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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
 

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

(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

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

Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

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

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

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

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

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

numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
 

 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 

Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 
 

 

 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-4 / MODERATÖR: Öğr. Gör. Dr. Mesut TOĞAÇAR 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

OTOKODLAYICI MODELİ İLE 
YAPILANDIRILMIŞ CİLT TÜMÖRÜ 
GÖRÜNTÜLERİNİN SİYAM SİNİR 

AĞLARI TARAFINDAN 
GERÇEKLEŞTİRİLEN DOĞRULUK 

TESPİTİ ANALİZİ 

Öğr. Gör. Dr. Mesut 
TOĞAÇAR 

Fırat Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu, 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Merkez, 
Elazığ 

AKILLI GÜVENLİK İÇİN GÖRÜNTÜ 
İŞLEME TABANLI UZAKTAN 
ETKİLEŞİMLİ ROBOT ARAÇ 

TASARIMI 

Cihan KARAKUZU 
Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü, Bilecik 

Sezer KEÇELİ 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar 
Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilecik 

GÖZ KONTROLLÜ SANAL KLAVYE 
UYGULAMASI 

Büşra Altun 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bolu 

Züleyha Yaşar 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bolu 

Doç. Dr. Seda Postalcıoğlu 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, İzmir 

HASTA ŞİKAYETLERİNDE HAFİF 
GRADYAN ARTIRMA MODELİ 

KULLANILARAK TIBBİ TANILARIN 
SINIFLANDIRILMASI 

Ceren GÜLEN 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü, Bolu 

Dr. Öğr. Üyesi Şafak 
KAYIKÇI 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü, Bolu 

WEB TABANLI ASSEMBLY 
SİMÜLATÖRÜ 

Zekeriya AKÇAY 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği 
ABD, Isparta 

Dr. Öğr. Üyesi Turgay 
AYDOĞAN 

Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü, Isparta 

ÇEŞME ILDIR KÖRFEZİNDE DENİZ 
JEOFİZİĞİ VE DENİZEL HABİTAT 

HARİTALAMA ÇALIŞMALARI 
Arş. Gör. Dr. Tarık İLHAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve 
Jeofiziği Anabilim Dalı, Balçova, İzmir 

DEPREMLERİN COVID-19 
PANDEMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Arş. Gör. Dr. Tarık İLHAN 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve 

Teknolojisi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve 
Jeofiziği Anabilim Dalı, Balçova, İzmir 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 13:00-15:30 

 

OTURUM-2, SALON-4 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Meral KORKMAZ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

DESIGN OF A ROOFTOP OFF-GRID 
PHOTOVOLTAIC SYSTEM ON 

TURKISH STANDARDS 
INSTITUTION BUILDING 

Tuğba ARDIÇ ÇAKMAK 

Department of Energy Systems 
Engineering, Faculty of Engineering and 

Natural Sciences, 
Ankara Yildirim Beyazit University, 

Ankara, Turkey 

Prof. Dr. Abdullah YILDIZ 

Department of Energy Systems 
Engineering, Faculty of Engineering and 

Natural Sciences, Ankara Yildirim Beyazit 
University, Ankara, Turkey 

SÜPER EMİCİ POLİMERLERİN 
HARÇ ÜZERİNE ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Sergen BEDİROĞLU 

İskenderun Teknik Üniversitesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun, 

Hatay 

Ar. Gör. Dr. Müzeyyen 
BALÇIKANLI BANKİR 

İskenderun Teknik Üniversitesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun, 

Hatay 

Prof. Dr. Umur Korkut SEVİM 

İskenderun Teknik Üniversitesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun, 

Hatay 

TAŞKIN KORUMA YAPILARININ 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ 
TABANINA İŞLENMESİ; ELAZIĞ 

İLİ TAŞKIN KORUMA TESİSİ 
ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Meral 
KORKMAZ 

Munzur Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 

Tunceli 

Fatih MANAV  DSİ, 91. Şube Müdürlüğü, ELAZIĞ 

ŞANLIURFA KALKER TAŞI 
TOZUNUN ÇİMENTOYA 

İKAMESİYLE BETONUN FİZİKSEL 
VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şebnem 
KULOĞLU YÜKSEL 

Harran Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 
Şanlıurfa 

Mustafa YETİM 
Harran Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 
Şanlıurfa 

COVID-19 PANDEMIC IMPACTS 
ON PROJECTS AND CONTRACTS 

OF CONSTRUCTION SECTOR 
Hashed Abdullah Alawlaqi 

Management Department, Faculty of 
Economics, Azerbaijan University of 

Architecture and Construction 

AISI 1040 FREZELEMEDE MMY VE 
KURU KESME KOŞULLARININ 

ENERJİ SARFİYATI ÜZERİNE 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

Arş. Gör. Dr. Mustafa 
Kuntoğlu 

Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 
Makine Mühendisliği Bölümü, Selçuklu, 

Konya 
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JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLI 
ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ VE 

KALİNA ÇEVRİMİNİN ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Murat BOLAT 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Makine 
Mühendisliği Bölümü, Bilecik 

 Dr. Öğr. Üyesi Merve 
ŞENTÜRK ACAR 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Makine 
Mühendisliği Bölümü, Bilecik 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İNSANSIZ 
HAVA ARAÇLARINDA 
KULLANILAN ÇEŞİTLİ 

KANATLARIN FARKLI HÜCUM 
AÇILARI İÇİN SAYISAL ANALİZİ 

Kübra Nur YORGANCI 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği 

Anabilim Dalı, Etlik Batı Kampüsü, 
Keçiören/Ankara 

Dr. Kemal BİLEN 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
Makina Mühendisliği Bölümü, Etlik Batı 

Kampüsü, Keçiören/Ankara 

DENEYSEL İNCELEMESİ 
YAPILMIŞ KİRİŞİN SEİSMO-

STRUCT PROGRAMINDA 
MODELLEMESİ VE SEÇİLEN 

MALZEME MODELLERİNE GÖRE 
SONUÇLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Sinan CANSIZ 
İstanbul Aydın Üniversitesi, İnşaat 

Teknolojisi, Küçükçekmece, İstanbul 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 16:00-18:30 

 

OTURUM-3, SALON-4 / MODERATÖR: Doç. Dr. Teslima DAŞBAŞI 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

KAYSERİ SEMT PAZARINDAN ALINAN 
KIRMIZI PUL BİBER ÖRNEKLERİNDE 

AFLATOKSİN B1, B2, G1 VE G2'NİN HPLC 
YÖNTEMİ İLE TAYİNİ 

Doç. Dr. Teslima DAŞBAŞI 
Kayseri Üniversitesi, Bünyan MYO, Mülkiyet 

Koruma ve Güvenlik Bölümü, Kayseri 

BAZI GIDALARDAKİ Zn(II), Mn(II), Cu(II), 
Fe(III), Pb(II) ve Cr(III) METALLERİNİN FAAS 
TARAFINDAN TAYİNİ İÇİN YENİ BİR ÜÇLÜ 

POLİMER 

Doç. Dr. Teslima DAŞBAŞI 
Kayseri Üniversitesi, Bünyan MYO, Mülkiyet 

Koruma ve Güvenlik Bölümü, Kayseri 

Prof. Dr. Cengiz Soykan 
Uşak Üniversitesi, Mühendislik fakültesi, 

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
Mühendisliği, Uşak, Türkiye 

TATLI SU SALYANGOZU (viviparus contectus) 
KABUĞUNUN KALSİNİZASYONUNDAN 

ELDE EDİLEN ADSORBAN İLE SULU 
ÇÖZELTİDEN As(V) GİDERİMİ 

Doç. Dr. Bülent KIRKAN 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Enstitüsü, 

ISPARTA 

Lehbib BRAHIM 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Su Bilimleri Anabilim Dalı, 
ISPARTA 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY 
YERLEŞKESİ (ŞANLIURFA) BETON 

GÖLETLERİNİN ALG FLORASI 

Dr. Ögretim Üyesi Göksal 
SEZEN 

Harran University, Science-Art faculty, 
Department of Biology, Şanlıurfa, TÜRKİYE 

Reyyan OKUTAN 
Harran University Graduate School of Natural 

& Applied Sciences 

Selim DOBLAN 
Harran University Graduate School of Natural 

& Applied Sciences 

Murat BALIKÇI 
Harran University, Science-Art faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, TÜRKİYE 

Ceren BAYUK 
Harran University, Science-Art faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, TÜRKİYE 

Güzide FIRAT 
Harran University, Science-Art faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, TÜRKİYE 

KARAALİ (ŞANLIURFA) KAPLICASININ ALG 
FLORASI 

Dr. Ögretim Üyesi Göksal 
SEZEN 

Harran University, Science-Art Faculty, 
Department of Biology, Şanlıurfa, TÜRKİYE 

Mehmet Haluk BALTAŞ 
Harran University, Science-Art Faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, TÜRKİYE 

2-AMİNO-5-METİLPİRİDİN İLE 2,6-
PİRİDİNDİKARBOKSİLİK ASİTİN PROTON 
TUZUNUN, METAL KOMPLEKSLERİNİN 

SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE 
BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İLKİMEN 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kütahya 

Sabiha Gözde SALÜN 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kütahya 

Dr. Öğr. Üyesi Aysel 
GÜLBANDILAR 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kütahya 
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AMİNOPİRİDİN TÜREVLERİ İLE (E)-3-(4-
SÜLFAMOYİLFENİLKARBAMOİL) AKRİLİK 
ASİTİN PROTON TUZLARININ SENTEZİ VE 

KARAKTERİZASYONU 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İLKİMEN 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kütahya 

Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kütahya 

ATIKSULARIN YENİDEN 
KULLANIMINA İLİŞKİN HALKIN 

TUTUMU: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ 

Betül FIRAT 
Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim 
Dalı, Şanlıurfa 

Dr. Öğr. Üyesi Zerife 
YILDIRIM 

Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 

Şanlıurfa 

Doç. Dr. Özlem DEMİR 
Harran Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 
Şanlıurfa 

H2/CO SİNGAZ JET ALEVLERİNİN NOx 
EMİSYONLARI ÜZERİNDE SEYRELTME 
ETKİLERİ İÇİN SAYISAL SİMULASYON 

Dr. Öğr. Üyesi Suat 
ÖZTÜRK 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 
Zonguldak Meslek Yüksekokulu, 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü, 
Kilimli, Zonguldak 
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27.06.2021 

PAZAR/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-1 / MODERATÖR: Doç. Dr. Mahmut TENRUH 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

ED LABORATUVARI DENEY 
SETİNDEKİ FIRÇALI DC MOTOR 

İÇİN KAPALI ÇEVRİMDE VE YÜK 
ALTINDA ÇALIŞMA DURUMU İÇİN 

DENEYSEL VE SİMÜLASYON 
DURUMLARININ 

KARŞILAŞTIRLMASI 

Dr. Öğr. Gör. Metin 
SALİHMUHSİN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi, Elektrik&Elektronik 
Mühendisliği Bölümü, On İki Şubat, 

Kahramanmaraş 

Murat ÇELEGEN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Elektrik&Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, On İki Şubat, Kahramanmaraş 

ANLIK LOKASYON TAKİP 
SİSTEMİNDE HAREKET SENSÖRÜ 

KULLANIMININ PİL ÖMRÜNE 
ETKİSİ 

Müjgan NAYCI DUMAN 

Teknopalas Yüksek Teknoloji Sistemleri 
A.Ş., İstanbul 

Marmara Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği, İstanbul 

Mehmet Emre TURAL 
Teknopalas Yüksek Teknoloji Sistemleri 

A.Ş., İstanbul 

Nükhet KULU 
Teknopalas Yüksek Teknoloji Sistemleri 

A.Ş., İstanbul 

Ahmad HASSAN 
Teknopalas Yüksek Teknoloji Sistemleri 

A.Ş., İstanbul 

YÜZEY MIKNATISLI BİR SABİT 
MIKNATISLI SENKRON MOTORUN 

αβ EKSEN TAKIMINDAKİ 
MODELİNİN SİMÜLASYONU 

Dr.Ögr.Üyesi Metin 
SALİHMUHSİN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş 

Mustafa GÜZEL 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi, Elektrik-      Elektronik 
Mühendisliği Bölümü,Yüksek Lisans 

Öğrencisi, Kahramanmaraş 

DÖRT SERBESTLİK DERECELİ 
ENDÜSTRİYEL ROBOT KOLUNUN 

GÖZLEMCİ DENETİMİ İLE 
KONTROLÜ VE MODELLENMESİ 

Islam MAHBOUBEH 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik 

Müh. Anabilim Dalı, Muğla 

Doç. Dr. Mahmut TENRUH 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Elektrik 

