlığı ve konsantrasyonlarına göre değişmektedir. Yüksek sıcaklıklar hem
oksijen ve hem de demirin serbest kalmasına, böylece serbest radikallerin üretimine neden
olmaktadır [8].
Köpek mamalarının üretiminde de yüksek sıcaklık uygulanan ekstrüzyon işlemi bazı
yiyeceklerdeki lipogenaz ve lipazı inaktive ederek lipid oksidasyonu ve raf ömrü üzerinde
olumlu etki yapabilir. Ekstrüzyon amiloz-lipid kompleksi oluşturarak mamadaki lipid
oksidasyonunu biraz önleyebilir, maillard reaksiyonu ürünleri oluşturabilir, bu ürünler
antioksidatif olduğundan oksidatif stabiliteyi artırabilir [9].
Evcil hayvan mamalarının 12 ay veya daha uzun bir raf ömrüne sahip olması beklenmektedir
[10]
. Bu kadar uzun süre mamaların bileşiminde kullanılan bitkisel ve hayvansal yağları
oksidatif acılaşmaya karşı korumak için de antioksidanlar kullanılır [10,11].
Ticari köpek mamalarında farklı oranlarda yağ bulunur. Yağlar enerji ve esansiyel yağ asitleri
sağlaması dışında yağda çözünen vitaminlerin emilimini kolaylaştırır ve mamanın lezzetine
olumlu etkileri vardır [12]. Yağların acılaşması ve bozulmalarından dolayı köpek mamalarında
yağ kullanımı konusu ilgi görmektedir. Yağlar mamanın üretimi esnasında ve depolanma
süreci boyunca acılaşarak fiziksel ve kimyasal değişikliklere uğrar. Üretim koşulları,
depolama sıcaklığı, ışık ve nem gibi faktörler acılaşmaya etki etmektedir. Yüksek seviyelerde
doymamış yağ asitleri içeren yağlar, oksidasyon hasarına ve duyusal değişimlere neden olan
acılaşmaya karşı oldukça hassastır [13]. Yağlardaki çoklu doymamış yağ asitlerinin
oksidasyonu, depolama sırasında mamanın lezzetini, rengini, kokusunu ve besin değerini
olumsuz yönde etkiler ayrıca oksitlenmiş diyet lipitleri büyüyen köpeklerde gelişimi engeller
ve bazı bağışıklık fonksiyonlarını zayıflatır [9,13].
Oksidatif acılaşma, gıda kalitesini düşüren önemli bir faktördür ve istenmeyen kötü tat ve
kokuların yanı sıra lipit peroksit ve malonaldehit gibi sağlıksız bileşiklerin oluşmasına neden
olur [15]. Köpek mamalarındaki bitkisel ve hayvansal yağların acılaşmasını önlemek için doğal
ve yapay antioksidanlar sıkça kullanılmaktadır [9]. Etkili antioksidan bileşikleri (flavonoidler,
terpenoidler, lignanlar, sülfitler, polifenolikler, karotenoidler, kumarinler, saponinler, bitki
sterolleri) içeren aromatik bitkiler yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir [15, 16].
Bütil hidroksitolüen (BHT), bütil hidroksianisol (BHA), tokoferoller, organik asitler,
baharatlar ve bitkisel ürünler pet mamalarında en yaygın kullanılan antioksidanlardır [16].
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Sentetik antioksidanların toksikasyon riskinden dolayı çeşitli bitki ve baharatlardan elde
edilen doğal antioksidanların kullanılması daha fazla ilgi görmektedir [17]. Zerdeçal, kızılcık,
nar, üzüm çekirdeği, çay, misk otu, gibi polifenollerden zengin bitkiler köpek mamalarında
antioksidan etkiler göstermektedir [18, 19, 20].
Kuru köpek mamalarının yağ içerikleri genellikle %8-18 arasında değişmektedir [21]. Ekstrude
köpek maması üretimi sırasında mamaya yağ ilavesi, genellikle üzerine püskürtme şeklinde
uygulanmaktadır. Bu uygulama ile kurutma işleminden sonra mamalar yağ ile kaplanmış olur.
Bu işlem mamanın lezzetine olumlu etki eder ve enerji içeriğini artırır [22]. Yüzeyi yağlı
mamanın ambalajlanması sırasında yağ kaybı olabilir veya oksitlenerek aromayı bozabilir.
Mamanın kalitesine etki eden bu değişiklikler tüketimi azaltmasının yanı sıra mamanın satın
alınmasını engelleyen önemli faktörlerdir. Pet mamalarının başarısı mamanın iştahla
tüketilmesine bağlıdır. Ürünün görünüm, aroma ve lezzeti tüketime etki eden önemli
faktörlerdir [23].
Köpek mamalarına katılan çeşitli antioksidanlar olmasına rağmen [11,20,24], mamanın
acılaşmasına ve lezzetine olan etkileri hakkındaki çalışma sayısı sınırlıdır [25]. Evcil hayvan
mama endüstrisinde lipid oksidasyonunu ölçmek için peroksit değeri, oksijen tüketimi,
tiyobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARS) gibi çeşitli yöntemler vardır [24,26]. Bundan
dolayı bu çalışmanın amacı, köpek mamasına katılan iki farklı doğal bitkisel karışımın
antioksidan etkinliğinin TBA analizleri ile, lezzet üzerine olan etkilerinin ise iki kap tercih
testiyle belirlenmesidir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Köpek Mamalarının Hazırlanması
Kullanılacak köpek maması, yetişkin köpeklerin besin madde ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde ekstrude formda Bil-Yem (Sincan, Ankara) mama üretim tesislerinde hazırlandı.
Ekstrüzyon işleminden önce bitkisel karışımlar %0.5 oranında miksere ilave edildi (Çizelge
1). Bu karışımlardan biri (Yumesa Meat Plus) çörek otu, rezene, kekik, yenibahar, zencefil,
kimyon ve tuz karışımından oluşmaktadır. Diğer karışım (MUSSK) ise sumak, sarımsak ve
karabiber içermektedir.
Katkı içermeyen kontrol maması ile bitkisel karışımların eklendiği deneme mamaları 200‟er
kg olarak üretildi. Bütün mamalardan kimyasal analizler için örnekler alındı ve 0., 1., 3., 6. ve
12. aylarda analiz yapılmak üzere plastik torbalarda hava almayacak şekilde paketlenerek
laboratuvar dolaplarının içerisinde (yaklaşık 20-23 ºC) bekletildi.
Çizelge 1. Kullanılan köpek mamalarının bileĢimi (%)
Mama BileĢenleri
Kontrol Yumesa MUSSK
Tahıl karması
46.52
46.52
46.52
Tavuk unu
20
20
20
Mısır nişastacılık ürünleri
24
23.5
23.5
Peynir altı suyu tozu
2
2
2
Vitamin-mineral karması
0.95
0.95
0.95
Hayvansal-bitkisel yağ karışımı
6.53
6.53
6.53
Yumesa
0.5
MUSSK
0.5
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2.2. Besin madde analizleri
Üretimden hemen sonra alınan örneklerde kuru madde, ham kül, ham protein, ham yağ, ham
selüloz analizleri yapıldı [27].
2.3. Tiyobarbütirik asit (TBA) analizi
Üretimden sonraki 0 1., 3., 6. Ve 12. aylarda bitkisel karışımların antioksidan etkilerini
belirlemek için örneklerden 10 g alınarak 50 ºC‟deki 50 ml saf su ile 2 dk homojenize
edilerek distilasyon balonuna aktarılıp üzerine 47.5 ml daha saf su eklendi. pH‟nın 1.5
dolayında olması için 4N HCl‟den 2.5 ml ilave edildi ve saf su ile toplam hacim 100 ml‟ye
tamamlandı. Köpük önleyici olarak parafin eklendikten sonra distilasyon düzeneğine
bağlandı. Yaklaşık 50 ml distilat toplanana kadar (yaklaşık 10 dk) distilasyona devam edildi.
5 ml distilat kapaklı tüplere alınıp üzerine 5 ml TBA reaktifi, kör deneme için sadece 5 ml
TBA reaktifi eklendi. Tüpler iyice karıştırıldıktan sonra kaynar su banyosunda 35 dk
bekletildi. Sonrasında 10 dk su içinde soğutulup spektrometre küvetlerine alınıp 538 nm‟de
absorbans değerleri okundu. Ölçülen absorbans değerleri 7.8 faktörü ile çarpılarak kg örnek
başına mg malonaldehit miktarı yani TBA değeri hesaplandı [28].
2.4. Tercih testi
Tercih testleri için toplam 20 adet sağlıklı yetişkin köpek kullanıldı. Bunlardan 15‟i (9 dişi, 6
erkek) 3-4 yaşlarında ve canlı ağırlıkları yaklaşık 20 kg olan Golden Retriever ırkı, 5‟i ise (3
dişi, 2 erkek) 4-5 yaşlarında ve canlı ağırlıkları 35 kg civarında olan Kangal ırkı köpeklerden
oluştu. Araştırma Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hümeyra Özgen Araştırma ve
Uygulama Çiftliği Köpekçilik Ünitesinde yürütüldü. Köpekler 3.6 m2 iç, 11.7 m2 açık alanı
bulunan, zemini beton olan bireysel bölmelerde barındırıldı. Kontrol-Yumesa, KontrolMUSSK ve MUSSK-Yumesa olmak üzere ikili gruplar halinde 3 deneme olacak şekilde iki
kap tercih testi uygulandı. Her bir deneme 12 gün sürdürüldü [29]. Her bir karşılaştırma için 20
köpekte 6 gün tercih testi yapıldı, böylece denemeler 18 gün sürdürüldü. Test mamaları her
gün aynı saatte günde bir kez olmak üzere Golden retriever köpeklere 500 g, Kangal
köpeklere ise 750 g verildi. İçme suyu ad libitum olarak sağlandı. Mamalar kapalı bölmelerin
bir köşesinde yan yana renk ve şekil olarak aynı iki mama kabı konularak köpeklerin tercihine
sunuldu. Köpeklerin yön tercihini engellemek için her gün mamaların yerleri sağdaki sola
soldaki sağa olacak şekilde değiştirilerek deneme yürütüldü (Görsel 1). 1 saat boyunca
köpeklerin mamalara ulaşmasına izin verildi. 1 saat sonunda mama kapları alınarak kalan
mamalar tartıldı, aşağıdaki formülle mama tüketimleri belirlendikten sonra % tercih oranları
hesaplandı.
Tüketim oranı = Deneme maması tüketimi / (Deneme maması tüketimi + Kontrol maması tüketimi)
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Görsel 1. Tercih testi için mamaların yerleĢtirilme düzeni ve 1 saatlik tüketim sonu görüntüsü .

2.5. Ġstatistiksel analizler
TBA değerlerinin karşılaştırılmasında SPSS paket programında General Linear Model,
Repeated Measures ve One-Way ANOVA testleri kullanıldı. Üç grubun çoklu
karşılaştırmaları ise Düzeltilmiş Bonferroni Testi ile gerçekleştirildi. Tercih testi sonuçları
One-Way ANOVA ile değerlendirildi [30].
3. BULGULAR
Mamanın besin madde bileşimi ve buna göre hesaplanan enerji düzeyi Çizelge 2‟de
görülmektedir.
Çizelge 2. Köpek mamasının besin madde bileĢimi
(g/100g KM) ve enerji içeriği (kcal/100 g KM)

Kuru madde, %
Ham protein, g
Lif, g
Kül, g
Yağ, g
Enerji, kcal/kg*

94.50
25.22
2.25
5.16
11.55
406.91

*:Formülle belirlenmiştir.

Mamalara üretimden sonraki 1. gün (0) ve sonraki 1., 3., 6. ve 12. aylarda yapılan TBA
analizleri ile gruplar ve dönemler arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. 0 ve 1. ay kontrol
grubu mamalarda daha düşük (P<0.01), 3., 6. ve 12. aylarda ise Yumesa ve MUSSK
karışımları eklenen gruplarda daha düşük TBA değerleri belirlenmiştir (Çizelge 3).
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Çizelge 3. Grupların farklı dönemlerdeki
karĢılaĢtırılması (mg malonaldehit/kg).

Dönem
1.gün

1.ay

3.ay

6.ay

12.ay

Grup
Kontrol
Yumesa
MUSSK
Toplam
Kontrol
Yumesa
MUSSK
Toplam
Kontrol
Yumesa
MUSSK
Toplam
Kontrol
Yumesa
MUSSK
Toplam
Kontrol
Yumesa
MUSSK
Toplam

n
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9

TBA

X
0.445c
1.024b
1.173a
0.881D
0.647c
1.261b
1.373a
1.094C
1.492a
1.381b
1.373b
1.415B
1.674a
1.443b
1.448b
1.522A
1.633a
1.508b
1.438b
1.526A

değerlerinin

SEM
0.027
0.016
0.025
0.013
0.012
0.029
0.018
0.012
0.014
0.012
0.012
0.007
0.062
0.014
0.014
0.022
0.046
0.007
0.014
0.016

a-d: Farklı harfe sahip gruplar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.01)
A-B: Dönemlere göre farklı harfe sahip ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.01)
SEM: Ortalamaların standart hatası

Depolama sürelerinin karşılaştırılmasında kontrol grubunda 3., 6. ve 12. aylarda en yüksek
TBA değerleri belirlenmiştir (P<0.001). MUSSK bitkisel karışımı eklenen grupta 1., 3., 6. ve
12. aylardaki TBA değerleri benzer bulunmuştur. Yumesa karışımı eklenen grupta ise en
yüksek TBA değeri 6. ve 12. ayda belirlenmiştir (Çizelge 4).
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Çizelge 4. Depolama sürelerine göre TBA değerleri (mg malonaldehit/kg).