Elektronik Müh. Bölümü, Muğla 

TAŞIT AKTİF SÜSPANSİYON 
SİSTEMİ İÇİN BULANIK MANTIK 

Islam MAHBOUBEH 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik 

Müh. Anabilim Dalı, Muğla 
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KENDİNDEN AYARLAMALI AKILLI 
DENETLEYİCİ TASARIMI Doç. Dr. Mahmut TENRUH 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Elektrik 

Elektronik Müh. Bölümü, Muğla 

FARKLI BOYUTLARDA SERİ SERİ 
TOPOLOJİLİ KABLOSUZ ENERJİ 

TRANSFERİ SİSTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ali AĞÇAL 

Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Elektronik Ve 

Haberleşme Mühendisliği, Çünür, 
Isparta 

Burak KORKMAZ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Elektronik Ve 

Haberleşme Mühendisliği, Çünür, 
Isparta 

Kazım GÖKSU 

Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Elektronik Ve 

Haberleşme Mühendisliği, Çünür, 
Isparta 

MOD-P DUAL STEENROD 
CEBİRİNDE BAZ DEĞİŞİMLERİ 

ÜZERİNE BİR NOT 
Dr. Neşet Deniz TURGAY 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve 
Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs 

MOD 2 DUAL LEIBNIZ-HOPF 
CEBİRİNDE İNVARYANT 

ELEMANLAR 
Dr. Neşet Deniz TURGAY 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve 
Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs 

SPECTRAL ENERGY ESTIMATES OF 
TRAVELING COMBUSTION WAVES 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZBAĞ 
Şanlıurfa Harran University, Faculty of 

Art and Science, Department of 
Mathematics, Sanliurfa 

Bavel Gushad KAMAL 
Sanliurfa Harran University, Faculty of 
Science, Department of Mathematics, 

Sanliurfa 
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27.06.2021 

PAZAR/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-2 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Başağaoğlu DEMİREKİN 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

TRİNİTROBENZEN SÜLFONİK 
ASİT İLE OLUŞTURULAN 

DENEYSEL KOLİT MODELİNDE 
QUERCETİNİN OTOFAJİK SÜRECE 

ETKİSİ 
(poster) 

Zeynep MERCAN 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 
Gaziantep, Türkiye 

Prof. Dr. Yeter TOPÇU 
TARLADAÇALIŞIR 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 

Edirne, Türkiye 

PHOENIXIN-14 AMİGDALADA 
NÖBET BENZERİ OLAYLARI 

MODÜLE EDER 
Araş. Gör. Hilal ÖZTÜRK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Biyofizik Bölümü, Ortahisar, 

Trabzon 

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNİN 
ELEKTRİK ALAN ALTINDA GÖÇÜ 

Dr. Öğr. Üy. Harun BAŞOĞLU 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Biyofizik Bölümü, Trabzon 

Dr. Özge Karabıyık ACAR  
Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik 
Bölümü, İstanbul 

MSc. A. Alperen TUNCER 
Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik 
Bölümü, İstanbul 

Prof. Dr. Gamze Torun KÖSE 
Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik 
Bölümü, İstanbul 

Prof. Dr. Erhan AYŞAN 
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul 

ORTODONTİK TEDAVİSİ YAPILIP 
PROTETİK TEDAVİ İLE DENTAL 

REHABİLTASYONLARI 
TAMAMLANAN HASTALARIN 

DEMOGRAFİK DAĞILIMI VE 
TEŞHİS-TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep 
Başağaoğlu DEMİREKİN 

Süleyman Demirel Üniversitesi,Diş 
Hekimliği Fakültesi,Protetik Diş 

Tedavisi Anabilim Dalı 

TAM MESAFELİ MARATON 
KOŞUCULARINDA AKUT VE 

KRONİK EGZERSİZİN DİNAMİK 
TİYOL/DİSÜLFİD DENGESİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Araştırma Görevlisi Şeyda 
Nur DAĞLI 

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Haliliye, 

Şanlıurfa 

Prof. Dr. Şeniz DEMİRYÜREK 
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Şehitkamil, 

Gaziantep 

Doç. Dr. Hakim ÇELİK 
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, Haliliye, 

Şanlıurfa 
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SAPLI MEŞE SONBAHAR GÖVDE 
KABUĞU EKSTRESİNİN 

ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİNİN 
İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Dr. Muhammed 
Mesud HÜRKUL 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık 
Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Merve Eylül 
KIYMACI 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane 
Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık 

Bilimleri Bölümü, Farmasötik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

KORONER STENOZLU 
OLGULARDA LİPOPROTEİN (a) 

DÜZEYLERİ 

Uğur Fahri Yürekli 
S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 
Biyokimya Laboratuvarı, Şanlıurfa 

Ali Güçtekin 
Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Tıbbi Biyokimya 
Laboratuvarı, Ankara 

TROMBOSİT KİTLE INDEKSI (PMI) 
YENİ BİR COVID-19 PROGNOSTİK 

BİYOBELİRTEÇ OLABİLİR Mİ? 

Uğur Fahri Yürekli 
S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 
Biyokimya Laboratuvarı, Şanlıurfa 

Ümran Liste 
S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 
Biyokimya Laboratuvarı, Şanlıurfa 

Mehmet Tercan 
S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 
Biyokimya Laboratuvarı, Şanlıurfa 

Burcu ERTUNÇ 
S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 
Biyokimya Laboratuvarı, Şanlıurfa 

Mehmet Tahtabaşı 
S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 
Biyokimya Laboratuvarı, Şanlıurfa 
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27.06.2021 

PAZAR/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-4 / MODERATÖR: Dr. Öğr.Üyesi Nadide Melike SAV 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINDA 
DAMGALANMA 

Uzm. Dr. Zeliha DEMİR 
GİDEN 

Şanlıurfa Viranşehir Devlet 
Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği 

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ OLAN BİR 
ÇOCUKTA HİPOFOSFATAZYA 

Dr. Öğr.Üyesi Nadide Melike 
SAV 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Çocuk Nefroloji Bölümü, Merkez, 

Düzce 

BEHÇET HASTALIĞI NEDENİYLE 
MULTİPLE İNCE BARSAK 

PERFORASYONU 
Dr. Öğr. Üyesi Celil UĞURLU 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı, Tokat 

KALP KAPAĞI AMELİYATI 
YAPILAN HASTALARDA DEL NİDO 

KARDİYOPLEJİSİ KULLANILAN 
HASTALARLA KAN 

KARDİYOPLEJİSİ KULLANILAN 
HASTALARIN POSTOPERATİF 

DRENAJ VE HEMOGRAM 
PARAMETRELERİNİN 

RETROSPEKTİF 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Aydemir 
KOÇARSLAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi 

Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar 
Cerrahisi) Bölümü, Onikişubat, 

Kahramanmaraş 

Yasemin ÇELİK AYDEMİR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi 
(Perfüzsyon Ana Bilim Dalı) Bölümü, 

Onikişubat, Kahramanmaraş 

KARDİYOPULMONER BYPASS (CPB) 
İLE YAPILMIŞ KORONER ARTER 

BYPASS GREFT (CABG) AMELİYATI 
SIRASINDA TOPİKAL HİPOTERMİ 

İÇİN UYGULANAN BUZ İLE SOĞUK 
SERUMUN HASTALARDA 

KOMPLİKASYON VE MİYOKART 
KORUMASI AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Aydemir 
KOÇARSLAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi 

Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar 
Cerrahisi) Bölümü, Onikişubat, 

Kahramanmaraş 

Ayşe ERBİL 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi 

Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar 
Cerrahisi) Bölümü, Onikişubat, 

Kahramanmaraş 

SÜRÜCÜDE MEYDANA GELEN 
BEŞİNCİ METAKARP KIRIĞI: OLGU 

SUNUMU 

Uzm. Dr. Faruk AYDIN 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, 
Yunusemre, Manisa 

Arş. Gör. Dr. Samed ÖZTÜRK 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, 
Yunusemre, Manisa 

Arş. Gör. Dr. Yusuf AYDIN 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, 
Yunusemre, Manisa 
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Dr. Öğr. Üyesi Volkan 
ZEYBEK 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, 

Yunusemre, Manisa 

KESİCİ-DELİCİ ALET 
YARALANMALARININ ADLİ TIBBİ 

DEĞERLENDİRMESİNDE 
RADYOLOJİNİN ÖNEMİ: OLGU 

SUNUMU 

Dr. Öğr. Üyesi Volkan 
ZEYBEK 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, 

Yunusemre, Manisa 

Arş. Gör. Dr. Emine Nur 
YILMAZ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, 

Yunusemre, Manisa 

Arş. Gör. Dr. Samed ÖZTÜRK 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, 
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Arş. Gör. Dr. Yusuf AYDIN 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 
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Dr. Öğr. Üyesi Gökmen 
KARABAĞ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 
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Yunusemre, Manisa 

Uzm. Dr. Faruk AYDIN 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, 
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27.06.2021 

PAZAR/ 13:00-15:30 

 

OTURUM-2, SALON-1 / MODERATÖR: Uz. Dr. Mehmet Eflatun DENİZ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZLİ 
ON BEŞ YAŞ ÜZERİ KADINLARDA 

ÜRİNER İNKONTİNANS 
PREVALANS ÇALIŞMASI 

Dr. Öğretim Üyesi Can 
BENLİOĞLU 

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Üroloji Anabilim dalı 

Uz. Dr. Mehmet Eflatun 
DENİZ 

Kozan Devlet Hastanesi Üroloji kliniği 

Prof. Dr. Sefa RESİM 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalı 

GEBELİKTE  TİROİD TARAMASI 
ŞART MI? 

Çağdaş ÇÖLLÜOĞLU 
Dr, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 

Dalı 

COVID-19 ve GEBELİK Serdar BALCI 
Dr, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 

Dalı 

PROTEİN KAYNAĞI YÖNÜNDEN 
FARKLI BAZI BESİNLERİN PROTEİN 

KALİTE İNDEKSİNİN PROTEİN 
SİNDİRİLEBİLİRLİĞİ – DÜZELTİLMİŞ 

AMİNOASİT SKORU (PDCAAS) 
METODU İLE BELİRLENMESİ 

Dyt. Batuhan KANBİR 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Dyt. Yavuz BECEREN 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Dyt. Büşra DEMİR 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Doç. Dr. Mustafa YAMAN 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Jale ÇATAK 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Öğr. Gör. Halime UĞUR 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Uzm Dyt. Ömer Faruk 
MIZRAK 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Uzm. Biyolog Esra 
YILDIRIM SERVİ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 
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SEBZELERDE BULUNAN B1 
VİTAMİNİNİN İN VİTRO 

BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN 
İNCELENMESİ  

Dyt. Büşra DEMİR 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Dyt. Yavuz BECEREN 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
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Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Doç. Dr. Mustafa YAMAN 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 
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Jale ÇATAK 
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Öğr. Gör. Halime UĞUR 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Uzm Dyt. Ömer Faruk 
MIZRAK 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Uzm. Biyolog Esra 
YILDIRIM SERVİ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

TİCARİ OLARAK SATILAN BEBEK 
BİSKÜVİLERİNDEKİ C 

VİTAMİNİNİN İN VİTRO 
BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

Dyt. Yavuz BECEREN 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Dyt. Büşra DEMİR 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Dyt. Batuhan KANBİR 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Doç. Dr. Mustafa YAMAN 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Jale ÇATAK 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Öğr. Gör. Halime UĞUR 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

Uzm Dyt. Ömer Faruk 
MIZRAK 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 
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Uzm. Biyolog Esra 
YILDIRIM SERVİ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü, Halkalı, İstanbul 

İSTANBUL’DA SATILAN 
ZEYTİNYAĞLARININ FİZİKSEL VE 

KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Gültekin BİLGİN 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Doç. Dr. Ayşe GÜNEŞ 
BAYIR 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Bilge ÖZKAN 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Dilara KAYA 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Ümmünur YEŞİLKUŞAK 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Şeyma Sümeyye ARSLAN  
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, İstanbul, Türkiye 

BİTLİS OTLU PEYNİRLERİNİN BAZI 
MİKROBİYAL PARAMETRELERİ  

Merve DURUK 
Bitlis Eren Üniversitesi, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü, Gıda Güvenliği 

Anabilim Dalı, Rahva Yerleşkesi, Bitlis 

Dr. Öğr. Üyesi Seda OĞUR 
Bitlis Eren Üniversitesi, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü, Gıda Güvenliği 

Anabilim Dalı, Rahva Yerleşkesi, Bitlis 

BİTLİS OTLU PEYNİRLERİNİN 
DUYUSAL VE TEKSTÜREL 

ÖZELLİKLERİ  

Merve DURUK 
Bitlis Eren Üniversitesi, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü, Gıda Güvenliği 

Anabilim Dalı, Rahva Yerleşkesi, Bitlis 

Dr. Öğr. Üyesi Seda OĞUR 
Bitlis Eren Üniversitesi, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü, Gıda Güvenliği 

Anabilim Dalı, Rahva Yerleşkesi, Bitlis 
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27.06.2021 

PAZAR/ 13:00-15:30 

 

OTURUM-2, SALON-2 / MODERATÖR: Doç. Dr. Tamer DOĞAN 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

SUMAK (RHUS CORİARİA) VE 
SİYAH KURU KİRECİN (CİTRUS 
AURANTİFOLİA) ESCHERİCHİA 

COLİ  ÜZERİNDEKİ 
ANTİMİKROBİYAL VE BİYOFİLM 

BOZUCU ETKİLERİ 

Bio. Saman Rahman 
HAMAD 

Harran University, Science-Art faculty, 
Department of Biology, Şanlıurfa, 

TÜRKİYE 

Dr. Ögretim Üyesi. Göksal 
SEZEN 

Harran University, Science-Art faculty, 
Department of Biology, Şanlıurfa, 

TÜRKİYE 

Assist.Prof. Dr. Karzan 
Abdulmuhsin 

MOHAMMAD 

Department of Biology, College of 
Education, Salahaddin University Erbil, 

IRAQ   

MSc. Bestoon SHEKHANY 
Harran University, Science-Art faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

ESCHERİCHİA COLİ ATCC 25922 VE 
ESCHERİCHİA COLİ ATCC 35218'E 

KARŞI BAZI BİTKİ 
EKSTRAKTLARININ 

ANTİBAKTERİYEL VE 
ANTİBİYOFİLM TESPİTİ 

Bio. Bewar Hekmat 
SALMAN 

Harran University, Science-Art faculty, 
Department of Biology, Şanlıurfa, 

TÜRKİYE 

Dr. Ögretim Üyesi. Göksal 
SEZEN 

Harran University, Science-Art faculty, 
Department of Biology, Şanlıurfa, 

TÜRKİYE 

Assist.Prof. Dr. Hêro Farhad 
Salah AKRAYI 

Scientific Research Centre, Salahaddin 
University Erbil, IRAQ   

MSc. Bestoon SHEKHANY 
Nursing Department, Shaqlawa Technical 

College, Erbil Polytechnic University, Erbil, 
44001, IRAQ 

Bio. Saman Rahman 
HAMAD 

Harran University, Science-Art faculty, 
Department of Biology, Şanlıurfa, 

TÜRKİYE 

FLORLU 3-TERT-BUTİL 
SALİSİLALDEHITLERİN 
Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus ve Eschericia 
coli ÜZERİNE ANTİBAKTERİYEL 

ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Bio. Hivi Abdullah 
SULAIMAN 

Harran University, Science-Art faculty, 
Department of Biology, Şanlıurfa, 

TÜRKİYE 

MSc. Bestoon SHEKHANY 
Harran University, Science-Art faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ 
Harran University, Science-Art faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 
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FLORLU 3,5-DTBS SCHIFF BAZI 
LİGANDLARI İLE BUNLARIN BAKIR 

VE PALLADYUM METAL 
KOMPLEKSLERİNİN 
ANTİBAKTERİYEL 

AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Bio. Zuhdia Jabir SALIH  
Harran University, Science-Art faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

MSc. Bestoon SHEKHANY 
Harran University, Science-Art faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ 
Harran University, Science-Art faculty, 

Department of Biology, Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

DNA INTERACTION OF 2(3), 9(10), 
16(17), 23(24) –TETRAKIS 4-(4-(2-
PHENYLPROP-2-YL) PHENOXY) 
PHTHALOCYANINE COMPLEXE 

Doç. Dr. Ali ARSLANTAŞ 

Department of Biomedical Engineering, 
The School of Engineering and 

Architecture , İzmir Bakırçay University, 
İzmir/ Turkey 

Prof. Dr. Mehmet Salih 
AĞIRTAŞ 

Chemistry Department, The Faculty of 
Science, Van Yüzüncü Yıl University, 

65080, Van, Turkey 

DNA BINDING PROPERTIES OF THE 
2,10,16,24–TETRAKIS (PHENOXY-3-

METHOXYBENZOIC ACID) 
PHTHALOCYANİNATO) Cobalt (II) 

AND Copper(II) COMPOUNDS 

Doç. Dr. Ali ARSLANTAŞ 

Department of Biomedical Engineering, 
The School of Engineering and 

Architecture , İzmir Bakırçay University, 
İzmir/ Turkey 

Prof. Dr. Mehmet Salih 
AĞIRTAŞ 

Chemistry Department, The Faculty of 
Science, Van Yüzüncü Yıl University, 

65080, Van, Turkey 

CaF2:TM’NİN ISITMA HIZI 
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

(poster) 
Doç. Dr. Tamer DOĞAN 

Çukurova Üniversitesi, İmamoğlu Meslek 
Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri 

Bölümü, İmamoğlu, Adana 

CGCD YÖNTEMİ KULLANILARAK 
MgO’NUN KİNETİK 

PARAMETRELERİNİN 
BELİRLENMESİ 

(poster) 

Doç. Dr. Tamer DOĞAN 
Çukurova Üniversitesi, İmamoğlu Meslek 

Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri 
Bölümü, İmamoğlu, Adana 

BAKIR ATIĞI FLOKÜLASYONUNA 
İKİLİ FLOKÜLANT 

KARIŞIMLARININ ETKİSİ 

Doç. Dr. Tuba TAŞDEMİR 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden 
Mühendisliği Bölümü, Eskişehir 

Burenjargal AMARJARGAL 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden 
Mühendisliği Bölümü, Eskişehir 

KATI ORANININ FLOKÜLASYONA 
ETKİSİ 

Doç. Dr. Tuba TAŞDEMİR 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden 
Mühendisliği Bölümü, Eskişehir 

Burenjargal AMARJARGAL 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden 
Mühendisliği Bölümü, Eskişehir 
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27.06.2021 

PAZAR/ 13:00-15:30 

 

OTURUM-2, SALON-4 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Mikail KOÇ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

CONVERGENCE OF STOCHASTIC 
DIFFERENTIAL EQUATIONS USING 
EULER MARUYAMA AND MILSTEIN 

METHOD 

Olanegan O. O. 
Statistics Department, Federal Polytechnic 

Ile – Oluji, Ondo State, Nigeria 

Alakofa C. O. 
Department of Mathematics, Federal 
University Oye, Oye Ekiti, Ekiti State, 

Nigeria 

Ogunware B. G 
Mathematics and Statistics Department, 

Joseph Ayo Babalola University, Ikeji 
Arakeji, Osun State, Nigeria 

POTENTIAL NOVEL STRATEGIES IN 
THE TREATMENT OF ORODENTAL 

CONDITIONS 

Univ. Prof. Victor LACUSTA 

State University of Medicine and 
Pharmacy, Faculty of Residency, 
Department of Alternative and 

Complementary Medicine, Chișinău, 
Republic of Moldova 

Univ. Prof. Valeriu FALA 

State University of Medicine and 
Pharmacy, Faculty of Dentistry, 

Department of Therapeutic Dentistry, 
Chișinău, Republic of Moldova 

Univ. Asst. Gheorghe 
BORDENIUC 

State University of Medicine and 
Pharmacy, Faculty of Dentistry, 

Department of Therapeutic Dentistry, 
Chișinău, Republic of Moldova 

DAHİLİ MIKNATISLI SENKRON 
MOTORLARDA AKIM BAŞINA 
MAKSİMUM TORK STRATEJİSİ 

SİMÜLASYONU 

Dr. Öğr. Üyesi Mikail KOÇ 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 
KIRŞEHİR 

BETONARME KARKAS BİR YAPININ 
TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ 2007’ 

DEKİ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ İLE 
DEPREM PERFORMANSININ 

İNCELENMESİ VE TÜRKİYE’ DE 
KULLANILAN ÜÇ PROGRAM İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Yük. İnş. Müh. Taner KILIÇ Serbest Araştırmacı 

Dr. Öğr. Üyesi Halil 
NOHUTCU 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, 

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yunusemre, 
Manisa 

YÜKSEK ANTİBAKTERİYEL, 
MEKANİK VE FİLTRASYON 

ÖZELLİKLERİNE SAHİP HAVA 
FİLTRESİ ÜRETİMİ 

Kanan ISAZADE 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, Muğla. 

Fatma KURU ALPASLAN 
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ÖZET 

Derinin rengini oluşturan renk pigmentleri, melanosit adı verilen hücreler tarafından 

oluşturulur. Bu hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ve çoğalması cilt kanserine neden olur. Son 

yıllarda cilt kanseri vakalarında artış oldu ve her üç kanser vakasından biri cilt kanseridir. 

Biyomedikal alanda hastalıkların tespiti, tanınması ve sınıflandırılması gibi süreçlerde derin 

öğrenme mimarileri kullanılmıştır. Bu çalışmada, Siyam sinir ağı modeli kullanılarak dokuz 

tip deri tümörünün tanınması gerçekleştirilmiştir. Siyam ağları, veri kümesindeki görüntüleri 

eşleştirerek doğruluğu belirleyen modellerdir. Çalışmada, Siyam ağlarının performansını 

iyileştirmek için Autoencoder modeli kullanılarak görüntü yapılandırıması gerçekleştirildi. 

Sonuç olarak, Autoencoder modeli kullanılarak yeniden yapılandırılan görüntüler bu 

çalışmada Siyam ağları tarafından işlendi ve tanındı. Siyam ağlarında Rectified Nesterov 

Adam Optimization yöntemi kullanılarak model eğitimi gerçekleştirilmiştir. Önerilen 

yaklaşım ile elde edilen genel doğruluk başarısı % 98,37 idi.  

Anahtar Kelimeler: Otokodlayıcı, Derin Öğrenme, Siyam Sinir Ağı, Cilt Tümörü Tanıma. 

ABSTRACT 

The color pigments that make up the color of the skin are formed by cells called melanocytes. 

Uncontrolled division and proliferation of these cells result in skin cancer. In recent years, 

there has been an increase in skin cancer cases, and one out of every three cancer cases is skin 

cancer. Deep learning architectures have been used in processes such as the detection, 

recognition, and classification of diseases in the biomedical field. In this study, the 

recognition of nine types of skin tumor by using the Siamese neural network model was 

performed. Siamese networks are the models that determine accuracy by matching images in 

the dataset. In the study, image reconstruction was realized using the Autoencoder model to 

improve the performance of the Siamese networks. As a result, the reconstructed images 

using the Autoencoder model were processed and recognized by Siamese networks in this 

study. Model training using Rectified Nesterov Adam Optimization method in Siamese 

networks was carried out. The obtained success rate was 98.37%. 

Keywords: Autoencoder, Deep Learning, Siamese Neural Network, Skin Tumor Recognition. 

GİRİŞ 

Melanin is pigments found in the epidermis layer of human skin and produced by melanocyte 

cells. These pigments determine skin color, eye color and hair color [1]. Melanin pigments 
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lead to the formation of cancer cells (skin cancer) as a result of rapid division and uneven 

growth under the skin. Over time, cancer cells damage the thin layer of the skin called the 

epidermis. Skin cancer is divided into two types: melanoma and non-melanoma. Although 

melanoma type skin cancer is less common, it is more dangerous than the other type. The 

cells of this type of cancer have the ability to spread to other organs of the body. In addition, 

the most common skin cancer deaths are seen in patients with melanoma. Non-melanoma 

types of skin cancer cause the formation of cancerous cells by disrupting the structure of cells 

due to changes in skin cells, such as the basal cells on the epidermis layer [2,3]. 

In 2018, the number of new cases with melanoma was 300 thousand worldwide. In the same 

year, the number of new cases with non-melanoma cancer was over one million. The 

countries with the most common skin cancer are Australia, New Zealand and Denmark [4]. In 

skin cancer, the spread of cancerous cells to the body is directly proportional to age. The 

survival rate in the early diagnosis and treatment of skin cancer was 99% according to 

statistics over the last five years (2013-2018) [5]. Therefore, early diagnosis is important in 

the treatment of this disease. Among the external factors that trigger the formation of 

cancerous cells in the skin are harmful sun rays. The cells on the skin are exposed to 

ultraviolet rays from the sun. The structure of the cells affected by radiation deteriorates and 

becomes cancerous cells [6]. 

Image processing methods are frequently used in the diagnosis and treatment of diseases in 

the medical field [7,8]. Recently, the use of deep learning models in the analysis of images in 

this area has increased. This shows that the concept of artificial intelligence will announce its 

name in every field [9]. Deep learning architectures contribute to artificial intelligence 

technologies with automatic learning. In the medical field, computer-aided devices equipped 

with the software can analyze using deep learning models [8,10]. In this study, we used 

siamese networks with deep learning architectures in the identification of skin tumor types. 