Grup

Kontrol

Yumesa

MUSSK

Dönem
1.gün
1.ay
3.ay
6.ay
12.ay
1.gün
1.ay
3.ay
6.ay
12.ay
1.gün
1.ay
3.ay
6.ay
12.ay

n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

X
0.445c
0.647b
1.492a
1.674a
1.633a
1.024d
1.261c
1.381b
1.443ab
1.508a
1.173b
1.373a
1.373a
1.448a
1.438a

SEM
0.023
0.021
0.013
0.038
0.028
0.023
0.021
0.013
0.038
0.028
0.023
0.021
0.013
0.038
0.028

a-d: Aynı grupta farklı harfe sahip depolama süreleri arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0.001).
SEM: Ortalamaların standart hatası

Üç farklı grup köpek mamaları arasındaki tercih testi sonuçlarına göre en yüksek tercih oranı
MUSSK bitkisel karışımı eklenen grupta belirlenmiştir (%69.4). Bunu sırasıyla %40.9 ve
%39.7 ile yumesa ve kontrol grubu mama takip etmiştir (Çizelge 5). Yumesa ve kontrol grubu
mamalar arasındaki tercih oranı önemsiz düzeydedir (P=0.703).
Çizelge 5. Tercih testi sonuçları.

Tercih oranı, %
P değeri
Genel tercih oranı,%
P değeri

1. test (n=20)
Kontrol
Yumesa
48.4
51.6
0.547
Kontrol
39.7
0.703

2. test (n=20)
Kontrol MUSSK
31.1
68.9
<0.001
Yumesa
40.9
<0.001

3. test (n=20)
Yumesa MUSSK
30.1
69.9
<0.001
MUSSK
69.4
<0.001

4. TARTIġMA VE SONUÇ
Çalışmanın ilk gününde ve 1. ayda yapılan analiz sonucunda Yumesa ve MUSSK ilaveli
mamaların TBA değerleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. 60 °C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda, oksidasyon oranının ilave her 15 °C için yaklaşık iki kat arttığı bildirilmektedir
[26]
. Yumesa ve MUSSK ekstruderden önce miksere ilave edildiği için ekstruderdeki yüksek
sıcaklık, muhtemelen fenolik bileşiklerin prooksidan etkisini artırmıştır [31]. Ekstruder ısısıyla
artan bu etki sonucunda eklenen baharatlar köpek mamasının bileşiminde yağ, vitamin,
pigment, Fe ve Cu gibi oksidasyona hassas elementlerin oksidasyonu hızlandırıldığından [4, 9,
32]
başlangıçta TBA değerlerini artırmış olabilir.
Kontrol grubunda 3., 6. ve 12. aylarda diğer gruplara göre daha yüksek TBA değerleri
belirlenmiştir. Kontrol grubu TBA değerleri depolama süresinin 3. ayında en yüksek seviyeye
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ulaşmış, diğer aylardaki artışı önemsiz düzeyde kalmıştır. Yumesa ilaveli grupta 6. ve 12.
ayda en yüksek TBA seviyeleri belirlenmiştir. MUSSK ilaveli grupta ise 1. ayda en yüksek
TBA düzeyi belirlenmiş. Kontrol grubu düşük TBA değeri ile başlamış olsa da depolama
süresi boyunca yüksek oranda artış göstermiştir. Bu, antioksidan ilavesi yapılmamış kontrol
grubunda beklenen bir durumdur. Glodde ve ark (2018) doğal antioksidan etkilerini
incelemek için zerdeçal, açai üzümü ekstratı, kızılcık ve nar ilaveli köpek mamalarında en
yüksek TBA artış oranını kontrol ve açai üzümü ekstraktı içeren grupta belirlemişlerdir. Bu
durumu doz ile açıklamışlardır. Bu çalışmada da 0. ve 1. aylarda bitkisel karışımların TBA
değerlerinin yüksek düzeyde belirlenmesi ilave edilen bitkisel karışımların antioksidan
aktivitelerinin düşük düzeyde kalması ile açıklanabilir, diğer bir ifadeyle miktarları düşük
kalmış olabilir.
Antioksidan aktivite depolama sıcaklığı, süresi ve nem gibi faktörlerden etkilenebilir [24].
Yüksek ısıya maruz kaldığından dolayı bitkisel karışımlar ilk ölçümlerde etkisiz kalmış
olabilir. Çünkü sıcaklık, TBA ve malondialdehit arasındaki reaksiyon için önemli bir
faktördür [33]. Ekstruder şartlarının (sıcaklık, vida hızı, sıkıştırma oranı, nem içeriği) ham
maddelerin antioksidan kapasitelerine olan etkileri incelenmiş ve ekstruder sıcaklığının
antioksidan kapasiteyi azalttığı belirtilmiştir [34]. Çay polifenolleri ekstrüzyon öncesi ilave
edildiğinde daha çok kayba uğradığı belirlenmiştir [20].
Akhtar ve Khan [35] köpek mamasına doğal (α-tokoferol) ve yapay (potasyum sorbat)
antioksidanlar ilave etmiş ve 120 günlük depolama süresi boyunca TBA değerlerinde artış
belirlemişlerdir. Araştırmacılar bu durumun, atmosfer paketleme sisteminin köpek
mamalarında yağın acılaşmasını önlemede yetersiz kalmasına bağlı olduğunu rapor
etmişlerdir. Bu çalışmada da üretilen mamaların atmosfer paketleme yapılarak çevre
sıcaklığında (20-23°C) depolanmasından dolayı 0. ve 1. aylarda yüksek TBA değerleri
belirlenmiş olabilir.
Bu çalışmada 12 aylık depolama süresi değerlendirildiğinde bitkisel karışımların bulunduğu
mama gruplarında ilk 2 ayda TBA değerlerinin daha yüksek bulunması toplam TBA
değerlerini de etkilemiştir. Ancak 3. aydan itibaren bitkisel karışımların ilave edildiği
mamalarda TBA değerleri bariz bir şekilde düşmüştür. Depolama süresince TBA değerindeki
artış değerlendirildiğinde bitkisel karışım ilaveli mamalar başlangıçta yüksek TBA
değerlerine sahip olsa da, artış oranları düşüktür. Kontrol mamasında 0. güne göre 6. ay ve 12.
ay TBA değerlerindeki artış %276 ve %267 iken bu değerler Yumesada %41 ve %47,
MUSSK‟da ise %23 ve %23 olarak gerçekleşmiştir.
İnal ve ark [36] BHA, Vitamin C, vitamin E, sitrik asit, biberiye yağı ile iki bitkisel karışımın
ilave edildiği köpek mamalarında TBA değerlerini karşılaştırmışlar ve 6 aylık depolama
süresi boyunca bitkisel karışımlarda daha düşük TBA değerleri belirlemişlerdir. Bu çalışmada
da bitkisel ürünler 12 aylık depolama süresi boyunca TBA değerlerini düşük düzeyde tutmayı
başarmıştır. Kontrol mamasına karşı Yumesa ile MUSSK benzer sonuçlar vermiştir.
MUSSK‟da ilk gün en yüksek TBA değeri belirlenmiş olmasına rağmen 1. aydan itibaren
oksidatif stabilite değişmeden kalmıştır, dolayısıyla daha iyi antioksidan etki göstermiştir.
Gross ve ark [37] köpek mamalarını farklı antioksidanların ilavesiyle 22.2 °C‟de 12 ay,
48.8°C‟de 16 hafta depoladıklarında, oksidatif stabiliteyi TBA ve peroksit değeri ile ölçmüş,
özellikle 22.2 °C‟de depolandığı zaman antioksidanlar arasında farklılık görülmediği için
köpek mamaları için TBA değerinin uygun olmadığını ileri sürmüşlerdir. Onların aksine bu
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çalışma ve önceki bir çalışmanın [36] sonuçlarına göre TBA değerinin köpek mamalarının
oksidatif stabilitesini belirlemede kullanılabileceği görülmektedir. Peroksit değerini
belirlemek ve tekrarlı çalışabilmek için fazla miktarda yağın mamadan ekstrakte edilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla daha fazla zararlı kimyasal kullanımı gerekmektedir, ayrıca analiz
yönteminde renk oluşumunun görsel olarak belirlenmesi nedeniyle hata olasılığının daha fazla
olabileceği düşünülmektedir, bu sebeplerle de peroksit değeri uygun görülmemektedir.
Bu çalışmada kullanılan doğal bitkisel karışımlar tek doz (%0.5) ilave edilmiştir. Daha etkili
sonuçlar için farklı dozlarda uygulamalar yapılmalıdır. Köpek mamaları diğer hayvan
türlerinin yemlerine göre yüksek oranda yağ içerir. Yüksek yağ oranı ile birlikte raf ömrü
uzun bir mama için daha yüksek dozlarda antioksidan ilavesi gerekebilir.
Bitkisel karışımların mamanın lezzetine etkileri iki kap tercih testi köpek mamalarının
lezzetinin değerlendirilmesinde en çok kullanılan yöntemdir [38]. Mamaların tüketilebilirliğini
değerlendirmek için önem arz etmektedir. Yüksek tüketim oranına sahip bir mama aynı
zamanda tercih edilen bir mama olarak değerlendirilmektedir [39]. Bu çalışmada sumak,
sarımsak ve karabiberden oluşan karışımı (MUSSK) içeren grup en çok tercih edilen mama
olmuştur. Çalışmada kullanılan sumak, sarımsak ve karabiber karışımı mamaya köpeklerin
sevdiği koku ve aromayı sağladığı için daha çok tercih edildiği düşünülmektedir. Farklı
bitkilerle yapılmış bir çalışmada, Park ve ark [25] E. faecium ile fermente edilmiş börülce,
zerdeçal, misk otu ve bunların karışımlarını köpek mamalarına %1 düzeyinde karıştırarak
yaptıkları tercih testleri sonucu börülce ve misk otu ilave edilen mama grubunun tercih
edilebilirliğini daha yüksek bulmuşlardır. Di Donfrancesco [40] sarımsak ve karabiberin
yüksek aroma özelliklerinin olduğunu belirlemiştir. Yamato ve ark [41] da uygun dozlarda
kullanıldığında sarımsak ekstraktının lezzet artıcı etkisinin olduğunu ve köpek sağlığına
faydalı olduğunu belirlemişlerdir.
Yumesa ve kontrol maması arasındaki tercih farklılığı önemsiz düzeydedir. Çörek otu, rezene,
kekik, yenibahar, zencefil, kimyon karışımından oluşan aromatik bitki karışımı (Yumesa) tadı
veya kokusundan dolayı köpeklere daha az çekici gelmiş olabilir. Bunun dışında çalışmada
bitkisel karışımların %0.5 gibi düşük bir oranda kullanılması da köpeklere çekici gelmesi için
yetersiz kaldığı düşünülebilir. MUSSK ilaveli mama Yumesa içeren mamadan daha çok tercih
edilmiştir. Benzer TBA düzeyleri belirlenen bitkisel karışımlı mamaların tüketimleri aynı
düzeyde olmamıştır. Bu durum çay polifenolleri ilavesi ile yapılan bir çalışmada da
belirlenmiştir. Chen ve ark [20] kuru köpek mamasına %0.5 oranında çay polifenolleri
ekleyerek köpek mamasının tüketimi oranında artış, %1 ilavesinde ise düşüş belirlemişlerdir.
%0.25 oranında ilave ettiklerinde ise kontrol grubu ile tercih oranı bakımından önemli bir
farklılık belirlememişlerdir. Yeterli ve sağlığa zarar vermeyen oranlarda kullanılan
antioksidan özellikli doğal bitki ve baharatlar hem mamanın tadının korunmasına destek
olarak hem de köpeklerin ilgisini çeken bir koku sağlayarak mamaların tercih edilmesini
sağlayabilir.
Türkiye‟de de diğer ülkelerdeki gibi köpeklerin beslenmesi konusuna ilgi artmaktadır. Bu
çalışmaya benzer çalışmalarla bu konunun desteklenmesine ihtiyaç vardır. Köpek mamalarına
katılan aromatik katkıların hem antioksidan hem de lezzet artırıcı olanları belirlenmelidir.
Çünkü bir bitki ekstraktı veya baharatın çok iyi antioksidan özellikleri olsa bile tüketimi
azaltıcı etkisi varsa kullanılması faydalı olmayacaktır. Antioksidanların köpeklerin sağlığına
olan etkilerinin de incelendiği daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN KLĠNĠK UYGULAMA SIRASINDA
ALGILADIKLARI STRESÖRLER
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada; Türkiye‟deki hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama sırasında
algıladıkları stresörler ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem
ÇalıĢmanın Tipi: Tanımlayıcı geriye dönük literatür taramasıdır.
ÇalıĢmanın Yeri ve Zamanı: Çalışma Kasım 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında internet
ortamında yapıldı.
ÇalıĢmanın Evren ve Örneklemi: Çalışmanın evrenini internet ortamında “hemĢirelik
öğrencileri”, “klinik uygulama”, “stresör”, anahtar kelimeleri ayrı ayrı kullanılarak yapılan
taramadan toplam 59.010 çalışma ve 289 adet lisansüstü tez oluşturdu. Yapılan incelemeler
sonucunda ulaşılabilen ve tam metin olma özelliği taşıyan araştırma kriterlerine uygun 15
çalışma incelendi. İki araştırma kriterlere uygun olmadığı için çalışmanın örneklemini 13
çalışma oluşturdu.
Verilerin Toplanması: Belirtilen anahtar kelimeler ile „‟Google Akademik‟‟ ve „‟Ulusal Tez
Merkezi‟‟ veri tabanları tarandı. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar, yapıldıkları yıllara,
evren grubuna, örneklem grubuna, araştırma tipine ve kullanılan veri toplama araçlarına göre
incelenerek elde edilen veriler, Excel programına aktarıldı.
Verilerin Değerlendirilmesi: Excel dosyasına kodlanan verilerin istatistiksel analizi SPSS
programı ile yapıldı. İncelenen araştırmalara ilişkin verilerin analizinde sayı ve yüzde
kullanıldı.
Bulgular: Ulaşılabilen 59.299 çalışmanın %0,02‟ sinin araştırma kriterlerini taşıdığı görüldü.
Çalışmaların %23,1‟inin 2019 yılında, ortalama 281,00± 122,479 öğrenci ile yapıldığı, evren
ortalamasının 569,82± 311,182 öğrenci, örneklem ortalamasının 411,08± 312,386 öğrenciden
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oluştuğu görüldü. Çalışmaların %92,3‟ünde ölçek, %7,7‟sinde anket kullanıldığı, %23,1‟ i
İstanbul‟da, %15,4‟ ü İzmir ilinde, %46,2‟ sinin Marmara Bölgesinde, yapıldığı görüldü.
Çalışmalarda; dokuz farklı ölçek kullanıldığı görüldü.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda stres yaşadıkları, hemşirelik
öğrencilerine klinik uygulamalara yönelik verilen uyum eğitimleri ve bilinçlendirme
faaliyetlerinin, öğrencilerin klinik uygulamalarda algıladıkları stres ve stresörlerin azalmasını
ve stresle başa çıkma becerilerinin artmasını sağladığı ifade edilmiştir.
Anahtar kelimeler: hemşirelik öğrencileri, klinik uygulama, stresör