The dataset used in the study was rebuilt considering its original form as well as performing 

the Autoencoder model on it and trained by siamese networks. Thus, the correct recognized of 

skin tumor types among themselves was achieved. Image matching of skin tumor types, there 

are no other articles in the literature other than one study. Many studies have been done using 

deep learning models related to skin tumor types and the siamese network. Oktay Yildiz [11] 

divided the images of skin cancer into two classes as benign and malignant. In his study, he 

proposed a convolutional neural network (CNN) model called C4Net. The C4Net model 

consists of convolutional layers with an input size of 227×227 and two fully connected (FC) 

layers capable of extracting 4096 features. It used the Softmax function as the output layer. 

He compared the results obtained with the C4Net model with AlexNet, GoogLeNet, ResNet 

and VGGNet models. The model he proposed had better classification performances than the 

pretrained CNN models. The classification success in this study was 96.94%. Ali Mohammad 

Alqudah et al. [12] performed a classification task using three types of skin cancer images. 

They used AlexNet and GoogLeNet models in their study. In the proposed model, they 

performed the classification of the dataset without segmentation as well as segmentation. 

They used the adaptive momentum learning rate (ADAM) as the optimization method. The 

classification accuracy was 92.2% in the segmentation procedure and 89.8% in the 

classification of non-segmentation images. Rina Refianti et al. [13] performed the 

classification process with skin tumor images obtained from the International Skin Imaging 

Collaboration (ISIC) website. They used the LeNet-5 model designed in Python. They used 

the Keras and Tensorflow libraries in Python. They used the data augmentation technique on 

the images. The classification accuracy they obtained using their test data was 93%. A. 

Dascalu et al. [14] performed recognition of skin cancer images. They used images obtained 

with polarized light in their studies. By processing these images with a deep learning model, 
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they acquired features and converted them into audio signal frequencies using Fourier 

transform method. As a result, in their study, they recognized good and malignant images by 

looking at these signals. In their study, the sensitivity rate obtained by the recognition of 

images was 91.7%. Juan Wang et al. [15] used Siamese neural networks (SNN) to detect 

spinal metastasis. In their study, they extracted image patches of the spine discs in three 

different resolutions on spine MR images. Then, they trained image patches of different 

resolutions by SNN. The aim was to detect cancerous images with the same or similar images 

through siamese networks. As a result, they contributed to true positive (TP) rate by reducing 

the false positive (FP) rate. They succeeded in reducing their FP rate by 44.8% through 

siamese networks. 

In this study, it was aimed to identify the types of skin tumor using the ISIC dataset. It is 

aimed to improve the dataset and compare it successfully with the proposed approach 

between other data types. The organization of this study under section headings is as follows; 

information on the dataset, models and methods are presented in Section 2. Section 3 is 

provided information on the proposed approach. In Section 4, experimental results are 

presented. Sections 5 and 6 are consisted of discussion and conclusion remarks. 

 

IMAGE SET AND MODELS / METHODS 

Skin Tumor Images Dataset  

The skin tumor image set was created from the ISIC website. The dataset consists of 2357 

images of malignant and benign oncologic diseases. All images were sorted according to the 

classification taken from the ISIC website and these images consisted of subsets containing 

their own disease types. A total of nine types of skin tumor are found in the dataset. Types of 

these diseases; actinic keratosis, basal cell carcinoma, dermatofibroma, melanoma, nevus, 

pigmented benign keratosis, seborrheic keratosis, squamous cell carcinoma and vascular 

lesion. Each image has a JPG extension and the image resolution is low and variable. Each 

image has a 24-bit depth [16]. An example of images of skin tumor types and the total number 

of images in a subset of these types are shown in Fig. 1. 
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Fig. 1. Image sample of skin tumor types used in this study and the number of images for each class. 

 

In this study, we transformed each image in the dataset into a portable gray map (PGM) 

format. Of the data types, the least visible disease was seborrheic keratosis skin tumor (total 

number of images 80). Since siamese networks were a matching model in our study, 80 data 

were randomly selected for all disease types. In addition, 75% of the image data was allocated 

for the training of siamese networks and 25% for the verification of siamese networks. 

 

Autoencoder Model 

The Autoencoder model is an unsupervised deep learning model. The purpose of the model is 

to process the input images to obtain a structured image similar to the initial image. The 

Autoencoder model consists of three main parts as shown in Fig. 2; input layer, hidden layer, 

and output layer [17,18]. The input layer processes the entry image and transfers it to hidden 

layers. The feature maps extracted in this transfer process are delivered to the hidden layers in 

an encrypted form. This is considered an encoder. In the hidden layer, the input data is the 

lowest. Because it is encrypted with coding logic. The feature maps in the hidden layer are 

then reconstructed and transferred to the output layer. This is called a decoder. This case 

produces an image close to the input image as the output product [19]. Here, the input size 

and the output (product) size are equal. The sample input and output image processed with the 

Autoencoder model is shown in Fig. 3. The loss rate of the model is important here. Because 

the loss ratio is a parameter that shows how close it is to the original image [20]. The 

Autoencoder uses the loss function to regenerate the data, and the weight parameters are 

updated to reduce the error rate. As a result, the value 𝑥’ approaches 𝑥, which minimizes the 

loss rate. This case is given in Eq. (1). The output layer value (𝑥′) and the hidden layer value 
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(𝑧) are found according to Eq. (2) and (3). Here, 𝜎 represents the activation function value. 𝑊 

represents the weight matrix and 𝑏 represents the bias vector [17,21]. 

 

𝐿(𝑥, 𝑥′) =  ‖𝑥 − 𝑥′‖2 (1) 

𝑧 = 𝜎(𝑊𝑥 + 𝑏) (2) 

𝑥′ = 𝜎′(𝑊′𝑧 + 𝑏′) (3) 

 

 

Fig. 2. Working principle and general structure of the Autoencoder model [22]. 

 

 

Fig. 3. Sample image of vascular lesion type processed with Autoencoder model. 

 

The Autoencoder model used in this study was designed in Python [23,24] and the preferred 

parameter values of the model as follows: learning speed was selected as 0.001, mini-batch 

size was set to 24 and data input size was adjusted to 128×128 pixels. Since the dataset is a 

PGM file format, it is composed of three channels with grayscale images produced by the 

Autoencoder model. The preferred optimization method in this model was Adam. 

Optimization Methods 

Optimization methods are used within the model to train a deep learning model and improve 

its performance. In fact, optimization is a weight set that minimizes the loss function of the 

model. The mathematical method behind this situation is called the gradient descent method. 

The loss function is minimized by updating the weight function. Therefore, the cost of the 

model reduces by optimization methods [25]. Adam method is preferred among optimization 

methods. The Adam method was developed on the stochastic gradient descent (SGD) method 

[26,27]. In the Adam method, the main objective is to bring the learning coefficients closer to 
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the target point by renewing themselves. This method calculates the exponential weighted 

motions of gradient descent parameters. The calculated gradient then squares the descent 

parameters. Where (𝑚𝑡) represents the average of the previous gradient value and (𝑉𝑡) 

represents the average of the previous square gradient value. These variables are calculated 

according to Eqs. (4) and (5). The variable 𝛽 takes values between 0.9 and 0.999 and is used 

to calculate hyperparameter values. 𝑔𝑡 represents the gradient. So, 𝑔𝑡 parameter helps to 

update the weight parameters by minimizing the problems that occur during the iteration in 

the equation [12,25,28]. 

 

𝑚𝑡 = β1𝑚𝑡−1 + (1 − β1)𝑔𝑡 (4) 

𝑉𝑡 = β2𝑉𝑡−1 + (1 − β2)𝑔𝑡
2 (5) 

  

The Rectified Nesterov Adam (RNAdam) optimization method is a method that is based on 

Adam optimization. The difference between RNAdam method and Adam method is that it 

uses the Nesterov accelerated gradient parameter instead of the momentum parameter. This 

optimization method was compiled using the Keras library and, was used in Siamese 

networks. Stable results such as the Adam method were obtained. Other preferred metric 

values in the architectural structure of the RNAdam method are that the total number of steps 

was 10000, warmup ratio value was 0.1 and the minimum learning ratio was 1𝑒 − 5 [29] in 

this study. 

Siamese Neural Network Model 

The SNN is a type of deep learning architecture that consists of two identical Artificial Neural 

Network (ANN) models and has two different inputs. The SNN uses the weight values used in 

neural networks as common in both ANN networks within the model. In other words, 

parameter values and updates are shared with two ANN models in the SNN model and the 

result is reached. The SNN model trains the network whether the two images given as inputs 

are similar or different [26,30]. The working principle of the SNN model is shown in Fig. 4 

with block diagrams. 

 

 

Fig. 4. Working principle of the SNN model. 
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The SNN model was first used by LeCun to solve the signature verification problem. Here it 

is intended to verify whether the signatures belong to the related person [31]. The SNN 

models determine whether the two image sample are the same by matching the two images 

entered as input according to the weight parameters shared by the neural networks used in the 

model. If the weight parameters obtained from the two images produce similar results in 

approximate values, it is decided that the images are the same. Here, a threshold value is used 

in the SNN model. The difference between the results obtained from the two neural networks 

in the SNN model is taken. If this difference is below the threshold value, the results are 

similar/identical; otherwise, it produces a different result [32,33]. Since each pixel has a 

numerical value on the image, Euclidean is generally used as the distance formula between 

pixels in the SNN model. The definition of the Euclidean formula is given in Eq. (6). In the 

SNN model, the error function formula is used to calculate a threshold value used for weight 

parameters. The formula for the error function (𝐸) is shown in Eq. (7). In these equations, 𝐷 

represents the distance; The variables 𝑥 and 𝑦 represent two vectors produced by neural 

networks. The variable 𝑌 variable takes value 1 if two input images are the same; it takes 

value 0 if it is different [15,34]. 

𝐷 = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑛

𝑖=1

2

 (6) 

𝐸 = (1 − 𝑌)
1

2
𝐷2 + (𝑌)

1

2
max(0, 𝑚 − 𝐷)2  (7) 

  

The SNN model includes convolutional layers, pooling layers, activation maps and flatten 

layers in its structure [35]. The tasks of these layers can be explained as follows: In the 

convolutional layer, new convolutional matrix values are obtained by circulating 3×3, 5×5 

pixel filters on the input image. These values are obtained by multiplying the same size 

windows of the filter and input image. Activation maps are the maps that collect the features 

from which they are obtained from convolutional layers. These maps contain distinctive keys. 

With these features, the class in which the images will be determined becomes clear [36,37]. 

With the pooling layer, the costs of the matrix images obtained from the input images are 

reduced. The flatten layer linearizes a multidimensional output to the layers in the last layer of 

the neural network, such as the dense layer, as input data. Dropout filter is used to relax the 

operation of the model by reducing the features of the layers. Finally, the Rectified Linear 

Units (ReLU) function acts as a rectifier in the SNN model. ReLU can take positive values 

with zero but it does not take negative values. In this way, the values from the neurons as 

negative are considered to be zero and allow the model to respond quickly. In addition, one of 

the reasons why ReLU is fast is to linearize by processing the values of some selected 

neurons, not the values of all previous neurons [37,38]. The parameter values of the SNN 

model used in this study are given in Table 1. 
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Table 1. The functions and parameter values of the SNN model used in this study. 

Layer Type Size Filter Size Rate Activation 

Input Number Process step PGM 100×100 - - - 

1 Convolution - 50×50 - - ReLU 

2 Pooling Max (2, 2) 3×3 - ReLU 

 Dropout -  - 0.25 - 

3 Convolution - 50×50 - - ReLU 

4 Pooling Max (2, 2) 3×3 - ReLU 

 Dropout -  - 0.25 - 

5 Flatten -  - - ReLU 

Output 

Dense 128  - - ReLU 

Dropout -  - 0.1 - 

Dense 50  - - ReLU 

 

In the experimental study, the input size of the SNN model was set to 50×50 pixels. The SNN 

model of the study was compiled using the Keras library in Python [39]. The mini-batch value 

used in the SNN model was 128. The RNAdam optimization method was selected for the 

SNN model and the epoch number was set to 60. The reason why the epoch number was 

taken 60 that it no longer improves the matching success. 

Proposed Method 

The proposed approach consists of three steps. As a first step, each image type in the dataset 

is converted to PGM format. With PGM format, each RGB image is converted to grayscale 

type. Thus, each pixel on the image is converted to a gray color format from 0-255 at 8-bit 

depth. Here, the PGM format provides two advantages for the proposed approach. The first 

advantage, PGM, which is a portable open-source format, is processed more easily by the 

proposed model than JPG format. Thus, the performance speed of the proposed approach is 

increased. The second advantage is achieved by using the ASCII values of the grayscale 

format. This increases the readability of each pixel on the image. Thus, it has helped the 

models to produce features easily on the image during the training phase [40]. In the second 

step, the original image set is reconstructed by compiling the Autoencoder model on Python. 

The purpose of this is to make the original image more efficient. The input size of the 

Autoencoder model used in the study is taken as 128×128. And the file format of the 

reconstructed output images is obtained as PGM. The preferred parameter information for the 

Autoencoder model is detailed in Section 2.2. In the third step, the image set reconstructed 

with the Autoencoder model is recognized by the SNN model compiled on Python. The 

structure of the SNN model and the parameter values used are shown in Table 1. The SNN 

model is used to match randomly selected images from nine class types to determine whether 

they are similar or different. The design of the proposed approach is shown in Fig. 5. 
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Fig. 5.  Model design of the proposed approach. 

 

EXPERIMENTAL RESULTS 

There are two types of output classes as ‘similar’ and ‘different’ in this study. Therefore, the 

performance metric values used in the analysis results of the study are sensitivity (Se), 

specificity (Sp), precision (Pre), F-score, and accuracy (Acc) [41]. The confusion matrix 

values were calculated in this study. The mathematical equations used for this are given 

below. In these equations; The meaning of TP is true-positive, the meaning of TN is true-

negative, the meaning of FP is false-positive, and the meaning of FN is false-negative [42,43]. 

 

Se. = 
TP

TP+FN
  (8) 

Sp. = 
TN

TN+FP
  (9) 

Pre. =
TP

TP+FP
 (10) 

F-Scr. =
2xTP

2xTP+FP+FN
 (11) 

Acc. = 
TP+TN

TP+TN+FP+FN
 (12) 

 

The experimental study was compiled using Python 3.6.2 installed on Windows 10 (64 bit) 

operating system. The code was compiled in the Jupyter Notebook interface. The computer 

has an NVIDIA GeForce 2 GB display card, Intel© i5 - Core @2.5 GHz processor and 8 GB 

of memory. The experimental stage of this study was carried out in two steps. In the first step, 

the SNN model was trained using the original dataset. Here, the test set was set to 25%. The 

total number of images compared in the SNN model was 15000. 11250 comparisons were 

performed for the training process and 3750 comparisons were performed for the test process. 

The comparison accuracy rate of the test data was 97.81% and the precision success was 

98.91%. The training and test success graphs and training-test loss graphs of this step are 

shown in Fig. 6. 

KONGRE TAM METİN KİTABI 9 www.gapzirvesi.org



   

 

Fig. 6.  Training-test graphs of the SNN model trained with the original dataset. 

 

In the second step, the original dataset was processed with the Autoencoder model to obtain a 

new image set. The dataset with Autoencoder was trained by the SNN model. Here the test 

data was set to 25%. The total number of the images compared in the SNN model was the 

same as in the first step. 11250 comparisons were realized for the training process and 3750 

comparisons were realized for the test process. The comparison accuracy of the test data was 

98.37% and the sensitivity was 99.78%. The graphs of the training and test success and the 

training and test loss graphs of this step are shown in Fig. 7. 
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Fig. 7.  Training-test graphs of the SNN model trained with dataset processed by Autoencoder. 

 

The experiment was divided into two steps. The confusion matrix of these steps, respectively, 

is shown in Fig. 8. In addition, the metric values of the steps performed in the experiment are 

shown in Table 2. When Table 2 was analyzed, it was found that the Autoencoder model 

contributed to the configuration of the dataset. With the Autoencoder model, the success rate 

of 97.81% in the original dataset was increased to 98.37%. 

 

Table 2. Performance metric values of the analyses performed in this study. 

Model 
Dataset 

Type 

Se. 

(%) 

 Sp. 

(%) 

Pre. 

(%) 

F-Scr. 

(%) 

Acc. 

(%) 

SNN Original 96.71 98.93 98.91 97.80 97.81 

Autoencoder & SNN 

(Proposed Approach) 
Structured 99.78 96.99 97.01 98.38 98.37 
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Figure 8. The confusion matrices obtained in the experiment of this study;  

(a) SNN trained with the original dataset, (b) SNN trained dataset structured with the Autoencoder model. 

 

DISCUSSION 

The process of recognition of skin tumor types (for nine types) is a very difficult process. This 

case becomes more complicated, especially as the number of classes increases. SNN models 

are a type of deep learning model that computes the same or similar by comparing image data. 

The SNN model used in this study was compiled using open-source codes. And information 

about source code sharing is given in the 'Open Source Code' section of the study. In the 

success of the study, the parameter values selected for the model and the positive contribution 

of the optimization method to the matching procedure were observed. Here it was seen that 

SGD and Adam optimization methods did not offer success in the training of skin tumor 

images after a certain epoch. In this study, we obtained results by using the RNAdam method 

which is more effective as the optimization method. In addition, each image has been 

reconstructed with the Autoencoder model to improve the efficiency of image data. The aim 

was to observe that siamese networks can be operated in a compatible way when operated 

with other models. In this study, it has been seen that the Autoencoder model contributes to 

siamese networks. When siamese networks are used before CNN or deep learning models, it 

can be predicted that these models can contribute to the validation performance. A limited 

number of studies have been conducted in the literature regarding the SNN model. In 

addition, a single study similar to siamese networks for the identification of skin tumor types 

in the literature (Ge Zongyuan et al. [44]). Therefore, it can be thought that this study may 

bring a new horizon on the recognition of skin tumor types. 

Ge Zongyuan et al. [44] used deep neural networks for the recognition of skin tumor types. 

The dataset they used in their study consisted of 15 disease types. They proposed three types 

of models in their study; SoleNet, ShareNet, and TripleNet. In the SoleNet model, two deep 

architectures were used and the training of the datasets was realized by using these 

architectures. In the ShareNet model, they used two network architectures. According to 

them, the advantage of this model was that they only share parameter weights of the same 

lesion. The TripleNet model is a combination of the SoleNet and the ShareNet models. The 

extra contribution of this model was contained in a third network. Ge Zongyuan et al. [44] 

kept the lost parameter values with the TripleNet model designed by them. These retained 

values indicated that the model performs weight updates with the right choice. In addition, 

they trained the models by generating class activation maps (CAM) for each image. The 

success of their recognition in this study was 58.1% with the SoleNet model and 64.6% with 

the ShareNet model and 70% with the TripleNet model. The three models had similar features 

to the siamese networks. However, the optimization method (SGD) they preferred in the 

architectural structure of the three models and the parameters of the models had a negative 
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effect on the accuracy result. In addition, the CAM method contributed to recognition success 

rate. A comparison considering the proposed approach and accuracy metric is given in Table 

3. 

Table 3. Comparison of this article with similar articles on the recognition of skin tumor. 
 

Article Year Class Approach Acc. (%) 

Ge Zongyuan et al. [44]  2017 15 

CAM & SoleNet 58.1 

CAM & ShareNet 64.6 

CAM & TripleNet 70.0 

Proposed Approach 2021 9 Autoencoder & SNN 98.37 

 

CONCLUSION 

Recently, there has been a significant increase in the number of studies conducted to perform 

tasks such as matching, classification, and segmentation with deep learning models. In this 

study, matching images of skin tumor types in the biomedical area was performed. The aim 

was to demonstrate the usability of siamese and similar networks in the biomedical field. In 

this context, preferred siamese networks were used in the recognizing process for the two 

input data. The original images have been rebuilt with the Autoencoder model to improve the 

accuracy of recognition of the dataset images. The goal was to improve image efficiency. As a 

result of the study, the image structured with the Autoencoder model was trained by the SNN 

model and the model achieved an accuracy of 98.37% in skin tumor recognition task. It is 

predicted that SNN models will be used before classification and segmentation between 

disease types and will improve the performance of deep learning models to be used in the 

related studies. 

In future studies, it is planned to carry out research on the use of the SNN model together with 

CNN and machine learning models by considering different datasets. 

 

OPEN SOURCE CODE 

The open-source code of this study is shared on the GitHub website. Please visit the website 

below to see the results and codes of the study. Web address:  

https://github.com/mtogacar/Skin-Cancer-Identification-with-Siamese-Neural-Network 
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ÖZET 

Son yıllarda elektrikli araç teknolojisinde yüksek verim, yüksek güç yoğunluğu gibi üstün 

özelliklerinden dolayı sabit mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) popüler olmuştur. 

Rotorundaki mıknatıs yerleşimine göre SMSM’ler kontrol açısından yüzey mıknatıslı senkron 

motorlar (YMSM) ve dahili mıknatıslı senkron motorlar (DMSM) olarak sınıflandırılabilirler. 

Koordinat dönüşümleri ile 3 fazlı sistem 2 eksenli döner sistemde modellendiğinde DMSM 

motor çeşidi için d- ve q- eksenlerinde endüktans farkı açığa çıkmaktadır. YMSM’nin d- ve q- 

eksenlerindeki endüktans değerleri birbirine eşit olduğu için sadece mıknatıs tabanlı tork 

üretirler. Fakat DMSM’ler eksenleri arasındaki endüktans değeri farkından dolayı 

mıknatıslardan kaynaklanan tork değerine ek olarak relüktans torkuda üretebilirler. 

Mıknatıslardan kaynaklanan mıknatıs torku q- eksen akımına bağlı olduğu için DC 

motorlardaki armatür akımı gibi kontrol edilebiliyorken, DMSM’lerde relüktans torku d- eksen 

akımına bağlıdır. Buna göre DMSM’lerde minimum akım değerleri ile maksimum tork değeri 

elde edebilmek için elektromanyetik torkun yalnızca q- eksen akımı ile kontrol edilmesi verimi 

optimize edebilmek için yeterli olmamaktadır. Bu sebeple akım başına maksimum tork 

(ABMT) stratejisi ile referans tork değerinden d- ve q- eksen akım değerleri elde edilerek tork 

kontrolü sağlanır. Bu çalışmada akım başına maksimum tork stratejisi uygulanarak DMSM’nin 

tork kontrol simülasyonu yapılmıştır. ABMT stratejisi çevrimiçi uygulama yerine önceden 

hazırlanmış arama tabloları vasıtasıyla geliştirilmiştir. Böylece işlemci yükü azaltılmıştır ve 

hızlı bir sürücü simülasyonu gerçeklenmiştir. Simülasyonda koordinat dönüşümleri uygulanan 

d- ve q- eksen gerilim değerleri DC-AC evirici aracılığıyla 3 fazlı DMSM motoru sürmüştür. 

Eviricinin anahtarlanabilmesi için pratik uygulamalarda darbe genişlik modülasyonu (DGM) 

teknikleri kullanılması gerekmektedir. Diğer DGM tekniklerine göre anahtarlama kayıplarının 

az olması, batarya kullanım oranının daha yüksek olması gibi üstün özellikleri sebebiyle uzay 

vektör darbe genişlik modülasyonu (UVDGM) geliştirilerek simülasyonda kullanılmıştır. Sabit 

tork bölgesindeki hızlarda kontrol sistemine girilen komut tork değerlerini motorun başarılı bir 

şekilde ürettiği gözlenmiştir. Ayrıca simülasyon sistemi gerçek motor parametreleri 

kullanılarak ve evirici yapısı ile DGM kullanılarak geliştirildiği için gerçek hayattaki motorun 

gerçekleştireceği davranışları temsil edebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ABMT, DMSM, DGM 

 

ABSTRACT 

In recent years, permanent magnet synchronous motors (PMSM) have become popular in 

electric vehicle technology due to their superior properties such as high efficiency and high 

power density. According to the magnet alignment in the rotor, PMSMs can be classified as 

surface mounted PMSM (SPMSM) and interior mounted PMSM (IPMSM). When a 3-phase 

system is modeled in a 2-axis rotary system with coordinate transformations, the inductance 

differences in the d- and q- axes for IPMSM types are revealed. Since the inductance values of 
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the surface mounted PMSM in the d- and q- axes are equal to each other, they only produce 

magnetic flux linkage based torque. However, due to the difference in d- and q- axis inductances 

in IPMSMs, they can also produce reluctance torque as well as the magnetic flux linkage based 

torque. Since the magnetic flux linkage based torque can be produced by the q- axis current, 

similar to the armature current in DC motors, the reluctance torque in IPMSMs can be produced 

by the q- axis current. Accordingly, controlling the torque based on only the q- axis current 

command variation is not sufficient for the efficient operation of the control system in IPMSM 

drives. For this reason, torque control is achieved by obtaining d- and q- axis current commands 

from the reference torque value with the maximum torque per amper (MTPA) strategy. In this 

study, torque control of IPMSM has been achieved by employing maximum torque per ampere 

strategy. The MTPA strategy is not implemented online, but is obtained through look-up tables. 