STRESSORS PERCEIVED BY NURSING STUDENTS DURING CLINICAL
PRACTICE
SUMMARY
Purpose: In this study; they perceived stress during the clinical practice of nursing students in
Turkey aimed to investigate the related work done.
Materials and Methods
Study Type: This is a descriptive retrospective literature review.
Place and Time of the Study: The study was conducted between November 2020-December
2020.
Study Population and Sample: The universe of the study consisted of a total of 59,010
studies and 289 postgraduate theses from the search made using the keywords “nursing
students”, “clinical practice”, “stressor” separately on the internet. As a result of the
examinations, 15 studies were examined, which could be accessed and were in compliance
with the research criteria of being a full text. Since the two studies did not meet the criteria,
13 studies constituted the sample of the study.
Data Collection: "Google Academic" and "National Thesis Center" databases were scanned
with the specified keywords. The studies included in the study were examined according to
the years they were conducted, the population group, the sample group, the research type and
the data collection tools used, and the data obtained were transferred to the Excel program.
Data Evaluation: The statistical analysis of the data encoded in the Excel file was made with
the SPSS program. Numbers and percentages were used in the analysis of the data of the
investigated studies.
Results: It was observed that 0.02% of the 59,299 studies that could be reached had the
research criteria. It was seen that 23.1% of the studies were conducted in 2019 with an
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average of 281.00 ± 122.479 students, the population average was 569.82 ± 311.182 students
and the sample average was 411.08 ± 312.386 students. It was observed that the scale was
used in 92.3% of the studies, the questionnaire was used in 7.7%, 23.1% were carried out in
Istanbul, 15.4% in İzmir and 46.2% in the Marmara Region. In the studies; it was seen that
nine different scales were used.
Conclusion: It was stated that nursing students experience stress in clinical practice and the
adaptation training and awareness-raising activities given to nursing students for clinical
practices reduce the stress and stressors perceived by students in clinical practice and increase
their ability to cope with stress.
Keywords: nursing students, clinical practice, stressor
GĠRĠġ
Hemşirelik eğitimi, klinik uygulama ve teorik bilgi olmak üzere farklı ve birbirini
tamamlayan iki bölümden oluşur (Yılmaz Karabulutlu vd., 2019; Hamaideh vd., 2017; Karaca
vd., 2017; Taşdelen ve Zaybak, 2013; Warne vd., 2010). Avrupa Birliği‟nin Hemşirelik
Eğitimi için belirlediği kriterler doğrultusunda ülkemizde de hemşirelik eğitimi 4600 saatlik
teorik ve klinik eğitimi kapsamakta ve bu eğitim süresinin yarısını klinik eğitim
oluşturmaktadır (Yök, 2008). Bu nedenle klinik uygulamalar, hemşirelik eğitiminin
vazgeçilmez bir parçasıdır. Klinik uygulamalar hemşirelik öğrencilerinin mesleki gelişimi için
onlara büyük olanak sağlamakla birlikte (Aliafsari Mamaghani vd., 2018; Elcigil ve Yıldırım
Sarı, 2007) öğrenciler için birçok açıdan strese neden olabilmektedir (Alzayyat ve Al-Gamal,
2014; Karaöz, 2013; Rahmani vd., 2011; Elcigil ve Yıldırım Sarı, 2007). Öğrenci hemşirelerin
kliniklerde yaşadığı stres ile ilgili yapılmış pek çok çalışma vardır (Topal Hançer, Güler ve
Süha, 2019; Ergin, Çevik ve Pakiş Çetin, 2018; Atay & Yilmaz, 2011; Sharif & Masoumi,
2005; Tel, Tel, ve Sabancıoğulları, 2004). Hemşirelik eğitiminde öğrenci için stres
faktörlerinin; kişisel, psikososyal, akademik ve klinik tecrübe olmak üzere dört alandan
kaynaklandığı (Pryjmachuk ve Richards, 2007; Sawatzky, 1998) ve en büyük stresörün klinik
eğitim olduğu bildirilmektedir (Alzayyat ve Al-Gamal, 2014; Sawatzky, 1998). Klinik
uygulamaya çıkan hemşirelik öğrencisi alışkın olmadığı bir çevreyle karşı karşıya kalmakta
ve daha önce karşılaşmadığı birçok soruna çözüm üretmek sorumluluğuyla yüzleşmektedir
(Altıok Öner ve Üstün, 2013; Taşdelen ve Zaybak, 2013). Klinik uygulama sırasında;
akademisyen hemĢirelerden kaynaklanan; eleştirici, yargılayıcı yaklaşımlar, öğrenci
değerlendirmeleri sırasında yaşanan düşük not endişesi, ödevlerden kaynaklanan baskı hissi,
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hasta bakım planı konusundaki tutum ve ısrar, eğiticinin tepki ve uyarıları, unvan ve statüsü,
hemşirelik öğrencisini yeterince önemsememesi (Polat, 2019; Topal Hançer, Güler ve Süha,
2019; Ergin, Çevik ve Pakiş Çetin, 2018; Gurková ve Zeleníková, 2018; Korkmaz, 2018;
Labrague, Mcenroe-Petitte, De Los Santos ve Edet, 2018; Hamaideh vd., 2017; Karaca vd.,
2017; Yıldırım, Karaca, Ankaralı, Açıkgoz ve Akkuş, 2016; Akhu-Zaheya, Shaban ve Khater,
2015; Khater, Akhu-Zaheya ve Shaban, 2014; Altıok Öner ve Üstün, 2013; Ekinci, Şahin
Altun ve Can, 2013; Eskin, Harlak, Demirkiran ve Dereboy, 2013; Shaban, Khater ve AkhuZaheya, 2012; Yamashita, Saito ve Takao, 2012; Chan, So ve Fong, 2009; Seyedfatemi,
Tafreshi ve Hagani, 2007; Zengin, 2007), klinik hemĢirelerinden kaynaklanan; öğrenci
hemşireyi değersiz görmesi, erkek hemşireyi dışlaması, öğrenci hemşireleri sıkıştırması,
doktorların karşısında tepkisiz ve pasif kalmaları, öğrencilerden hemşirelik dışı görev ve fazla
iş yükü vermeleri (Doğan ve Yıldırım, 2019; Polat, 2019; Topal Hançer vd., 2019; Ergin vd.,
2018; Gurková ve Zeleníková, 2018; Korkmaz, 2018; Labrague vd., 2018; Hamaideh vd.,
2017; Karaca vd., 2017; Yıldırım vd., 2016; Akhu-Zaheya vd., 2015; Khater vd., 2014; Altıok
Öner ve Üstün, 2013; Ekinci vd., 2013; Eskin vd., 2013; Shaban vd., 2012; Yamashita vd.,
2012; Aydın ve Argun, 2010; Chan vd., 2009; Seyedfatemi vd., 2007; Zengin, 2007),
hekimlerden kaynaklanan; hemşirelik mesleğini küçümsemeleri, öğrenci hemşirelere saygı
tutumunda eksiklik, doktor ve hemşire arasındaki statü (Altıok Öner ve Üstün, 2013),
hemĢirelik uygulamalarıdan kaynaklanan; hata yapma endişesi, öğrenci hemşirenin duygu
kontrolü kaybı, kendilerine güvenlerinin az olması, kuramsal bilginin klinik uygulamada
yetersiz kalması, klinikte uygulama yapmamak, devamlı bakım planı hazırlamak ve hasta
başında beklemek (Polat, 2019; Topal Hançer vd., 2019; Korkmaz, 2018; Yıldırım vd., 2016;
Altıok Öner ve Üstün, 2013; Zengin, 2007), hastalardan kaynaklanan; duygu kontrolü
sağlayamayan ve kişisel sorular soran hasta profili ve öğrenci hemşirelere güvensiz
yaklaşımdan bahsedilmektedir (Yıldırım, Karaca, Cangur, Acıkgoz, ve Akkus, 2017; Yılmaz,
Yaman ve Erdoğan, 2017; Bahadır-Yılmaz, 2016; Altıok Öner ve Üstün, 2013; Ekinci vd.,
2013; Eskin vd., 2013; Atay ve Yilmaz, 2011; Aydın ve Argun, 2010; Sendir ve Acaroglu,
2008; Sharif ve Masoumi, 2005).
Klinik uygulamalarda uzun süreli ve kontrol edilemeyen strese maruz kalmaları
nedeniyle hemşirelik öğrencilerinin, sağlık durumlarının (Lee, Holzemer ve Faucett, 2007;
Zhang, Peters ve Chen, 2018) ve profesyonel kimlik gelişimlerinin olumsuz yönde
etkilendiği, eleştirel düşünme ve karar alma yeteneklerinin zayıflayarak akademik ve klinik
uygulama başarılarının düştüğü belirtilmektedir (Grobecker, 2016; Karaca, Yıldırım,
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Ankaralı, Açıkgöz ve Akkuş, 2015; Altıok Öner ve Üstün, 2013; Reeve, Shumaker,
Yearwood, Crowell ve Riley, 2013; Atay ve Yilmaz, 2011; Edwards, Burnard, Bennett ve
Hebden, 2010; Sendir & Acaroglu, 2008; Zengin, 2007). Öğrencilerin klinik uygulamalarda
yaşadıkları stres, eğitimin etkinliğini azaltan önemli bir faktördür (Taşdelen ve Zaybak, 2013;
Taşdelen ve Zaybak, 2013; Jimenez, Navia-Osorio ve Diaz, 2010). Klinik uygulamalarda stres
yaşayan öğrencilerin, hastanın gereksinimlerini gözlemlemede yetersiz kaldıkları ve hastanın
öz güvenini kaybetmeleri nedeniyle hasta bakım etkinliğinin azaldığı belirtilmektedir
(Grobecker, 2016; Leodoro Jabien Labrague, 2013; Melincavage, 2011; Seyedfatemi vd.,
2007; Şirin, Kavak ve Ertem, 2003; Chapman ve Orb, 2001). Hemşirelik öğrencilerinin klinik
uygulamada yaşadıkları stres ve deneyimleri ile ilgili akademik çalışmaların sayısı gün
geçtikçe artmaktadır (Akman ve Yıldırım, 2020; Birimoglu Okuyan ve Deveci, 2020;
Taşdemir Yiğitoğlu, Turan, Korkmaz Aslan ve Kartal, 2019; Topal Hançer vd., 2019; Turan,
Durgun, Kaya, Ertaş ve Kuvan, 2019; Polat, 2019; Üstündağ, Bostancı ve Aydoğan, 2019;
Yurdakul, 2019; Ergin vd., 2018; Yılmaz, 2018; Korkmaz, 2018; Karaca vd., 2017; Şahin ve
Buzlu, 2017; Abouelfettoh ve Ateeq, 2016; Bublitz, Guido, Lopes ve Freitas, 2016; Yıldırım
vd., 2016; Leodoro Jabien Labrague, 2013; Taşdelen ve Zaybak, 2013; Güler ve Çınar, 2010;
Bayar, Çadır ve Bayar, 2009; Zengin, 2007). Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre;
hemşirelik öğrencilerinin stresi algılama durumlarının cinsiyete, sınıfına, gelir, sağlık
güvencesinin olma ve yurtta kalma durumlarına göre farklılık gösterdiği (Turan vd., 2019),
hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaya başlamadan önce stres düzeylerinin yüksek
seviyede olduğu (Bayar vd., 2009), klinik uygulama sırasında algıladıkları stres düzeylerinin
yüksek seviyede olduğu (Birimoglu Okuyan ve Deveci, 2020; Özdemir, Khorshıd ve Zaybak,
2020; Ergin vd., 2018), klinik uygulama sırasında algıladıkları stres düzeylerinin orta
seviyede olduğu (Turan vd., 2019; Abouelfettoh ve Ateeq, 2016; Bublitz vd., 2016; Leodoro
Jabien Labrague, 2013) belirtilmiştir. Hemşirelik öğrencileri için klinik uygulama sırasında en
fazla strese neden olan etmenler arasında ilk iki sırada; öğretim elemanı/hemşire (Doğan ve
Yıldırım, 2019; Polat, 2019; Topal Hançer vd., 2019; Ergin vd., 2018; Korkmaz, 2018;
Karaca vd., 2017; Yıldırım vd., 2016; Altıok Öner ve Üstün, 2013; Zengin, 2007) ve
ödevler/iş yükü olduğu (Polat, 2019; Topal Hançer vd., 2019; Karaca vd., 2017), bu
stresörlere ek olarak; hastaya bakım verme süreci/ hata yapma korkusu (Polat, 2019; Topal
Hançer vd., 2019; Korkmaz, 2018; Yıldırım vd., 2016; Zengin, 2007) ve klinik uygulamadan
kalma korkusu (Polat, 2019) yaşadıkları belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda öğrencilerin
klinik uygulamada algıladıkları stresle başa çıkma davranışları incelendiğinde; hemşirelik
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öğrencilerinin en sık kaçınma davranışı gösterdikleri ve algıladıkları stres düzeyi arttıkça
kaçınma stratejisini daha sık kullandıkları (Topal Hançer vd., 2019; Karaca vd., 2017), stresle
bas etmede sorun çözme davranışını kullandıkları (Ergin vd., 2018), stresle başa çıkmada aktif
tarzları daha fazla kullandıkları, bu tarzlar içerisinde en çok Kendine Güvenli Yaklaşım
(KGY) yöntemini tercih ettikleri (Üstündağ vd., 2019; Şahin ve Buzlu, 2017; Güler ve Çınar,
2010), hemşirelik öğrencilerinin stresle baş etmelerinin etkili olmasına rağmen ayrıca sigara
kullananların da olduğu (Taşdemir Yiğitoğlu vd., 2019), hemşirelik öğrencilerinin streslerini
azaltmak için tamamlayıcı/bütüncül tedavileri kullandıkları ve bu konularda daha fazla bilgiye
ihtiyaç duydukları (Akman ve Yıldırım, 2020) belirtilmiştir.
Klinik uygulamalarda ilk klinik deneyim; bilinmezlik ve isteksizlik nedeniyle
hemşirelik öğrencilerinde daha fazla stres yaşamalarına neden olmaktadır. İlk kez klinik
uygulamaya çıkan birinci sınıf öğrencilerinde; hata yapma korkusu, prosedürler (enjeksiyon
gibi), ekipmanlar (IV pompaları gibi), doktorlar ile konuşma, eğitimci tarafından
gözlemlenme ve değerlendirme, hasta eğitimi ve ilk klinik deneyim gibi nedenlerin strese
neden olduğu belirtilmektedir (Sprengel ve Job, 2004). Hemşirelik öğrencilerinin klinik stres
düzeylerinin değerlendirildiği bir çalışmada, en fazla stresi ilk defa klinik uygulamaya çıkan
öğrencilerin yaşadığı bulunmuştur (Sharif ve Masoumi, 2005). Ülkemizde yapılan çalışmalar
incelendiğinde, ilk kez klinik uygulamaya çıkan hemşirelik öğrencilerinin düşük düzeyde
(Savcı, Karaaslan ve Turan, 2019; Mankan, Polat, Cengiz ve Sevindik, 2016), öğrencilerin
orta düzeyde (Taşdelen ve Zaybak, 2013) ve yüksek düzeyde stres yaşadıkları (Ergin vd.,
2018; Atay ve Yilmaz, 2011; Baysan Arabacı, Akın Korhan, Tokem ve Torun, 2015;
Karagözoğlu, Özden, Türk ve Yıldız, 2014; Tel, 2004; Şirin vd., 2003), öğrencilerin klinik
uygulama öncesi stres düzeylerinin klinik uygulama sonrasına göre daha yüksek olduğu (Sü,
Özlük ve Demirören, 2018) belirtilmiştir. Hemşirelik öğrencileri için ilk klinik uygulama
sırasında en fazla strese neden olan etmenler arasında; en yüksek oranda hastalar ve bunu
sırasıyla doktorlar (Mankan vd., 2016), hemşirelerin ve öğretim elemanlarının yer aldığı
(Mankan vd., 2016; Taşdelen ve Zaybak, 2013), klinik uygulama ile ilgili en büyük
korkularının mesleki bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklandığı (Ergin vd., 2018; Tel vd.,
2004), hastaya zarar verme korkusu (Savcı vd., 2019; Atay ve Yilmaz, 2011), kendini klinik
ortama hazır hisseden öğrencilerin klinik ortamı daha az tehdit olarak algıladıkları ve klinik
ortamda daha fazla mücadeleci oldukları (Atay ve Yilmaz, 2011), öğrencilerin deneyimleri
arttıkça anksiyete ve streslerinin azaldığını (Baysan Arabacı vd., 2015), strese karşı biyo-
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psikososyal cevap olarak da duygusal tepkiler verdikleri ve stresle başa çıkmada sorun çözme
yöntemini kullandıkları (Ergin vd., 2018) belirtilmiştir.
Öğrencilerin klinik uygulamalarda beklenen davranış değişikliklerine ulaşmaları ve
stres kaynaklarını kontrol altına alabilmeleri için stres düzeylerini ve stres ile baş etme
davranışlarının belirlenmesinin önemli bir nokta olduğu herkes tarafından bilinmektedir.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama sırasında stres ile baş etme davranışları ile ilgili
literatür incelendiğinde; öğrencilerin ilk klinik uygulamada ve tüm klinik uygulama süresince
stres düzeylerinin azaltılması için öğrencilerin uygulama yapılacak kliniğin fiziksel yapısı,
klinik ekibi, klinik kuralları ve öğrencilerden beklentiler konusunda ayrıntılı olarak
bilgilendirilmesi, klinik uygulama ortamına yönelik oryantasyon programı uygulanması
(Özdemir, Khorshıd ve Zaybak, 2020; Savcı vd., 2019; Yurdakul vd., 2019; Ergin vd., 2018;
Mankan vd., 2016; Atay ve Yilmaz, 2011), öğrencilere kendilerini klinik uygulama ile ilgili
yetersiz hissettikleri konularda eğitim verilmesi (Atay ve Yilmaz, 2011; Ergin vd., 2018;
Mankan vd., 2016), klinik uygulama sırasında öğrencilere rehber olunması (Sharif ve
Masoumi, 2005), akran mentorlüğü uygulamasının kullanılması ve bu çalışmanın diğer
hemşirelik sınıfları üzerinde uygulanması (Sü vd., 2018), öğrencilerin klinik uygulama
sırasında stres düzeylerinin erken dönemde tespit edilmesi ve strese yönelik çözümler
sunulması (Yılmaz, 2018; Karaca vd., 2017; Ekinci vd., 2013), akademik ve klinik uygulama
stres düzeylerini yönetmek ve olumlu baş etme stratejilerini artırmak için her sınıfa uygun
destek sağlayacak stres yönetimini kullanma, atılganlık becerileri, zaman yönetimi ve
danışmanlık programları oluşturulması (Topal Hançer vd., 2019; Karaca vd., 2017),
öğrencilerin klinik ortamlarda yaşadığı stres ve başa çıkma stratejileri konusunda eğitmenlerin
farkındalık düzeyinin arttırılması gerektiği (Kaur, Chernomas ve Scanlan, 2020; Karaca vd.,
2017) önerilmektedir.
Amaç: Bu çalışmada; Türkiye‟deki hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama sırasında
algıladıkları stresörler ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem
ÇalıĢmanın Tipi: Tanımlayıcı geriye dönük literatür taramasıdır.
ÇalıĢmanın Yeri ve Zamanı: Çalışma Kasım 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında internet
ortamında yapıldı.
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ÇalıĢmanın Evren ve Örneklemi: Çalışmanın evrenini internet ortamında “hemĢirelik
öğrencileri”, “klinik uygulama”, “stresör”, anahtar kelimeleri ayrı ayrı kullanılarak yapılan
taramadan toplam 59.010 çalışma ve 289 adet lisansüstü tez oluşturdu. Yapılan incelemeler
sonucunda ulaşılabilen ve tam metin olma özelliği taşıyan araştırma kriterlerine uygun 15
çalışma incelendi. İki araştırma kriterlere uygun olmadığı için çalışmanın örneklemini 13
çalışma oluşturdu.
Verilerin Toplanması: Belirtilen anahtar kelimeler ile „‟Google Akademik‟‟ ve „‟Ulusal Tez
Merkezi‟‟ veri tabanları tarandı. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar, yapıldıkları yıllara,
evren grubuna, örneklem grubuna, araştırma tipine ve kullanılan veri toplama araçlarına göre
incelenerek elde edilen veriler, Excel programına aktarıldı.
Verilerin Değerlendirilmesi: Excel dosyasına kodlanan verilerin istatistiksel analizi SPSS
programı ile yapıldı. İncelenen araştırmalara ilişkin verilerin analizinde sayı ve yüzde
kullanıldı.
Bulgular: Ulaşılabilen 59.299 çalışmanın %0,02‟ sinin araştırma kriterlerini taşıdığı görüldü.
Çalışmaların %15,4‟ ünün 2020, 2018, 2017 yılında, %23,1' inin 2019 yılında ve %7,7' sinin
2010-2016 yıllarında gerçekleştirildiği görülmüştür (Şekil 1).
ġekil 1. Yıllara Göre AraĢtırma Sayısı
yıllara göre çalıĢma sayısı
3
3