Thus, the simulation time has been considerably reduced owing to reduced computational 

burden and a fast drive has been achieved. In the simulation, coordinate transformations has 

been adopted to the d- and q- axis voltages generated by the controller and 3-phase IPMSM 

motor is driven by using the DC-AC inverter structure. In order for the inverter gates to be 

switched, adoption of a pulse width modulation (PWM) technique is a must in practice. Space 

vector pulse width modulation (SVPWM) is preferred due to its superior features such as lower 

switching losses and higher battery voltage utilization rate compared to other PWM techniques. 

It has been observed that the command torque values are successfully produced by the motor 

in the constant torque region. In addition, since the simulation model is modeled using real 

motor parameters and inverter structure using PWM, the real-life IPM motor drive can be 

represented better. 

Keywords: MTPA, IPMSM, PWM 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda popülerliği artan dahili mıknatıslı senkron motorlar (DMSM), mıknatıs torkunun 

yanında relüktans torku da üretebildikleri için yüksek tork gerektiren uygulamalarda 

kullanılmaktadır [1]. Relüktans torkunun varlığı tork kapasitesini arttırsa da kontrol sistemi 

doğru bir şekilde tasarlanmazsa relüktans torku kullanılamaz, verim düşer ve motor kapasitesi 

tam kullanılamamış olur. Relüktans torkunun etkin olarak kullanılabilmesi için baz hızın 

altındaki hız seviyelerinde akım başına maksimum tork (ABMT) stratejisi uygulanmaktadır. 

DMSM vektör kontrollü sürücüler alan yönlendirmeli kontrol (AYK) ve direkt moment 

kontrolü (DMK) olmak üzere iki gruba ayrılabilir [2]. DMK tekniği akı ve tork değerleri 

üzerinden tork kontrolünü doğrudan sağlarken, AYK tekniği torku d- ve q- eksen akımları 

aracılığı ile gerçekleştirir. Her iki tekniğinde avantajları ve dezavantajları mevcuttur. DMK 

tekniği gözlemci doğruluğuna bağlı iken AYK sürücülerde akım limitleri sürücüye doğrudan 

uygulanabilir [3].  

Kontrol sisteminden talep edilen tork girişi sisteme uygulandığında AYK tekniğini 

gerçekleştirebilmek için komut tork değerlerinden d- ve q- eksen referans akımlarının 

üretilmesi gereklidir. YMSM motorların rotorunda çıkıntı bulunmadığından d- ve q- eksen 

endüktans değerleri eşittir ve 𝐼𝑑 = 0 kontrol tekniği ile d- eksen referans akımı 0 değerinde 

tutularak, tork 𝐼𝑞 akımı ile kontrol edilir [4, 5]. Fakat DMSM’nin endüktans değerleri 

birbirinden farklı olduğu için oluşan relüktans torkunun da üretilebilmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla referans akımlarının tespiti için akım başına maksimum tork (ABMT) stratejisi 

uygulanır. ABMT yörüngesinin bulunması için lineer olmayan motor denklemlerinin çevrimiçi 

hesaplanması [6], gerçek veya sanal sinyal enjeksiyonu yöntemi ile anlık olarak ABMT 

noktasının bulunması [7, 8], önceden motor test edilerek hazırlanmış arama tabloları 

kullanılması [9] gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada kullanılan motor parametrelerine 
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göre ABMT yörüngesi için referans tork değerinden üretilecek akım değerleri arama tabloları 

vasıtasıyla önceden belirlenmiştir. d- ve q- eksen komut gerilimleri elde edildikten sonra evirici 

yapısı ile ABC sistem bileşenlerine dönüştürülerek motora uygulanır. Eviricinin sürülebilmesi 

için motor kontrol sistemlerinde anahtar kayıplarının az olması, bataryayı daha verimli 

kullanması gibi üstün özelliklerinden dolayı uzay vektör darbe genişlik modülasyonu 

(UVDGM) yaygın olarak tercih edilmektedir [10-12]. DMSM’nin elektrikli araç 

uygulamalarında tork kontrolü için gerçekleştirilen bu simülasyon çalışmasında kontrol sistemi, 

evirici yapısı ve UVDGM tekniği kullanılarak sabit tork bölgesinde ABMT stratejisi ile 

uygulanmıştır. Kontrol sisteminin referans olarak verilen tork değerini sabit tork bölgesinin her 

alanında ve çeşitli hız değerlerinde doğru bir şekilde kontrol ettiği simülasyon sonuçları ile 

doğrulanmıştır. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

a) DMSM Matematiksel Modeli 

Motor koordinat dönüşümleri yardımıyla d- ve q- eksenlerinde modellenerek doğru akım 

motoru gibi basitleştirilmiş bir şekilde kontrol edilebilir. 3 bileşenli eşitlikler Clarke ve Park 

dönüşümü ile 2 bileşenli döner koordinat sisteminde modellenebilir. Eşitlik 1-4’te DMSM’nin 

d- ve q- eksenlerindeki matematiksel eşitlikleri verilmektedir. 

 

𝑉𝑑 = 𝑅 ∗ 𝐼𝑑 + 𝐿𝑑 ∗
𝑑𝐼𝑑

𝑑𝑡
− 𝐿𝑞 ∗ 𝑤 ∗ 𝐼𝑞                                                                       (1) 

𝑉𝑞 = 𝑅 ∗ 𝐼𝑞 + 𝐿𝑞 ∗
𝑑𝐼𝑞

𝑑𝑡
+ 𝐿𝑑 ∗ 𝑤 ∗ 𝐼𝑑 + 𝜑𝑚 ∗ 𝑤                                                       (2) 

𝑇𝑒 =
3𝑝

2
∗ (𝜑𝑚 ∗ 𝐼𝑞 + (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞) ∗ 𝐼𝑑 ∗ 𝐼𝑞)                                                               (3) 

𝐽 ∗
𝑑𝑤𝑚

𝑑𝑡
= 𝑇𝑒 − 𝑇𝐿 − 𝐵 ∗ 𝑤𝑚                                                                                    (4) 

 

𝑉𝑑 , 𝑉𝑞, 𝐼𝑑 ,  𝐼𝑞 , 𝑅, 𝐿𝑑, 𝐿𝑞, 𝜑𝑚, 𝑤, 𝑤𝑚, 𝐽, 𝐵, 𝑇𝑒, 𝑇𝐿 ve 𝑝 sırasıyla d- ve q- eksen gerilimleri (Volt), 

d- ve q- eksen akımları (Amper), stator direnci, d- ve q- eksen endüktans değerleri, mıknatıssal 

akı değeri (Wb), elektriksel açısal hız ve mekanik açısal hız değerleri (rad/s), atalet 

momenti(kg.m2) sürtünme katsayısı, elektromanyetik tork ve yük torku (Nm) ve kutup çifti 

sayısını temsil etmektedir. 

b) ABMT Stratejisi ile Amaçlanan Sürücü Sistemi 

Eşitlik 3’ten endüktans değerlerinin birbirinden farklı olması, mıknatıs torkunun yanında 

relüktans tork üretiminin oluşmasını ve 𝐼𝑑 akımının tork üretiminde etkin rol oynayacağı 

anlaşılabilir. d- ve q- eksen akımları ile stator akımı büyüklüğü ve akım açısı arasındaki 

eşitlikler (5)’te verilmiştir. Referans tork değerinden optimum referans akım değerlerinin 

bulunabilmesi için stator akımının açısının eşitlik (6)’da torka göre türevinin 0’a eşitlenerek 

çözülmesi ve optimum açı değerinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

𝐼𝑑 = −𝐼𝑠 ∗ sin 𝛽 ,  𝐼𝑞 = 𝐼𝑠 ∗ cos 𝛽 , |𝐼𝑠| = √𝐼𝑑
2 + 𝐼𝑞

2                                             (5) 

𝑑𝑇𝑒

𝑑𝛽
=

3∗𝑝

2
[−𝛹𝑚 ∗ 𝐼𝑠 ∗ sin 𝛽 + (𝐿𝑞 − 𝐿𝑑) ∗ 𝐼𝑠

2 ∗ cos 2𝛽]                                         (6) 
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ABMT stratejisi ile amaçlanan sürücü sisteminin blok diyagramı Şekil 1’de verilmektedir. 

 

Şekil 1: Sürücü Sistemi Blok Diyagramı 

 

c) Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu (UVDGM) 

Eviricinin anahtarlanması için gerekli olan DGM işaretleri UVDGM tekniği ile üretilmektedir. 

Buna göre Şekil 1’den görüleceği gibi gerilim değerleri ters Clarke dönüşümü yardımıyla dq 

eksenlerinden 𝛼𝛽 eksenine dönüştürülür. Daha sonra 𝛼𝛽 eksenlerindeki gerilim bileşenlerinden 

oluşan referans vektörün genliği ve açısı belirlenir. 360°’lik bir periyotta her biri 60° olan 6 

adet sektör tanımlanır. Referans vektörün hangi sektörde olduğu referans vektörün açı 

değerinden elde edilir. Eşitlik 7-9 arasında belirlenen zaman ifadelerine göre anahtarların 

anahtarlanma süreleri belirlenmektedir.  

 

𝑇𝑎 = 𝑀 ∗ 𝑇𝑠 ∗ sin((𝑛 ∗
𝜋

3
) − 𝜃)                                                                                (7) 

𝑇𝑏 = 𝑀 ∗ 𝑇𝑠 ∗ sin(𝜃 − (𝑛 − 1) ∗
𝜋

3
)                                                                         (8)  

𝑇0 = 𝑇𝑠 − (𝑇1 + 𝑇2)                                                                                                 (9) 

 

‘n’ değeri referans vektörün hangi sektörde olduğu bilgisidir. ‘n’ yerine yazılarak  sektörler için 

anahtarların açık veya kapalı kalma sürelerinin belirleneceği anahtarlama sürelerini ifade eden 

𝑇𝑎, 𝑇𝑏 ve 𝑇0 sürelerinin değerleri belirlenir. Tablo 1’ de sektör bilgisine göre hangi anahtarların 

ne kadar süre ile açık ve kapalı kalacağı ile UVDGM stratejisi verilmektedir. 

𝑆1 𝑆2 𝑣𝑒 𝑆3  anahtarlanma süreleri sektörlere göre belirlendikten sonra referans vektör hangi 

sektörde bulunuyor ise anahtarlar Tablo 1’de belirlenen sürelerde tetiklenir. Anahtarlama için 

işaretler oluşturulduktan sonra modüle edilecek sinyal oluşmakta ve taşıyıcı işaret ile 

karşılaştırılarak DGM işaretleri üretilmektedir. DGM işaretleri elde edildikten sonra eviriciye 

KONGRE TAM METİN KİTABI 20 www.gapzirvesi.org



  

uygulanarak doğru akım bileşenleri alternatif akım bileşenlerine dönüştürülerek motor 

sürülmüş olur. 

 

Tablo 1: UVDGM Anahtarlanma Sırasının Belirlenmesi 

Sektör Üst Anahtarlar (𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝒗𝒆 𝑺𝟑) Alt Anahtarlar (𝑺𝟏
′  𝑺𝟐

′ 𝒗𝒆 𝑺𝟑
′) 

 

 

1 

𝑺𝟏 = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐 = 𝑻𝒃 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑 =
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟏
′ =

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐
′  = 𝑻𝒂 +

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑
′ = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +

𝑻𝟎

𝟐
 

 

 

2 

𝑺𝟏 = 𝑻𝒂 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐 = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑 =
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟏
′ = 𝑻𝒃 +

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐
′  =

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑
′ = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +

𝑻𝟎

𝟐
 

 

 

3 

𝑺𝟏 =
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐 = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑 = 𝑻𝒃 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟏
′ = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐
′  =

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑
′ = 𝑻𝒂 +

𝑻𝟎

𝟐
 

 

 

4 

𝑺𝟏 =
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐 = 𝑻𝒂 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑 = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟏
′ = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐
′  = 𝑻𝒃 +

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑
′ =

𝑻𝟎

𝟐
 

 

 

5 

𝑺𝟏 = 𝑻𝒃 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐 =
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑 = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟏
′ = 𝑻𝒂 +

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐
′  = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑
′ =

𝑻𝟎

𝟐
 

 

 

 

6 

𝑺𝟏 = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐 =
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑 = 𝑻𝒂 +
𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟏
′ =

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟐
′  = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒃 +

𝑻𝟎

𝟐
 

𝑺𝟑
′ = 𝑻𝒃 +

𝑻𝟎

𝟐
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d) Simülasyon Sonuçları 

Şekil 1’de şematiği gösterilen koordinat dönüşümleri, evirici modeli, UVDGM tekniği, ABMT 

arama tabloları ve kontrol sisteminin regülatörü olarak kullanılan PI denetleyicileri 

modellenerek kontrol sistemi simülasyon ortamında gerçeklenmiştir ve oluşturulan sürücü 

sistemi gerçek zamanda 0.5 saniyeyi temsil edecek şekilde çalıştırılarak değişken hız 

değerlerinde referans tork değerlerinin takip edilip edilmediği test edilerek sonuçlar bu kısımda 

sunulmuştur. Simülasyonda kullanılan motor parametreleri Tablo 2’ de verilmektedir. 

Motorun 2500 rpm sabit hızda ve değişken tork değerlerindeki davranışı test edilerek anlık tork 

değişimlerine karşı doğru tork çıkışı verdiği Şekil 2’de gözlenmiştir. 

 

Tablo 2: Motor Parametreleri 

Motor Çeşidi Gömülü Mıknatıslı Senkron Motor 

Faz sayısı/Kutup Sayısı 3/8 

Nominal Hız 2500 rpm                             @120 V DC 

Sürekli Tork Değeri 15.7 N.m                              @51.6 A rms 

Sürekli Güç Değeri 4.1 kW                                 @120 V DC 

Giriş Voltaj Aralığı 12 V-600 V 

Nominal d ekseni İndüktansı 0.282 mH 

Nominal q ekseni İndüktansı 0.827 mH 

Nominal Mıknatıs Akısı 0.0182 Wb 

Nominal Faz Direnci 0.0463 Ω 

Atalet Momenti 0.0072 𝑘𝑔𝑚2 
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Şekil 2: Sabit Hız ve Değişken Tork Test Sonuçları 

 

Şekil 3’te değişken hız değerlerinde sürekli tork değeri olan 15.7 Nm’lik tork değerini hız 

değişiminden bağımsız bir şekilde takip edebilmiştir. Hız değerleri 0 rpm değerden 2500 rpm 

değerine kadar rampa fonksiyonu ile değiştirilerek tork çıkışı izlenmiştir. Tork ve hız çıkışının 

yanısıra ABC akım çıkışları, stator akısının değişimi de verilmektedir. Hız değeri motorun 

nominal hızına kadar rampa fonksiyonu ile yükseltilse de bu geçiş anında motor çıkış torku 

referans olarak verilen tork değerini karşılamaktadır. Tork değerleri hız değişim halindeyken 

de, sabit hızda iken de adım fonksiyonları ile değiştirilerek sürücü sisteminin hem hız hemde 

aynı anda torkun ani değişimine karşı kararlılığı test edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Geliştirilen sürücü sisteminin elektrikli araç uygulamalarında tork ve hızın ani değişim 

taleplerine karşılık verebilecek şekilde çalıştığı sofistike simülasyonlarla ispatlanmıştır. 

Sistemden talep edilen tork değeri ABMT stratejisi kullanılarak başarılı bir şekilde motordan 

alınmaktadır. Rampa ve adım fonksiyonları ile değiştirilen referans tork değeri motorun 

nominal hızında ve nominal hızın altındaki hız değerlerinde tork talebini karşılayarak kontrol 

sisteminin kararlılığı gösterilmiştir. Simülasyonu yapılan sürücü sisteminin iyi dinamik 

yapısının olduğu ve değişimler karşısında kararlı olduğu simülasyonlardan alınan sonuçlar ile 

doğrulanmıştır. 

KONGRE TAM METİN KİTABI 23 www.gapzirvesi.org



  

 

Şekil 3: Değişken Hız ve Tork Test Sonuçları 

 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma 118E858 proje numaralı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme 

Programı (1001) aracılığıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

tarafından desteklenmiştir. 

KONGRE TAM METİN KİTABI 24 www.gapzirvesi.org



  

KAYNAKÇA 

1. Dwivedi, S.K., M. Laursen, and S. Hansen. Voltage vector based control for PMSM in 

industry applications. in 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. 

2010. 

2. Abassi, M., et al. Performance analysis of FOC and DTC for PMSM drives using 

SVPWM technique. in 2015 16th International Conference on Sciences and Techniques 

of Automatic Control and Computer Engineering (STA). 2015. 

3. Korkmaz, F., et al. Comparative performance evaluation of FOC and DTC controlled 

PMSM drives. in 4th International Conference on Power Engineering, Energy and 

Electrical Drives. 2013. 

4. Li, X., D. Xi, and Y. Zhang. Permanent magnet synchronous motor vector control based 

on MATLAB/Simulink. in 2017 First International Conference on Electronics 

Instrumentation & Information Systems (EIIS). 2017. 

5. Tiecheng, S., et al. Design of PMSM vector control system based on TMS320F2812 

DSP. in Proceedings of The 7th International Power Electronics and Motion Control 

Conference. 2012. 

6. Rahman, M.F., L. Zhone, and K.W. Lim. A DSP based instantaneous torque control 

strategy for interior permanent magnet synchronous motor drive with wide speed range 

and reduced torque ripples. in IAS '96. Conference Record of the 1996 IEEE Industry 

Applications Conference Thirty-First IAS Annual Meeting. 1996. 

7. Sun, T., M. Koç, and J. Wang, MTPA Control of IPMSM Drives Based on Virtual Signal 

Injection Considering Machine Parameter Variations. IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, 2018. 65(8): p. 6089-6098. 

8. Kim, S., et al. Parameter independent maximum torque per ampere (MTPA) control of 

IPM machine based on signal injection. in 2010 Twenty-Fifth Annual IEEE Applied 

Power Electronics Conference and Exposition (APEC). 2010. 

9. Gubae, R., et al. A MTPA control scheme for an IPM synchronous motor considering 

magnet flux variation caused by temperature. in Nineteenth Annual IEEE Applied 

Power Electronics Conference and Exposition, 2004. APEC '04. 2004. 

10. Ping, L. and C. Lan. Study on controlling and simulation of drive system for permanent 

magnet synchronous motor in electrical vehicle. in 2012 Power Engineering and 

Automation Conference. 2012. 

11. Sharifian, M.B.B., T. Herizchi, and K.G. Firouzjah. Field oriented control of permanent 

magnet synchronous motor using predictive space vector modulation. in 2009 IEEE 

Symposium on Industrial Electronics & Applications. 2009. 

12. Yu, L., et al. Simulation of PMSM field-oriented control based on SVPWM. in 2017 

29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC). 2017. 

 

KONGRE TAM METİN KİTABI 25 www.gapzirvesi.org



  

AISI 1040 FREZELEMEDE MMY VE KURU KESME KOŞULLARININ ENERJİ 

SARFİYATI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

RESEARCH ON THE EFFECT OF MQL AND DRY CUTTING CONDITIONS ON 

ENERGY CONSUMPTION OF MILLING OF AISI 1040 

Arş. Gör. Dr. Mustafa Kuntoğlu 

Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 

Makine Mühendisliği Bölümü, Selçuklu, Konya 

ORCID NO: 0000-0002-7291-9468 

 

ÖZET 

Diğer üretim yöntemleri ile karşılaştırıldığında talaşlı imalatın toplam enerji sarfiyatında daha 

büyük bir paya sahip olması, bu noktada yapılacak çalışmaların endüstriyel kuruluşların 

toplam giderlerini önemli ölçüde etkileyeceğini göstermektedir. Ayrıca, enerji tüketiminin 

azaltılması üretim süresince gerçekleşen karbon salınımını da azaltacağından sürdürülebilir 

imalat açısından büyük önem arz etmektedir. Karbon çelikleri arasında yer alan AISI 1040, 

endüstride cıvata, somun, kavrama, krank mili, vidalı mil ve saplama gibi çeşitli sektörlere 

hizmet veren makine elemanlarının imalatında kullanılan orta karbonlu çelik sınıfının bir 

üyesidir. Diğer yandan, son zamanlarda minimum miktarda yağlama (MMY) adı verilen ve 

kesme sıvısının kesme bölgesine bir püskürtücü tarafından basınçlı hava yardımı ile iletildiği 

soğutma/yağlama teknolojisi talaşlı imalat alanında oldukça popüler olmuştur. Bu yöntem 

sayesinde kesici takım ve iş parçası arasındaki sürtünmeye bağlı yüksek kesme sıcaklıklarının 

azaltılması ve buna bağlı olarak gerçekleşebilecek aşırı miktarda kesici takım aşınmasnın 

önüne geçilebileceği görülmektedir. Ayrıca bu sistemler, yüksek miktarda kesme sıvısı 

tüketimini sınırlandırarak hem çevresel zararları en aza indirmekte hem de bu sıvıların 

içerdiği kimyasalların insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaktadır. Verilen bilgiler 

doğrultusunda, bu çalışmada AISI 1040 malzemenin frezelenmesinde meydana gelen enerji 

tüketimi bir güç/enerji sensörü ile ölçülmüştür. Deneysel çalışma bir CNC freze tezgâhında 

kuru ve MMY şartları altında kesme hızı ve ilerlemenin iki seviyesi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Deneyler tam faktöriyel tasarım prensibine uyarlanarak toplamda 8 adet 

olarak gerçekleştirilmiştir. Fiziksel deneyler esnasında tezgâha adapte edilen güç/enerji ölçere 

kaydedilen veriler, deneylerin ardından ölçülmüş ve analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

MMY sisteminin kuru işlemeye kıyasla frezelemede harcanan güç ve enerji üzerinde daha 

etkili olduğunu ortaya koymuştur. Talaş kaldırma esnasında kesme bölgesinde bulunan yağ 

partikülleri kesici takımın kesme kabiliyetini artırarak kesme kuvvetlerini azaltmakta ve 

doğrudan ihtiyaç duyulan güç ve enerjiyi de azaltıcı rol oynamaktadır. Literatürde, bu 

malzemenin farklı soğutma/yağlama koşullarında işlenebilirliği üzerine tornalama çalışmaları 

mevcut olsa da, frezeleme hakkında bir çalışma bulunamamıştır. Bu bakımdan yapılan 

deneysel çalışmanın endüstriyel uygulamalar açısından önemli olduğu ve bir rehber niteliği 

taşıyabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Enerji tüketimi, Minimum miktarda yağlama, Frezeleme, 

 

ABSTRACT 

Compared to other production methods, the fact that machining has a greater share in total 

energy consumption, this greatly affects the total expenses of the industrial companies. In 

addition, as the reduction in energy consumption will also reduce the carbon emission, it is 
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important in terms of sustainable manufacturing. AISI 1040, which is among the carbon 

steels, is a member of the medium carbon steel class used in the manufacture of machine 

elements serving various sectors such as industrial bolts, nuts, couplings, crankshafts, ball 

screws and studs. On the other hand, the cooling / lubrication technology, called minimum 

quantity lubrication (MMQ), where the coolant is delivered to the cutting zone with the help 

of compressed air by a nozzle, has recently become very popular in the machining field. 

Thanks to this method, it is seen that the reduction of high cutting temperatures due to friction 

between the cutting tool and the workpiece and the resulting excessive cutting tool wear can 

be prevented. In addition, these systems limit the consumption of high amounts of coolant, 

minimizing environmental damage and reducing the effects of the chemicals contained in 

these fluids on human health. In line with the information given, in this study, the energy 

consumption of the milling of AISI 1040 material was measured with a power / energy 

sensor. The experimental study was carried out on a CNC milling machine under dry and 

MQL conditions using two levels of cutting speed and feed. The experiments were carried out 

in 8 in total by adapting the full factorial design principle. The data recorded in the power / 

energy meter adapted to the machine tool during the physical experiments were measured and 

analyzed after the experiments. The results obtained show that the MQL system is more 

effective on the power and energy consumed in milling compared to dry machining. Oil 

particles in the cutting area during chip removal reduce the cutting forces by increasing the 

cutting ability of the cutting tool and directly reduce the power and energy needed. Although 

there are turning studies in the literature on the machinability of this material under different 

cooling / lubrication conditions, there is no study on milling. In this respect, it is thought that 

the experimental work carried out is important for industrial applications and can be a guide. 

Keywords: Energy consumption, Minimum quantity lubrication, Milling 

 

INTRODUCTION 

In metal cutting industry, it is important to reduce the cutting temperatures due to its negative 

effects on material structure and surface quality. Any metal removing operation requires high 

quality process outputs such as dimensional accuracy and surface roughness. In order to 

balance the elevated temperatures at metal cutting zone, existing heat can be removed by 

chips mostly. However, increasing temperatures as a result of high coefficient of friction are 

the main reason of excessive and several types tool wear. This ends up with the poor surface 

integrity and consequently bring extra material wastage, refusal and financial damage to the 

machining industries. Researchers propose a technological approach named MQL to 

overcome these issues which represents the main objective of this study. 