2

2

2

2
1

1

1

1

1
0
2010

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Çalışmaların evren ortalamasının 569,82± 311,182 kişi ve örneklem ortalamasının 411,08±
312,386 kişiden oluştuğu görüldü (Şekil 2). Evren maksimum kişi sayısı 1050, minimum 177;
örneklem maksimum kişi sayısı 967 ve minimum 15 kişiyi içermektedir.
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ġekil 2. Evren- Örneklem Ortalaması
evren/ örneklem ortalaması

411.08

evren

569.82

örneklem

Çalışmaların 92,3‟ünde ölçek, %7,7‟sinde anket kullanılmıştır (Şekil 3).
ġekil 3. Kullanılan Ölçek ve Anketlerin Yüzdesi
Kullanılan Ölçek ve Anket Dağılımı
7,7%

92,3%

anket

ölçek

Çalışmaların %23,1‟ i İstanbul‟da, %15,4‟ ü İzmir ilinde yürütüldüğü görüldü. Çalışmaların
%46,2‟ si Marmara Bölgesinde, %30,8‟ i Ege Bölgesinde, %23,1‟i Batı Karadeniz Bölgesinde
yapıldığı görüldü. Çalışmalarda Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği, Algılanan Stres
Ölçeği, Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği, Hemşirelik Öğrencileri İçin BiyoPsiko-Sosyal Cevap Ölçeği, Hemşirelik Öğrencileri İçin Stresle Baş Etme Davranışları
Ölçeği, Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği, Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği, Stresle Baş Etme
Tarzları Ölçeği, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanıldığı görülmektedir.
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ġekil 4. ÇalıĢmalarda Ölçeklerin Kullanılma Sayısı
ÇalıĢmalarda kullanılan ölçekler
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Tablo 1. 2010-2020 Yılları Arasında HemĢirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Sırasında Algıladıkları Stresörler ile Ġlgili ÇalıĢmalar
Yıl

1. 2019

Yazar

Yayın Adı

Dergi Adı

Uygulanan
Grup /
KiĢi

Satı
Doğan

Bir
Hemşirelik
Fakültesinde
İntörnlerin
Mesleki
Güdülenmele
ri ve Stres
Kaynakları
İlişkisi

Sürekli Tıp
Eğitimi
Dergisi
2019;
28(6): 418429

İntörn
Öğrenciler

Duygu
Yıldırım

Evren
/
Örnek
lem
N:250
n:163

Bölge/ Ġl

Ölçek Adı

Türkiye‟nin
batısında
yer alan bir
Üniversited
e
Ege
İzmir

“Tanıtıcı
Bilgi
Formu”,

ÇalıĢmanın
türü/
örnekleme
yöntemi
Tanımlayıcı
ve ilişkisel

“Güdülenme
Kaynakları
ve Sorunları
Ölçeği”
“Algılanan
Stres Ölçeği”

2. 2015

Aysel
Karaca
Nuriye
Yıldırım
Handan
Ankaralı
Ferhan

Hemşirelik
Öğrencileri
İçin
Algılanan
Stres, BiyoPsiko-Sosyal
Cevap ve
Stresle Baş
etme
Davranışları

Psikiyatri
Hemşirelik
Hemşireliği Lisas
Dergisi
Öğrencileri
2015;6(1):1
5-25

n: 967

Marmara
ve Batı
Karadeniz
bölgesinde
yer alan bir
sağlık
bilimleri
fakültesi ve
üç sağlık
yüksekokul

SosyoDemografik
Özellikleri
Formu
Hemşirelik
Öğrencileri
İçin
Algılanan
Stres Ölçeği

Geçerlik ve
güvenirliğini
Test etmek
amacıyla
yapılmış
metodolojik
araştırma

Sonuç

Araştırma sonuçlarına göre,
Öğrencilerin öğretim elemanı,
hemşire, hasta, konu, kendisi,
uygulama ve diğer öğrenciler ile ilgili
olarak birçok nedenden kaynaklı
olarak klinik uygulama süreci boyunca
stres yaşadığı ortaya koyulmuştur.
Katılımcıların daha çok öğretim
elemanı ile ilgili stres yaşadığı
saptanmıştır. Diğer stres
kaynaklarının hastalara ve
uygulamalara ilişkin olduğu
saptanmıştır. Klinik uygulamalar
sırasında öğrencilerin karşılaştıkları
stresörlerin öğrencilerin güdülenme
düzeylerine olumsuz etki ettiği
saptanmıştır.
Türkçe‟ye uyarlaması yapılan
algılanan stres, biyo-psiko-sosyal
Cevap ve stresle baş etme davranışları
ölçeklerinin hemşirelik lisans
öğrencilerinin klinik uygulamaları
sırasında yaşadıkları stresi,
Strese verdikleri cevapları ve baş
etmelerinin belirlenmesi için
kullanılabilecek
Geçerli ve güvenilir bir araçtır. Geniş
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Açıkgöz
Dilek
Akkuş

3. 2017

Aysel
Karaca
Nuriye
Yıldırım
Handan
Ankaralı
Ferhan
Açıkgöz
Dilek
Akkuş
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Ölçeklerinin
Türkçe „ye
Uyarlanması

Hemşirelik
Öğrencilerini
n Algılanan
Klinik Stres
Düzeyi,
Stres
Cevapları ve
Baş etme
Davranışları

u
hemşirelik
bölümünde
öğrenim
gören lisans
öğrencileri
oluşturmuşt
ur

Psikiyatri
Hemşirelik
Hemşireliği Lisans
Dergisi Öğrencileri
2017;8(1):3
2–39

N:1.05
0
n: 967

Marmara
ve Batı
Karadeniz
bölgeleri

örneklemlerde denenmesi
Ve hemşirelik öğrencilerinin
yaşadıkları stresin belirlenmesine
Yönelik çalışmalarda kullanılması
önerilir.

Hemşirelik
Öğrencileri
İçin BiyoPsiko-Sosyal
Cevap
Ölçeği
Hemşirelik
Öğrencileri
İçin Stresle
Baş Etme
Davranışları
Ölçeği
Hemşirelik
Öğrencileri
İçin
Algılanan
Stres Ölçeği
Hemşirelik
Öğrencileri
İçin Biyopsiko-sosyal
Cevap
Ölçeği
Hemşirelik
Öğrencileri
İçin Stresle
Baş Etme
Davranışları
Ölçeği

Tanımlayıcı
kesitsel

Algılanan stres ölçeği alt boyutuna
göre öğrencilerin ilk iki sıradaki stres
kaynağının öğretim elemanı/hemşire
ve ödevlerden ve iş yükünden
kaynaklandığı belirlenmiştir. Bununla
birlikte öğrencilerin algıladıkları stres
düzeyi arttıkça kaçınma stratejisini
daha sık kullandıkları görülmüştür.
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4. 2018

Eda
Ergin
Kıvan
Çevik
Sevgi
Pakiş
Çetin
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Hemşirelik
Öğrencilerini
n
Eğitimlerine
İlişkin
Algıladığı
Stres ve
Stresle Bas
Etme
Davranışların
ın
İncelenmesi

Hemşirelikt
e Eğitim ve
Araştırma
Dergisi
2018;15
(1): 16-22

Hemşirelik
ikinci,
üçüncü ve
dördüncü
Sınıf
öğrencileri

N:600
n: 410

Ege
Bölgesi
Manisa

“Öğrenci
Tanıtım
Formu”,
“Hemşirelik
Eğitimi Stres
Ölçeği”,
“Hemşirelik
Öğrencileri
İçin
Algılanan
Stres
Skalası”
“Hemşirelik
Öğrencileri
İçin Stresle
Bas Etme
Davranışları
Ölçeği”.

Tanımlayıcı
Kesitsel

Sonuç olarak, hemşirelik eğitiminde
öğrencilerin stres düzeylerinin
ortalamanın üzerinde olduğu,
öğrencilerin en çok stres yasadıkları
durumun öğretim elemanları ve
hemşirelerden kaynaklanan stres
olduğu ve stresle bas etmede sorun
çözme davranışını kullandıkları
saptandı. Çalışmamızın sonuçları
doğrultusunda, hemşirelik
öğrencilerinin eğitimleri süresince
yasadıkları stres türünün, derecesinin
ve stresli durumlarla bas etme
davranışlarının değerlendirilerek
yasadıkları stresle bas etmelerine
yardımcı olacak programların
oluşturularak farkındalıklarının
arttırılması, klinikle ilgili yaşanacak
stresin azaltılması için öğrencilerin
klinikteki becerilerinin
geliştirilmesine, özgüvenlerinin
artmasına katkı sağlayacağı,
dolayısıyla da stres düzeyinin
azalmasında etkili olacağı
düşünüldüğünden klinik benzeri
laboratuvar ortamlarında uygulama
sayısının arttırılarak, kliniğe uyumunu
arttırıcı eğitim programlarının
oluşturulması, kliniğe çıkılmadan önce
hemşireler ve öğretim elemanlarıyla
birlikte oryantasyon programının
düzenlenmesi ve farklı örneklem
gruplarıyla araştırma yapılması
önerilebilir.

Cumhuriyet Zirvesi

5. 2020

Handan
Özdemir
Leyla
Khorshı
d

6. 2013

Ayten
Zaybak
Besti
Üstün
Hatice
Öner
Altıok

7. 2020

Canan
Birimoğ
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Hemşirelik
Öğrencilerini
n Hemşirelik
Eğitimine
İlişkin
Yaşadıkları
Stres
Düzeyinin
Belirlenmesi
Hemşirelik
Öğrencilerini
n Stres
Kaynakları

Sağlık
Yüksekokulu

Türk Fen
ve Sağlık
Dergisi
(TFSD)
2020, 1(2),
20-28

2., 3. Ve 4.
Sınıfa
devam eden
öğrenciler

N:954
n:436

Kuram ve
Uygulamad
a Eğitim
Bilimleri
2013;
13(2); 747766

Hemşirelik
ikinci sınıf
öğrencileri

n:15

Anadolu
Hemşirelik

1, 2. 3. ve
4. Sınıf

Öğrenci
Tanıtım
Formu
Hemşirelik
Eğitimi Stres
Ölçeği

Tanımlayıcı
kesitsel

Hemşirelik eğitimi stres ölçeğinin alt
boyutları olan akademik stres ve
uygulama stresi toplam puan
ortalamaları birbirine yakın olmasına
karşın uygulama stresi biraz daha
yüksek çıkmıştır.

Ege
Bölgesi

“Öğrenci
Bilgi Formu”

Aydın

Öğrencilere
Görüşmenin
Başında Bir
Adet Açık
Uçlu Soru
Sorulmuştur.
Bu Soru;
„‟İkinci Sınıf
Öğrencilerini
n Klinik ve
Kuramsal
Eğitimler
Sırasında
Sosyal Ve
Kişisel
Açıdan
Yaşadıkları
Stres
Kaynakları
Nelerdir?‟‟
Anket formu,

Niteliksel
olgubilim
(fenomenoloj
ik)

Bir başka önemli sonuç, öğrencilerin
klinik deneyimleri sırasında eğitici,
hekim, hemşire ve öğrenci hekimlerin
tutumlarını olumsuz ve stres olarak algılaması ve bunların öğrencinin
profesyonel kimlik kazanımında engel
oluşturmasıdır. Bu nedenle,
eğiticilerin, klinik hemşirelerinin ve
ekibin diğer üyelerinin öğrenci
üzerindeki etkilerini fark etmeleri,
öğrenciyle ilişkileri, rol modeli
olmaları ve klinik ortamın
düzenlenmesine yönelik programların
profesyonel kimlik gelişimine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaç
için, hemşirelik eğitimi veren her
kurumun okul hastane işbirliğinin
artırılmasına yönelik etkinlikler
geliştirmesi önerilir.

Ege
Bölgesi
İzmir

N=460
n=320

Akdeniz
Bölgesi

maksimum
çeşitlilik
örneklemesi

Tanımlayıcı

Hemşirelik öğrencilerinin yüksek
düzeyde stres yaşadığı, sağlıklarının
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lu
Okuyan
Ebru
Deveci

8. 2010

Özgül
Güler
Sezgi
Çınar

9. 2016

Nuriye
Yıldırım
,
Aysel
Karaca,
Handan
Ankaralı
,
Ferhan
Açıkgöz
,
Dilek
Akkuş
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Hemşirelik
Bölümü
Öğrencilerini
n Stres
Durumları ve
Stresle Baş
Etme
Yöntemleri
Hemşirelik
Öğrencilerini
n
Algıladıkları
Stresörler ve
Kullandıkları
Başetme
Yöntemlerini
n
Belirlenmesi

ve Sağlık
Bilimleri
Dergisi
2020;
23(2): 205211

Hemşirelik
Öğrencileri

Maltepe
Üniversites
i
Hemşirelik
Bilim ve
Sanatı
Dergisi,
Sempozyu
m Özel
Sayısı 2010

Hemşirelik
birinci,
ikinci,
üçüncü ve
dördüncü
sınıf
öğrencileri

N: 400
n: 240

Hemşirelik
Öğrencilerini
n Yaşadıkları
Stres ve
İlişkili
Faktörler

Clinical
Experiment
al Health
Sciences
2016; 6(3):
121-128

Hemşirelik
lisans
öğrencileri

N:105
0
n:821

Hatay

Hemşirelik
Eğitimi Stres
Ölçeği

korunması ve akademik başarılarının
artması için stres oluşturan faktörlerin
azaltılmasına yönelik düzenlemelerin
yapılması önerilmektedir.

Başa Çıkma
Stratejileri
Ölçeği
Marmara
bölgesi
İstanbul

Öğrenci
Tanıtım
Formu

Tanımlayıcı

Stresle Baş
Etme
Tarzları
Ölçeği

Marmara
ve
Karadeniz
bölgeleri

Bilgi formu
Hemşirelik
Eğitimi Stres
Olceği
(Stress in
Nurse
Education
Questionnair
e-SINE)

Tanımlayıcı
kesitsel

Hemşirelik Öğrencilerinin hemşirelik
öğrencilerinin %65,8‟inin eğitim ile
ilgili stres yaşadığı belirlendi. Eğitim
ile ilgili stres yaşayan öğrencilerin
%32.1‟inin eğitim giderleri gibi diğer
faktörlerle, %25.8‟i derslerle, %13.3‟ü
fiziki ortamla, %10‟u uygulama
alanları ve %3.8‟i öğretim elemanı ile
ilgili stres yaşadığı saptandı. Eğitim
ile ilgili stres yaşayan öğrencilerin ise
kendine güvensiz yaklaşımı daha fazla
kullandıkları belirlendi.
Hemşirelik öğrencilerinin akademik
stresleri arasında en çok sınavlara
hazırlanmak, sınavlara girmek ve
değerlendirilme endişesi gelmektedir.
Klinik stresleri olarak acı çeken bir
hastayı izlemek, öğretim elemanı
tarafından eleştirilmek ve bakım
verirken hata yapma korkusu
belirlenmiştir.
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Öğrenci
hemşirelerde
stres yaratan
durumlar ve
baş etme
yöntemleri

Mersin
Univ
Saglık
Bilim Derg
2017;10(2)

Hemşirelik
lisans
öğrencileri

N=531
n:280

Akdeniz
Bölgesi
Mersin

Semra
Erdoğan

11. 2019

Hasret
Yurdaku
l
Tez
Danışm
anı
Doç. Dr.
Kerime
Derya
Beydağ

12. 2019

Tezi
Hazırlay
an
Asiye
Polat

Hemşirelik
Öğrencilerini
n Klinik
Uygulamalar
a İlişkin
Algıladıkları
Stres
Ve Stresle
Baş Etme
Davranışları:
Bir Vakıf
Üniversitesi
Örneği

T.C.
İstanbul
Okan
Üniversites
i
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Hemşirelik
Anabilim
Dalı
Yüksek
Lisans Tezi

2. 3. ve 4.
Sınıf
Hemşirelik
Öğrencileri

Hemşirelik
Öğrencilerini
n Klinik
Uygulama
Sırasında
Yaşadıkları

T.C.
Nevşehir
Hacı
Bektaş Veli
Üniversites
i

Hemşirelik
Öğrencileri

N: 177
n:141

Marmara
bölgesi
İstanbul

Öğrenci
Hemşirelerde
Stres Yaratan
Durumlara
İlişkin Bilgi
Formu
Stresle Baş
Etme
Tarzları
Ölçeği
Veri
Toplama
Formu,

Tanımlayıcı

Tanımlayıcı

Hemşirelik
Öğrencileri
İçin
Algılanan
Stres Ölçeği
Hemşirelik
Öğrencileri
İçin Stresle
Baş Etme
Davranışları
Ölçeği
N: 416
n:362

İç Anadolu
Bölgesi
Nevşehir

Anket Formu
Durumluk ve
Sürekli
Kaygı Ölçeği

Tanımlayıcı

Bu araştırmada öğrenci hemşirelerin
eğitim sürecinde, klinik ortamda ve
öğrenci yakınlarının hemşireliğe
yönelik olumsuz ön yargısından dolayı
stres yaşadıkları belirlenmiştir.
Öğrenci hemşirelerin bu stresleri
tanımaları ve stresle baş etme
becerileri kazanmasında hemşire
akademisyenlerin görev ve
sorumluluklarının olması
gerekmektedir.
Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan
Stres Ölçeği puan ortalaması
63,51±20,81 olup stres düzeyi
ortalamanın üzerindedir. Öğrencilere;
kliniğin fiziksel yapısı, klinik ekibi,
klinik kuralları ve öğrencilerden
beklentiler konusunda bilgi
verilmesinin algılanan stres düzeyinin
azalmasında önemli bir faktör olduğu
görülmüştür. Öğrencilere verilen
oryantasyon eğitimleri ve
bilinçlendirme faaliyetlerinin, stresle
başa çıkma becerilerini güçlendirmede
ve öğrencilerin klinik eğitimlerinden
algıladıkları stres ve stresle baş etme
davranışlarının azalmasında önemli bir
faktör olacağı düşünülmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara
göre öğrencilerin %93.9‟unun klinik
uygulamalar sırasında kaygı yaşadığı,
durumluk (40.8±6.0) ve Sürekli kaygı
(46.7±6.5) düzeylerinin orta düzeyde
olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin
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Tez
Danışm
anı
Dr. Öğr.
Üyesi
Rahşan
Kolutek

Kaygı
Düzeyleri ve
Kaygı
Yaşamasına
Neden Olan
Faktörlerin
Belirlenmesi

Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Hemşirelik
Anabilim
Dalı
Yüksek
Lisans Tezi

Aslıhan
Yılmaz

Hemşirelik
Öğrencilerini
n Klinik
Uygulamalı
Eğitim
Döneminde
Stres
Düzeylerinin
Değerlendiril
mesi

T.C.
İstanbul
Bilim
Üniversites
i Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Hemşirelik
Anabilim
Dalı
Cerrahi
Hastalıkları
Hemşireliği
Yüksek
Lisans
Programı

Danışm
an: Prof.
Dr.
Zehra
Durna

2., 3. ve 4.
Sınıf
Hemşirelik
Öğrencileri

N: 380
n:222

Marmara
bölgesi
İstanbul

Kişisel
Özellikler
Bilgi Formu
Hemşirelik
Eğitimi Stres
Ölçeği‟

Tanımlayıcı

klinik uygulamalar sırasında kaygı
yaşamasına neden olan etmenlerin;
%65.5‟inin klinik uygulamadan kalma
korkusunun kendinden kaynaklı,
%44.2‟sinin verilen ödevlerin öğretim
elemanlarından kaynaklı ve
%60.8‟inin hata yapma korkusunun
klinik uygulama alanlarından kaynaklı
olduğu belirlenmiştir. Çalışmadan elde
edilen sonuçlara göre kaygıya neden
olan etmenlere yönelik öneriler
getirilmiştir.
Hemşirelik eğitimi stres ölçeği
maddeleri puan ortalamaları
incelendiğinde, öğrencilerin en çok
stres yaşadıklarını ifade ettikleri
maddeler akademik stres alt boyutu
için “bütün bir gün çalıştıktan sonra
ders çalışmak zorunda olmak”,
uygulama stresi alt boyutu için ise “acı
çeken bir hastayı izlemek” maddesi
olarak bulundu. Çalışma sonuçlarına
göre, öğrencilerin klinik uygulamalı
eğitim döneminde stres düzeylerinin
erken dönemde tespit edilmesi ve
strese yönelik çözümler sunulması
önerilmektedir.
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SONUÇ
Klinik uygulamalar hemşirelik eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hemşirelik öğrencileri,
klinik uygulamalarda öğrenmeleri üzerinde olumsuz etkisi olan stresi yaşamaktadırlar.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda algıladıkları stres düzeylerinin ve stres
faktörlerinin bilinmesi, kontrol altına alınması ve stres ile baş etme davranışlarının
belirlenmesi; klinik uygulamalarda destekleyici bir ortamın oluşturulması, hemşirelik
öğrencilerinin sağlıklarının korunması, beklenen davranış değişikliklerine ulaşmaları ve
akademik başarılarının artması için önem arz etmektedir. Çalışmalarda öğrencilere verilen
uyum eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetlerinin, öğrencilerin klinik uygulamada algıladıkları
stresin azalmasını ve stresle başa çıkma becerilerinin güçlenmesini sağladığı ifade edilmiştir.
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ORGANĠK VE GELENEKSEL TARIM YAPILAN ALANLARDAKĠ TOPRAK
KALĠTE PARAMETRELERĠNĠN SPEKTRORADYOMETRĠK YÖNTEMLERLE
KARAKTERĠZE EDĠLMESĠ
Abdulkadir TURAN1, Ali Volkan BĠLGĠLĠ2
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2
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ÖZET
Görülebilir ve Yakın Kızıl Ötesi Dalga Boyu Spektroradyometre (Visible and Near Infrared
Reflectance Spectroradiometer Method) tekniği toprak örneklerinin karakterize edilmesinde
ucuz, zamandan tasarruf sağlayan ve kolay bir yaklaşım olarak son zamanlarda yaygın bir
biçimde saha çalışmalarında ve laboratuvar ortamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu
çalışmadaki amaç VNIRS tekniğinin aynı ana materyal üzerinde oluşmuş fakat iki farklı
amenajman sistemi (organik ve inorganik) ile yönetilen alanlara ait toprak örneklerinin
sınıflandırılması ve toprak parametrelerinin tahmin edilebilirliğinde kullanılabilirliğinin test
edilmesidir. Bu kapsam 2 mm lik elekten elenmiş hava kurusu topraklar 350-2500 nm
aralığında VNIRS aletiyle yansımaları toplanmıştır. Toprak örneklerine ait özellikler ile
toprak yansımaları arasındaki ilişkiler Kısmi En Küçük Kareler (Partial Least Square
Regression) tekniği kullanılarak modellenmiştir. Farklı amenajman altındaki topraklar farklı
yansıma karakteristikleri göstermiştir. Organik tarım yapılan alanlardaki toprakların yüzde
yansıma oranları inorganik tarım yapılan alanlardaki toprakların yansımalarına göre düşük
bulunmuş, organik tarım topraklarındaki ortalama yansıma maksimum 10, 9 % oranında
bulunurken, geleneksel toprakların ortalama yansımaları maksimum 15, 5 % oranında
bulunmuştur. Farklı amenajman arasındaki yansıma oranlarındaki farklılıklar her iki grup
arasındaki organik madde oranları ile kaynaklı olduğu düşünülmektedir. PLSR tekniği ile
toprak parametreleri arasındaki modeller ise orta seviyede başarılı bulunmuştur. Organik
topraklardaki kireç, organik madde ve toprak kalite indeks gibi parametrelerde kalibrasyon R2
değerleri sırasıyla 0.86, 0.74 ve 0.83 olarak; çapraz doğrulama R2 değerleri ise sırasıyla 0.44,
0.32, 0.49 olarak bulunmuştur. İnorganik topraklarda ise kireç, organik madde ve toprak kalite
indeks gibi parametrelerde kalibrasyon R2 değerleri sırasıyla 0.81, 0.79 ve 0.79 olarak; çapraz
doğrulama R2 değerleri ise sırasıyla 0.19, 0.63 ve 0.20 olarak bulunmuştur.
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Anahtar Kelimeler: Organik Toprak, Toprak VNIRS PLSR, İnorganik Toprak..
CHARACTERĠZATĠON OF SOĠL QUALĠTY PARAMETERS ĠN ORGANĠC AND
TRADĠTĠONAL FARMĠNG AREAS BY SPECTRORADĠOMETRĠC METHODS

ABSTRACT
Visible and Near Infrared Reflectance Spectroradiometer Method technique has recently
been widely used as a cheap, time-saving and easy approach to characterize soil samples. The
aim of this study is to to test the usability to classify the soil samples belonging to soils
formed on the same main material but managed by two different management systems
(organic and inorganic) and to predict selected soil parameters. In this context, reflections of
air-dried soils sifted through a 2 mm sieve were collected with the VNIRS instrument in the
range of 350-2500 nm. The relationships between soil and soil reflections were modeled
using the Partial Least Square Regression technique. Soils under different management
traditional vs organic showed different reflection characteristics. The percentage reflection
rates of soils in organic farming areas were found to be low compared to the reflections of
soils in inorganic farming areas, while the maximum reflection in organic farming soils was
25.3 %, the reflections of inorganic soils were found to be 15.5 %. The differences in
reflection rates between different management are thought to be due to the organic matter
ratios between the two groups. Models between PLSR technique and soil parameters were
found to be moderately successful. Calibration R2 values for parameters such as lime,
organic matter and soil quality index in organic soils were 0.86, 0.74 and 0.83, respectively;
cross validation R2 values were found as 0.44, 0.32, and 0.49, respectively. In inorganic
soils, the calibration R2 values for parameters such as lime, organic matter and soil quality
index were 0.81, 0.79 and 0.79, respectively; cross validation R2 values were found as 0.19,
0.63 and 0.20, respectively.
Keywords : Soil Organic, Soil İnorganic, VNIRS PLSR, Soil
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1. GĠRĠġ
Toprak, yeryüzünü bir nevi örtü şeklinde kaplayan önemli doğal kaynaklardan biridir, ayrıca
insanlığın devamlılığı ve insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılaması konusunda üretim
yapılabilmesi için en önemli faktördür.1cm toprak oluşumu için ortalama 150-350 yıl
gereklidir. Tarım için ise en az 60 cm toprak gereklidir. En uygun şartlar altında tarım toprağı
20.000 yılda oluşur. Canlı hayatının sürekliliği toprağa bağlıdır.
Toprak kaynakları yoğun ve uygun olmayan tarımsal uygulamalar neticesinde aşırı oranda
fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan aşınıma uğramaktadırlar. Özellikle toprak içerisindeki
organik kısmın yok olması bu aşınımın ilk belirtileri arasındadır ve organik maddenin kaybı
sonrası topraklardaki diğer fiziksel, kimyasal ve biyolojiksel özelliklerde olumsuz
etkilenmekte ve toprak kalitesi giderek azalmaktadır. Toprak kalitesindeki azalma artan yüzey
akışı ve toprak erozyonu, besin elementlerinin yıkanarak taşınımı ve elverişsiz forma
dönüşmesi, topraklarda sıkışma ve toprak biyolojik canlılık çeşitlerinde azalmalar
oluşmaktadır.Toprak organik maddesi farklı toprak amenajmanlarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Toprak organik maddesinin belirlenmesi diğer toprak analizlerinde olduğu gibi arazide
örnekleme yapmayı gerektiren, zaman alıcı ve kimyasal kullanımına yönelik bir çalışmadır.
Genel olarak aynı ana materyal üzerindeki topraklar için farklı modeller üretilmesi ve sık
örneklemeler tahminlerin doğruluğunu artırmaktadır. Spektroradyometrik metotlar ayrıca
toprak yapısından da etkilenmektedir.
Bu çalışmadaki amaç aynı ana materyal üzerinde oluşmuş geleneksel ve organik tarım yapılan
toprakların yansımaları toplanarak onların karakterize edilebilme potansiyellerinin
araştırılmasıdır.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma Şanlıurfa ilinde Göbeklitepe mevkisinde aynı ana materyal üzerinde bulunan
farklı tarım teknikleri (Geleneksel ve Organik tarım) kullanılarak yönetilen araziler de
yapılmıştır.
Bu farklı tarım alanlarından yaklaşık 60 adet toprak örneği 0-30 cm derinlikten alınıp bu
örneklerin laboratuvar da EC, OM, pH, Kireç, KDK gibi analizleri yapılarak
Spektroradyometre aleti ile toprak örneklerinin yansımları alınmıştır.
Analizlerin yapılmasında rutin laboratuvar analiz yöntemleri kullanılmıştır. Organik
madde Walkley Black yöntemi ile (Jackson, 1958), EC ve pH sature haldeki toprak
örneğinden alınan süzükte EC ve pH metre probu yardımıyla ölçülmüş, KDK Amonyum
asetat yöntemiyle (Bower ark., 1952; Kacar, 2009) ve toprak örneklerinin bünye analizi
Bouyoucus metoduyla (Bouyoucos, 1951) analiz edilmiştir.
Toprak Kalite İndeksi (SQI) doğrusal skorlama tekniği kullanılarak hesaplanmıştır.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 255

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Şekil 1.Çalışma alanının google earth görüntüsü ve örnekleme noktalar

2.1. Toprak Örneklerinin Laboratuvar Analizleri
Tekstür (Bouyoucus Yöntemi)
Analizler için önceden hazırlanmış örneklerde organik madde ve karbonatlar
giderildikten sonra hidrometre kullanılarak 40‟ıncı saniyede kum + silt ve 2‟inci saatte ise kil
okumaları yapılarak tekstür (% kil, % silt ve % kum) belirlenmiştir (Bouyoucus, 1951).
Tekstür fraksiyonları belirlendikten sonra tekstür üçgeninde toprakların bünye sınıfları
belirlenmiştir.
Katyon Değişim Kapasitesi (KDK)
Katyon değişim kapasitesi (KDK) sodyum asetat (pH: 8.2) ve amonyum asetat (pH:
7.0) yöntemlerine göre belirlenmiştir (Bower ark., 1952; Kacar, 2009). 4 g toprak örneği
alınıp 100 ml‟lik tüplere konularak 33 mL sodyum asetat ilave edildikten sonra çalkalayıcıda
5 dk çalkalandıktan sonra, 4500 devirli santrifüjde 5 dk. santrifüj edilmiş ve üstteki berrak sıvı
dökülmüştür. Bu işlem üç kez tekrarlanmıştır. Aynı örnekler daha sonra %95‟lik etil alkol ile
yine 5 dk 3 kez çalkalama ve sonra santrifüj edilerek her seferinde alkol dökülmüştür. En son
aşamada örnekler amonyum asetatla aynı işlemler yapılmış ve üstteki berrak (duru) sıvı filtre
edilerek 100 mL‟lik balonlarda biriktirilmiş ve üzeri amonyum asetat ile 100 ml‟ye
tamamlanmıştır. Daha sonra ICP de Na okuması yapılarak toprak örneklerine ait KDK
değerleri hesaplanmıştır.
pH ve Elektriksel İletkenlik ( EC)
Havada kurutulmuş, öğütülmüş ve 2 mm‟lik elekten geçirilmiş örnekler diyonize su ile
satürasyon çamurları hazırlandıktan sonra 24 saat bekletilmiştir. Satürasyon çamurları
ekstraksiyon cihazı yardımıyla süzükleri elde edilmiştir. Bu ekstraktlardan pH, elektriksel
iletkenlik (EC) okunmuştur.
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Toplam Kireç
Toprak örneklerinden 1 gram alınarak % 10‟ luk HCI ile örneklerin kalsimetredeki
CO2 okumaları yapılmıştır (Sağlam, 2012).
Kalsimetrede okunan CO2 değerleri aşağıda verilen eşitlikte topraklardaki toplam kireç
tayini yapılmıştır.
% CaCO3 = V0 X0.004464 x 100
Numune ağ.(g)
V0=Vt (b-e)x273
760(273+t)
B = Hava Basıncı
E = Su buharının maksimum basınç değeri
Vt= Kalsimetrede okunan CO2(ml) (Çağlar, 1949).

Toprak Organik Maddesi
Toprakta organik maddenin belirlenmesinde pek çok analiz metodu olduğu
bilinmektedir (Jackson, 1958). Genel olarak topraklar 2 mm elekten geçirilerek makroskopik
canlılar (bitki kökleri vs) uzaklaştırılmıştır. Organik madde içeriği yüzey toprakta kuru
ağırlığının %1 ile 5‟i kadar olduğu ve derinliğin artmasıyla azalmaktadır.
Organik maddenin miktarı Potasyum dikromat (K2Cr2O7) ve Sülfirik asit (H2SO4) ile
yükseltgenmesinden sonra ortamda reaksiyona girmeyen kromatın (Cr2O7-2) standart Demir
sülfat (Fe2SO4.7H2O) çözeltisiyle titre edilmesi esasına dayanmaktadır. (Walkley and Black,
1934 ).
Elenmiş ve havada kurutulmuş 1 g (organik madde içeriğine bağlı olarak) toprak
erlenmayere konulup ve üzerine 10 ml 1 N K2Cr2O7 çözeltisi ilave edilmiştir. Daha sonra
%96‟dan az olmak koşuluyla 20 ml H2SO4 ilave edildikten sonra 150 ºC‟ye ayarlanmış sıcak
ocak üzerine bırakılmıştır. Soğumaya bırakılan örnek üzerine 200 ml saf su ilave edilmiş ve
titrasyon noktasının net görülmesi için numuneler filitre edilmiştir. Berrak sıvıya 3 - 4 damla
baryum difelaminsülfonat damlatıldıktan sonra karıştırılıp Fe2SO4.7H2O ile geri titre edilerek
doğrudan bulunmuştur.
%OM= (N1*A) - (N2*B) / T*0.58
%OK= (N1*A) - (N2*B) / T
%OM= %OK*0.58
OK: Organik karbon
OM: Organik madde
T: Alınan toprak miktarı (g)
N1: Potasyum dikromat çözeltisinin normalitesi (1 N)

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 257

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

N2: Demir sülfat standart çözeltisinin normalitesi (1 N)
0.58: 100 g OM‟nin %58‟inin karbon olduğu varsayılmaktadır (Van Bemmelen faktörü)
2.2. Toprak Örneklerinin Spektroradyometre Okumaları
Spektroradyometre okumaları
Spektroradyometreler, güneş ışınımı veya yapay ışınım altında, hedef nesneden yansıyan
ışınımı algılayan ve kaydeden çok spektrumlu elektro optik uzaktan algılama sistemleridir.
Hava kurusu 2 mm lik elekten geçirilmiş toprak örneklerinin yansımaları 350 – 2500 nm
aralığında FieldSpec III spektroradyometre cihazı ile elde edilmiştir. Topraklardan elde edilen
yansımalar whitespecktralon ile alınan yansıma ile orantılandıktan sonra nihai yansımaları
hesaplanmıştır;
R=Toprak Yansıması/White Spektralon Yansıması(Referans)

Şekil 2. Toprak örneklerinin yansımalarının alınmasında kulanılan Field spec 3
Spektroradyometre düzeneği

Partial Least Square Regression (PLSR)
Toprak yansımaları ile farklı toprak parametreleri arasındaki ilişkiler PLSR metodu
kullanılarak modellenmiştir. PLSR modelleri Unscumbler programında yürütülmüştür.
Tahminlerin doğruluğu
Regrasyon modeli ve farklı geostatiksel metotlarla elde edilen tahminlerin doğruluğu test
setindeki laboratuvarda gözlemleri ve tahminler arasındaki hatalarının ortalamaların karakökü
(RMSEP) değerleri ile değerlendirilmiştir.
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RMSE aşağıdaki şekilde formulize edilir
n

(Y

RMSE =

lab.gözlemi
Y

tah min

)2

i1

n1

3. ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA
Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Göbeklitepe mevkii Uludağ çiftliği arazisinde, aynı ana materyal
üzerinde bulunan farklı tarım teknikler (Geleneksel ve Organik tarım) kullanılan araziden 30
adet organik tarım yapılan 30 adet geleneksel tarım yapılan bölgelerden alınan toplamda 60
adet örnek 0-30 cm derinlikten alınarak toprakların fiziksel, kimyasal analizleri yapılarak
toprak kalite parametreleri belirlenmiştir. Daha sonra spektroradyometre cihazı ile yansıma
okumaları yapılmıştır. Yansıma okumaları 250/3500 nm değerleri arasında incelenmiştir.
Çizelge 1. Organik tarım yapılan araziye ait toprak parametrelerinin tanıtıcı istatistikleri.
Toprak
DeğiĢkeni

Birim

Ortalama

Std.
Sapma

Çarpıklık

Basıklık

Min.

Maks.

VK*

Kireç

%

19,59

5,97

0,5

-1,24

12,8

30,0

30,47

Org.
Madde

%

3,13

0,47

-0,72

1,08

1,83

3,92

15,01

pH

-

8,02

0,08

-0,6

0,06

7,85

8,17

0,99

EC

ds\cm

2,38

0,81

1,07

-0,69

1,8

3,9

34,03

KDK

cmol\kg

39,39

2,79

-0,24

0,42

32,3

45,2

7,09

* Varyasyon Katsayısı, (varyasyon katsayısı(%), (standart sapma/ortalama*100))
Çizelge 2. Geleneksel tarım yapılan araziye ait toprak parametrelerinin tanıtıcı istatistikleri

Toprak
Birim
DeğiĢkeni

Ortalama Std.
Çarpıklık Basıklık Min. Maks. VK*
Sapma

Kireç

%

18,08

4,23

-0,14

-0,96

8,8

23,0

23,39

Org.
Madde
pH

%

1,84

0,36

-0,38

-0,4

1,06

2,49

19,56

-

8,06

0,13

-0,26

0,96

7,82

8,25

1,61

EC

ds\cm

2,49

0,93

1,17

0,13

1,4

4,6

37,34

KDK

cmol\kg 39,84

3,47

0,33

0,08

34,4

48,2

8,7

* Varyasyon Katsayısı, (varyasyon katsayısı(%), (standart sapma/ortalama*100))
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3.1. VNIRS Tekniği ile Elde edilen Toprak Yansıma Karekteristikleri
Toprak örneklerinin yansımaları incelendiğinde yaklaşık 900-1400-1900 ve 2200 nm dalga
boyları civarında topraklar yansımaları adsorbe etmiştir. Bu dalga boylarındaki adsorpsiyon
piklerinin toprak içerisindeki su ile ilgili olduğu bilinmektedir.
3.1.1. Organik tarım yapılan topraklara ait ham yansımalar

3.1.2. Geleneksel Tarım yapılan topraklara ait yansımalar

Organik tarım altında yer alan toprak örneklerinin yansıma yüzdeleri geleneksel tarım
altındaki topraklara oranla daha az bulunmuştur. Bunun nedeninin organik tarım altında yer
alan topraklardaki nispeten yüksek orandaki organik madde içeriklerinin olduğu
düşünülmektedir. Bu sonuçlar yansıma tekniğinin sonuçlarını da doğrulamaktadır. Öteki
taraftan topraklardan meydana gelen yansımalarda organik madde kapsamının yanı sıra toprak
bünyesi , demir içeriği ve azot içerikleride etkilemekte olduğu önceki çalışmalarda
belirtilmiştir.
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3.2. Partial Least Square (PLSR) Tekniği ile Organik ve Geleneksel Tarım yapılan
Topraklara Ait Bazı Ġncelenen DeğiĢkenlerin Tahmini
Topraklara ait bazı değişkenler ve toprak kalite indeksleri (SQI) PLSR istatistiksel tekniği
kullanılarak yansımalarla modellenmiştir ve tahmin edilmiştir.
Çapraz doğrulama
yaklaşımına göre (cross validation) elde edilen tahmin sonuçları her bir toprak parametresi ve
toprak kalite indeksi için ayrı ayrı geleneksel ve organik tarım yapılan alanlar için aşağıda
verilmiştir.
3.2.1. Organik Tarım Yapılan Topraklar
Organik tarım yapılan toprakların incelenen değişkenleri alt başlık olarak belirtilmiştir.
3.2.1.1. Organik madde

3.2.1.2. Kireç
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3.2.1.3. KDK

3.2.1.4. Toprak Kalite Ġndeksi (Soil Quality Index)

3.2.2. Geleneksel Tarım Yapılan Toprakları
Geleneksel tarım yapılan toprakların incelenen değişkenleri alt başlık olarak belirtilmiştir.
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3.2.2.1. Kireç (CaCO3)

3.2.2.2. Organik Madde

3.2.2.3. pH
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3.2.2.4. KDK

3.2.2.5. SQI

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR
Bu çalışmada iki farklı tarım yönteminin (Geleneksel ve Organik tarım) bulunduğu
arazideki toprak kalite parametrelerinin spektroradyometre ile tahmin edilen ve laboratuvar
analizleri ile bulunan sonuçlarının birbiri ile olan farkları incelenmiştir. Spektroradyometre
sonuçlarına göre incelenen organik ve geleneksel tarım yapılan toprakların yansımaları ile
kalibrasyon modelleri orta seviyede başarılı bulunurken çapraz doğrulama yöntemiyle
tahminleri düşük seviyede başarılı bulunmuştur.
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PANAROMĠK ASANSÖRLERĠN ENERJĠ ĠHTĠYACININ
FOTOVOLTAĠK GÜNEġ PANELLERĠ ĠLE KARġILANMASINA
YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA
Faruk AKIġ¹, Süleyman ġĠMġEK²
1. İstanbul Aydın Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-5104-5044
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ÖZET
Enerji verimliliği, harcanan enerji miktarının, üretim sonucunda elde edilen miktar ve kaliteyi
düşürmeden, ekonomik düzeni ve sosyal düzeni bozmadan minimum seviyeye düşürmüştür.
Teknoloji ile birlikte modern yapı ve binaların artması ve mimari yapılardaki estetik
dokunuşlar asansör teknolojisini etkilemiş asansör üzerine tasarımları doğurmuştur.
Panoramik asansörler yapılara farklı bir görsel zenginlik ve çekicilik kazandırmış yapı
sahiplerinin ve kullanıcılarının yaşam kalitesini bir üst basamağa taşımıştır.
Anahtar Kelimeler: Panaromik asansör, Elektrik enerjisi, Fotovoltaik, PV-Çatı.
1. GĠRĠġ
Her geçen gün artan dünya nüfusu ve tüketim ihtiyaçları dolayısı ile enerji kullanımının
artmasına ve daha fazla enerji ihtiyacı duymamıza neden olmaktadır. Bu nedenle enerji
tasarrufu ve enerji verimliliği konuları global anlamda her geçen gün daha önemli bir hale
gelmektedir. Enerji verimliliği sağlayabilmek için, yani aynı çıktıyı daha az enerji kullanarak
elde edebilmek için enerji tüketim verilerine sahip olmanız bu verileri analiz edebilmeniz ve
analizlerinize dayalı aksiyonlar almanız gerekmektedir. Teknoloji ile birlikte modern yapı ve
binalar artmış mimaride estetik anlayışı farklı bir boyut kazanmıştır.
İnsan tarihinin en eski problemlerinden biri de düşey kaldırmadır. Bu ihtiyaç insan oğlunu icat
keşfine itmiş ilk asansör tasarımı gerçekleşmiştir. Sanayi devriminin başlaması ile teknolojide
ki gelişimde çığır yaşanmış ve daha modern tarzda asansörler ortaya çıkmıştır. Buharla
çalışan bu asansörlerden sonra gelişim çok hızlı olmuş ve asansörlerde elektrik tahrikli
sistemler ortaya çıkmıştır. Mimaride yaşanan gelişmeler asansör sektörüne de yansımış görsel
açıdan bir estetik harikası olan panaromik asansörün doğuşuna zemin hazırlamıştır.
Panaromik asansörlerin çalışma prensibi diğer asansörlerden farklı değildir. Dikkat çeken en
temel özelliği taşıma kabininin cam malzeme kullanılarak kaplanmasıdır. Binanın mimarisine
ayrı bir özellik katan panaromik asansörler her bina için ayrı ayrı tasarlanır. Kabinin camdan
olması kullanıcısına rahatlık ve güven duygusu hissettirir. Diğer asansörlerde olduğu gibi
panaromik asansörlerde de estetik kadar enerji tasarrufu ve verimliliği önemli bir etkendir.
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Bunun için güneş panellerinin gücü kullanıldı. Güneş panelleri güneşten gelen fotonların
taşıdığı elektrik yüklerini, çeşitli alanlarda kullanılabilir elektriğe dönüştürür. Güneş
panellerinin kullanım alanları çok geniş olup gelecekte de bu alanların içine asansörde
girebilir. Güneş panellerinin asansör de güç kaynağı olarak kullanılması enerji tasarrufu sağlar
ve bu da ülke ekonomisini olumlu etkiler. Asansörlerde aydınlatma gereksinimi daha farklı
karşılanmaktadır çünkü asansörler dar tavan aralığına sahiptir ve sürekli hareket halinde
olduğundan gövde üzerinde sık sık titreşimler meydana gelir. Dar tavanlara gömme
aydınlatma montajı yapmak zor olduğundan düşük profil yüksekliğine sahip aydınlatma
elemanları kullanılmaktadır. Led teknolojisinin gücü burada ön plana çıkmaktadır. Gelecekte
asansörlerde aydınlatma ihtiyacını güneş panellerinden karşılanması olasıdır.
2. Asansörlerde Bulunan Aydınlatmaların Enerji Tüketiminin Hesabı
Aydınlatma seviyesi = 50 lüx
Lüx = lümen / 3
Lümen = 150
Işık akısı = lümen
Aydınlatma seviyesi = lüx
Alan = lümen / lüx
W = 0,09290304 x Lüx x Alan

3. Bulgular
Bu deneyde hidropnömatik asansörün kuyu aydınlatması‟nın enerji ihtiyacı, monokristal
güneş enerjisi panelleri tarafından sağlanmıştır. Deneyin şematik görünümü ġekil 1.1‟de
verilmiştir. Test asansörün kuyu aydınlatmasının enerji ihtiyacı, belirtilen formülle
hesaplanmıştır. Günlük ve yıllık enerji ihtiyaçları ġekil 1.2‟de verilmiştir. Yıllık olarak
panellerin yeterli gelmesi amacıyla enerji akülerde depolanmış, panellerin ürettiği fazla enerji
yılın tüm zamanlarında yeterli gelmiştir. Deneyler sırasında 2 adet LXR-395M kodlu 325
Watt‟lık monokristal güneş panelleri kullanılmıştır. Deneyler sırasında günlük enerji üretimi
saatlik bazda ölçülmüş ve ġekil 1.2‟de verilmiştir. İstanbul ilinin aylara göre güneşlenme
verilerinden hesaplama ile yıl içerisinde panellerin üretebileceği günlük enerji miktarı
hesaplanmış ġekil 1.2‟de verilmiştir.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-00-4

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 267

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

ġekil 1.1 Deneyin Şematik Resmi

ġekil 1.2 Her Kat İçin Günlük Enerji İhtiyacı
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ġekil 1.2 Panellerin Saatlere Göre Ürettiği Enerji Miktarları

ġekil 1.2 Aylara Göre Günlük Enerji Üretim Miktarı

4. Sonuç
Deneyler doğrultusunda asansörün günlük enerji ihtiyacının 5,5 kW olduğu hesaplanmıştır.
Kullanılan monokristal güneş enerjisi panellerinin tüm yıl boyunca ortalama olarak günlük
8,5 kW enerji üretimi yapabildiği hesaplanmıştır.
Bu bilgiler ışığında kullanılan güneş enerjisi panelleri test asansörünün tüm yıl boyunca en
kötü şartlarda dahi aydınlatılması için gereken enerjiyi sağlayabileceği saptanmıştır.
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ROBUST CONTROL OF GRID-CONNECTED RECTIFIERS BASED ON
NONLINEAR DISTURBANCE OBSERVER
Akın USLU
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 0000-0003-0336-2659

ÖZET
Three-phase two-level AC/DC active front ends (AFE) rectifiers have been widely prefered in
industry, such as renewable energy sources, battery management systems, uninterruptible
power supply (UPS), active filters, etc. It offers bidirectional power flow, unity power factor
and dc-link voltage regulation. This paper proposes a nonlinear disturbance observer (NDO)
based controller for three phase AC/DC grid connected rectifiers, in order to improve DC link
voltage and grid side current dynamics. The performance of traditional controller schemes for
AC/DC rectifiers depends on accurate mathematical model and correct measurements of the
current and voltages. Besides, typical operating conditions such as temperature rise and aging
factors can cause parametric variations in mathematical model of the converter. This
parametric uncertainties are ignored by the traditional controllers which are designed with
fixed parameters. The presented controller provides high disturbance rejection response
against to DC link capacitance parametric variations and also doesn‟t require DC link current
measurement. The proposed approach consist of inner current loop and outer DC-link voltage
control loop. Inner control loop provides fast tracking response for the desired values, and
also indirectly regulate the DC link voltage. NDO integrated in the controller is used to
asymptotically reject the external load disturbance. With the help of this observer, proposed
control scheme suppress the transients DC voltage fluctuations and improves grid current
power quality. Also it prevents deteriaration of the control performance from parametric
variations and external disturbances. Theoretical analysis and detailed derivation of proposed
composite controller is provided. The efectiveness of the proposed controller method has been
validated by experimental results

Anahtar Kelimeler: Three Phase Active Front End (AFE) Rectifier, Nonlinear Disturbance
Observer (NDO), DC-link voltage control.
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1. INTRODUCTION
Grid-connected (AFE) rectifiers has a very important role in obtaining high quality current
from the alternative current sources, have progressively been adopted in renewable energy
systems [1], distributed power generation, battery management systems, and (UPSs), hybrid
electric vehicles, smart grids, etc. To obtain pure sine wave, an L grid filter is usually adopted
as an interface between the converter and the power source in order to reduce high frequency
harmonics[2]. However, when the grid filter parameter varies, due to temperature, saturation
etc., closed loop control performance may be negatively affected and output current is
contaminated with harmonics caused by disturbances. In addition to, the unmodeled dynamics
like uncertainties, dead-time load varitations, may deteriorate performance and stability ot the
the control. For the current control of grid-connected rectifiers, many strategies have been
applied, such as proportional–integral (PI) control [3], proportional–resonant (PR) control [4],
and repetitive control (RC) [5], etc. Although these controllers are good to eliminate steady
state error, they have lack about robustness against to unexpected disturbance currents and
uncertainties.
For robustness concern of the rectifiers, there have been a number of clasical control
strategies, such as adaptive control [6], sliding mode control (SMC) [7], disturbance observer
based control (DOBC) [8], active disturbance rejection control (ADRC) [9] and uncertainty
and disturbance estimator (UDE) based control[10]. Among those methods, Nonlinear
Disturbance Observer (NBO) based control has become very attractive research point because
of ıt gives a new solution for disturbance rejection and also its good reference tracking
performance [11]. NDO estimates the lumped disturbances such as parametric uncertainty,
unmodeled dynamics, and load variation and then this estimated disturbance are adopted into
the control law in consideration.
In this paper, a composit model-based control is proposed for grid-connected AFE
rectifiers, consisting of proportional Integrator (PI) control and NDO. Proposed controller
scheme is based on the system model and has a two control loops structure. The outer loop
regulates the dc-link voltage and provides quadrature part of grid the current references for
the inner loop. The inner current control loop tracks the desired values for zero tracking error.
The disturbance is considered as the load current connected to the dc-link, which is estimated
and compansated by NDO approach. In addition, this paper provides comperative analysis of
the proposed controller with classical PI method.
2. DC-LINK VOLTAGE CONTROL STRATEGY BASED ON NDO
2.1. Dynamic System Model
The schematic diagram of the AFE rectifier system under consideration is depicted in Fig.
1. The control of grid side currents and dc-link voltage of rectifier represents the main
purpose of this paper. Dynamic equations that describe the nonlinear affine form of dc-link
voltage and grid-side currents, in the synchronous rotating reference frame (SRF), can be
defined as follows:
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(1)

(2)

(3)

Where, r and L represents inductance and resistance of grid-side filter respectively and C
denotes te dc-link capacitor. Phase locked loop (PLL) scheme is used to obtain angular
frequency
of the grid. Grid voltage ( , ), control functions ( ,
), and grid side
currents ( , ), are all obtained in dq synchronous rotating frame.

Fig. 1 AFE rectifier System

2.2. Controller Design

Fig. 2 Power model of AFE rectifier system

The control objective for the grid connected rectifier is based on to keep dc-link voltage to
its reference value
. The proposed controller provides balancing power between dc-link
and grid side of the converter.It consist of outer dc-link voltage loop and inner current loop.
Phase angle of the grid voltage is obtained by phase-locked loop (PLL) algorithm. So, the
injected active power balance across the dc side of the converter shown in Fig. 2 can be
expressed as follows:
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(
(4)
Where,
is the output voltage and C is thedc-link capacitor.The power of the grid can
be considered as input variable with
and dc load side power
is
as a external disturbance variable. Outer control loop stabilize the energy of dc-link capacitor
to its desired value
. Grid current reference is obtained in such a way that
dc link capacitor regulation output and
can be set according to desired reactive power. If
the current dynamics are stable, they are faster than dc-link voltage dynamics. So, it can be
considered that
and
. Based on this assumption, equation (4) becomes
(
(5)
Where,

and

.

The control law given in (6) provides the tracking error of energy to zero
(
(6)
Where,
and
are desired natural freguency and damping ratio of dc-link voltage loop
respectively. Control input
is expressed by
(
(7)
It should be noted from (5) that
is an external disturbance. For the control loop design,
this disturbance is assumed availabe. Next section of the paper, NDO will be designed to
estimate the disturbance asymptotically. Then, it will be adopted into the control design. With
(3), inner loop grid current references are obtained as

For the inner grid current control loop, PI controller is used. The objective is to force
grid current states to thei reference values. The control law can be expressed as
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(
(8)

The choice of settling time of
is important to determine inner current loop response.
Based on the pole-placement technique, the closed loop poles are placed on
, by setting
and
. Here, selecting
, makes the inner current loop faster at
low THD. Where, is the sampling frequency.
2.3. Nonlinear Disturbance Observer
The controller in the previous section was designed by assuming both, dc-link current and
voltage, are measurable. Hence, dc load power are assumed to be available for the controller.
Thus, disturbance in (7) denoted by Pdc=d(t) must be replaced with estimated value d(t). The
necessary states Vdc, are measurable, an appropriate disturbance observer can be designed
and integrated with the control law (7) to get the robust operation of the controller law with
respect to Pdc. As introduced in [11], a DO can be given as follows:
(9)
Where is gain of the observer, and it is shown as
(10)

With
is function for disturbance, and it is chosen according to measurable state on the
disturbance channel
(11)
Disturbance estimation error

can be given as
(12)

It follows that disturbance error dynamics can be represented as
(13)
If is bounded and
is positive constant, then it can be proved that the dynamics in (13)
is input-to-stable w.r.t the disturbance . For the practical implementation of observer given
in (1), derivation of the state
can not be available. This drawback can be solved by
replacing estimated value ,with the auxilary variable . Equivalent observer dynamics for
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(1) can be implemented as follows:
(14)

The overall structure of the proposed composit controller including the NDO demonstrated in
Fig. 3.

PI
X

NDO

Fig. 3 Block diagram of proposed control system

3. EXPERIMENTAL RESULTS
In order to evaluate the effectiveness of the proposed control technique, some simulations
have been carried out, by comparing to conventional PI regulator. Control and electrical
parameters are summarized in table 1. The set point of DC-link voltage is maintained at 750V
and a 200 ohm resistor is used for load, q axis current reference is selected as zero to obtain
unity power factor.One of the test is associated with disturbance rejection performance of the
controller. Load of the converter was changed from no load to full load.
Table1 Electrical parameters for GTI system
Filter inductor L

10mh

Filter resistor R

3 ohm

Dc link capacitor C

1mf

Grid frequency

50 hz

Dc link voltage reference

750 V

Phase-to-neutral voltage

100 V

Switching frequency

10 khz
(1,1000)
(1,20)

Bandwidth of NDO
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750V

Volt/div=
=100ms

Fig.4 Dynamic response of dc-link voltage for the proposed controller

750V

Volt/div=
=100ms

Fig.5 Dynamic response of dc-link voltage for the classical PI controller

Fig. 4 corresponds proposed control approach and Fig. 5 shows the conventional PI
controller for dc-link dynamic response. Both control laws can reach desired voltage reference
value. Proposed controllers settling time is approximately same with PI controller‟s, but
voltage drop is small according to PI controller‟s.

A/div=

=50ms

Fig.6 Transient response of grid currents for the proposed controller

A/div=

=50ms

Fig.7 Transient response of grid currents for the classical PI controller
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Fig 6 and 7 shows that grid current response of the proposed and PI controller respectively
for dc-link load step. It is clear the PI approach has slow transient response. Besidesi DOB
control approach quickly reach the desired value.
4. CONCLUSION
In this letter, a robust NDO-based composit PI control stategy was proposed for Thress
phase AFE rectifier system. With the disturbance rejection by using NDO, settling time of the
controlled system was improved. Besides, voltage drop of the dc-link was reduced relative to
conventional PI controller. Experimental result show that proposed control scheme performed
better transient response than that of the the clasical PI control method.
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