MQL technology is applied to machining operations for many years in order to improve the 

machining quality. This is realized by conveying the pulverized oil to the cutting area with the 

help of pressured air. This is different from conventional flood cooling which efficiently 

reduces the consumed cutting lubricants. It is also significant for the environmental and health 

concerns due to the harm chemical effects of these lubricants. In sum, MQL provides many 

benefits to the process performance, eco-friendly manufacturing and total consumes. In 

addition, energy consumption have became the biggest problem of industries owing to 

provoke the machining costs and carbon emission. This situation directly damages the nature 

and poses danger for the living creatures. By this perspective, making easier the cutting 

operation affect the energy consumption which can be achieved by applying MQL to the 

cutting zone. 

In the light of the mentioned issues, this study presents an approach to compare the dry and 

MQL conditions during milling of AISI 1040 steel. Despite there have been many initiatives 
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about turning of AISI 1040 material under different cooling environments [1-9], none of them 

concern about milling of this medium carbon steel. This makes the study first in the field, 

containing the calculation of energy consumption under MQL and dry cutting conditions with 

investigating the effect of feed rate and cutting speed as well. 

 

MATERIAL AND METHODS 

In this paper, AISI 1040 material was selected as the workpiece material during milling under 

MQL and dry cutting conditions. Consumed energy was calculated by a power analyzer 

device (HIOKI PW 3198) [10]. MQL system (Werte) has 24V voltage and 4 bars pressure, 

uses KT 2000 oil which was transferred to the cutting zone with 50 ml/h. Cutting experiments 

were carried out on CNC machine tool, DAHLIL, using with the dimensions of Ø40 x 5 mm 

workpiece. A tool holder coded 403 BT 40 ER32 x 70 (MAS) and cutting tool inserts coded 

HM90 APKT 1003PDR (ISCAR) were utilized. In the experiments, 2 levels of cutting speed 

(100 and 150 m/min), feed rate (0.1 and 0.15 mm/rev) and cooling conditions (dry and MQL) 

were applied using full factorial design principle. Figure 1 includes experimental unit in 

Figure 1a and energy analyzer device in Figure 1b separately.  

 

  

a) b) 

Figure 1. Experimental Unit (a) and Energy Analyzer (b) 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

According to Figure 2, comparison of dry and MQL conditions for energy consumotion rate 

are demonstrated in bar charts. It can be seen that in all cutting parameters dry cutting 

conditions produce higher energy compared to MQL conditions. This can be attributed to the 

effect of pulverized oil which make easier the cutting mechanism. By this effect, lower 

cutting forces are produced and low cutting power and energy reveal. This exhibits the 

efficiency of MQL technology in milling of AISI 1040 steel. 
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Figure 2. Comparison of dry and MQL conditions according to cutting speed/feed rate 

combinations 

 

In Figure 3, 3D plots are demonstrated for energy consumption according to feed rate, cutting 

speed and cutting environments. The trend of the curve of energy consumption for the 

different levels of cutting parameters can be seen in Figure 3a, 3b and 3c. Accordingly, MQL 

produces lower energy compared to dry cutting as it can be seen in Figure 3b and 3c. Besides, 

increasing feed rate reduces the consumed energy due to its effect on the cutting time. Then, 

lower cutting speed cause lower energy consumption which can be attributed to the 

decreasing cutting forces. 
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Figure 3. 3D surface plots for the energy consumption 

 

According to the optimization plots of energy consumption for S/N ratios are exhibited in 

Figure 4. Main effects plot for S/N ratios show the best option for the response parameter. 

Since the demand from the energy consumption is low as much as possible, smaller is better 

option was selected. According to this graphs, second levels of cutting speed and feed rate 

and MQL cutting conditions should be selected in order to obtain minimum energy 

consumption. 
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Figure 4. Optimization of energy consumption with main effects plots of S/N ratios 

 

Table 1 outlines the analysis of variance results for different sources such as cutting speed, 

feed rate and environment. Accordingly, cutting speed is the most effective parameter 

(49.72%) on energy consumption followed by feed rate (45.37%) and environment (1.41%) 

respectively. F and P values confirm the results for percent contribution (PC). 

 

Table 1. Analysis of Variance for SN ratios 

Source DF Seq SS Adj MS F-value P-value PC (%) 

Cutting Speed 1 15.6113 15.6113 56.94 0.002 49.72 

Feed Rate 1 14.2442 14.2442 51.96 0.002 45.37 

Environment 1 0.4427 0.4427 1.61 0.273 1.41 

Residual Error 4 1.0966 0.2742 - - 3.5 

Total 7 31.3948 - - - 100 

 

CONCLUSION 

MQL application provides many benefits for the enhanced quality in machining. Previous 

studies proved that in machining of several materials and turning of AISI 1040 steel. 

However, milling of AISI 1040 under different conditions have been tested in this 

experimental work for the first time. In the following, concluded remarks are listed: 

 MQL showed better performance than the dry conditions in a range of cutting 

parameters for the energy consumption. 

 Accordingly, cutting speed is the most effective parameter on energy consumption 

followed by feed rate and cutting environment respectively according to ANOVA 

results. 
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 With increasing cutting speed and feed rate, minimum energy consumption can be 

obtained. 

 Therefore, optimum cutting conditions during milling of AISI 1040 steel are higher 

cutting speed, feed rate and MQL environment. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, akıllı güvenlik için görüntü işleme tabanlı, uzaktan etkileşimli robot araç  

geliştirilmiştir. Robot aracı  geliştirmedeki temel amaç  görüntü işleme tekniğini kullanarak 

kamera yardımı ile güvenliği sağlamaktır. Ayrıca robot aracın kaza yapması gibi durumlarda 

sesli uyarı vermesini sağlayıp internet üzerinden mesaj gönderilerek bildirimde bulunulması 

da hedeflenmiştir. Robotun geliştirilmesinde Raspberry Pi ve Arduino mini bilgisayar kartları, 

HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü, L298N motor sürücü kartı, Buzzer, HC05 bluetooth 

sensörü, ESP-01 Wi-fi modülü, 16x2 LCD ekran, Raspberry Pi kamera modülü ve enerji 

temini için Lipo pil kullanılmıştır.  

Yapılan çalışmada, Arduino Uno  kartı kullanılarak HC-SR04 mesafe sensörü ile  aracın 

engele olan uzaklığı hesaplanıp bu uzaklık 16x2 LCD ekrana yazdırılmıştır. Ayrıca  araç 

engele çarptığında   sesli uyarı vermesi, 16x2 LCD ekrana “KAZA YAPILDI” mesajının 

yazdırılması, ESP8266 modülü ile internet üzerinden mesaj gönderilmesi sağlanmıştır. 

Yapılan çalışmada hareketli görüntülerin, istenilen rengin, nesnenin tespit edilmesi ve resim 

üzerindeki karakterlerin okunması için  Raspberry Pi kartına Python programlama dili ile 

openCV kütüphanesi kullanılarak oluşturulan yazılım yüklenmiştir. Hareketli görüntü ve 

istenilen renk tespit edildiğinde led ile ışıklı uyarı sağlanmış LCD ekrana mesaj yazdırılmıştır. 

Bu işlemlerle birlikte  aynı zamanda internet üzerinden istenilen yere mesaj gönderilmesi de 

sağlanmıştır. Pytesseract programı kullanılarak resim üzerindeki karakterlerin okunması 

sağlanarak özellikle plaka bilgileri okunarak kaydedilmiştir. Ayrıca kaydedilen dosyanın  

internet üzerinden e-posta ile istenilen yere gönderilmesi de sağlanmıştır. Özetle bu çalışmada 

güvenlik isterleri için uzaktan etkileşim sağlayan ve denetlenebilen akıllı bir robot araç 

geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzak denetim, akıllı güvenlik, görüntü işleme   

 

ABSTRACT 

In this study, an image processing based, remote interactive robotic vehicle has been 

developed for smart security. The main purpose of developing a robotic vehicle is to provide 

security with the help of a camera using image processing technique. In addition, it is aimed 

to make an audible warning in cases such as the robot vehicle has an accident and to send a 

notification via internet. In the development of the robot, Raspberry Pi and Arduino mini-

computer boards, HC-SR04 ultrasonic distance sensor, L298N motor driver card, Buzzer, 

HC05 bluetooth sensor, ESP-01 Wi-fi module, 16x2 LCD screen, Raspberry Pi camera 

module and Lipo battery for energy supply were used. 
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In the study, the distance of the vehicle to the obstacle was measured with the HC-SR04 

distance sensor using the Arduino Uno card and this distance was written on the 16x2 LCD 

screen. In addition, it is provided to give an audible warning when the vehicle hits the 

obstacle, the message "ACCIDENT DONE" is printed on the 16x2 LCD screen, and messages 

are sent over  internet with the ESP8266 module. 

In the study, the software created by using the Python programming language and the 

openCV library was installed on the Raspberry Pi board in order to determine the moving 

images, the preferred color, the object and to read the characters on a picture. When the 

moving image and the preferred color are detected, an illuminated warning was provided with 

a LED, and a message was printed on the LCD screen. With these operations, it is also 

possible to send messages to any preferred location over internet. Using the Pytesseract 

program, the characters on the picture were read, and especially the vehicle plate information 

was read and recorded. In addition, it is ensured that the recorded file is sent to the preferred 

location via e-mail over  internet. In summary, in this study, a smart robot vehicle that can be 

controlled and interacted remotely for security systems has been developed. 

Keywords: Remote control, smart security, image processing 

 

GİRİŞ 

Günümüzde gelişen teknoloji ile üretilen araçlara her geçen gün yeni özellikler eklenmekte bu 

eklenen özellikler ile araç kullanımı kolaylaşmakta ve güvenlik sistemleri daha iyi hale 

gelmektedir. Araç trafikte seyir halinde iken kaza yaptığında sesli uyarı verilerek veya  

istenilen yere mesaj gönderilerek bir an önce harekete geçilmesini sağlayıp olası bir can kaybı 

önlenebilir. Gelişen teknolojinin sunduğu imkanlarla güvenlik önlemleri de eklenerek akıllı 

araç uyarı ve denetleme sistemi  geliştirmek mümkün hale gelmiştir. Alarm sistemleri ve 

kameralar   olası tehlikelere karşı ev, işyeri güvenliği alanında hırsızlık ve diğer      

olumsuzluklara karşı uyarıcı sesli ikaz, yanıp sönen ışık ve internet üzerinden mesaj yoluyla 

acil durum çağrısı yapan elektronik güvenlik sistemleri bulunmaktadır. 

Arduino kartı, interaktif projeler geliştirmek için tasarlanan, elektronik donanım ve yazılım 

temelli bir geliştirme platformudur. Arduino kartına bağlanan sensörler vasıtasıyla ortam 

etkileşimli giriş sinyalleri elde edip bu sinyalleri incelemek ve bu sinyaller ile algoritmalar 

kurarak çıkış sinyalleri üretmek mümkündür. Bu sayede çeşitli robotlar ve elektronik 

sistemler tasarlanabilir. Bu çalışmada Arduino kartı kullanılarak HC05 modülü ile cep 

telefonu üzerinden DC motorların hareketi, ESP8266 modülü kullanılarak internet üzerinden 

bilgi gönderilmesi, istenilen şartlar sağlandığında ses çıkması ve LCD ekran üzerine yazı 

yazılması, mesafe sensörünün kullanımı sağlandı. 

Raspberry Pi kredi kartı büyüklüğünde tek bir karttan oluşan mini bir bilgisayardır. Bu mini 

bilgisayar üzerinde yer alan CSI kamera portuna takılan kamera ile OpenCV kütüphanesinin 

görüntü işleme komutları kullanılarak elde edilen görüntünün sayısallaştırılmasıyla üzerinde 

farklı işlemler uygulanarak anlamlı yorumlanabilir sonuçlar elde edilebilir. Elde edilen bu 

sonuçlar ile sesli uyarı, ışıklandırma, internet üzerinden bilgilendirme ile güvenlik 

sağlanabilir. Yapılan çalışmada Raspberry Pi kartı ve Python programı ile  görüntü işleme 

kullanılarak hareketli görüntülerin elde edilmesi, istenilen rengin tespit edilmesi, belirlenen 

nesnenin tespit edilmesi, resim üzerindeki yazıların okunması ile araç üzerindeki plakanın 

tespit edilmesi sağlandı. Elde edilen bu bilgilerin  Raspberry Pi mini bilgisayarın wi-fi özelliği 

kullanılarak internet üzerinden istenilen yere gönderilmesi sağlandı. 

 

KONGRE TAM METİN KİTABI 34 www.gapzirvesi.org



 

 

ROBOT ARAÇ TASARIMI 

Yapılan çalışmada robot aracın tekerlek hareketini sağlamak için Şekil 1. (a)’da resmi verilen 

4 adet 6V 250 rpm  redüktörlü DC motor kullanıldı. Bu DC motorların kontrolü Arduino  

kartı programlanarak Android tabanlı cep telefonu ile sağlanmıştır. DC motor, doğru akım 

elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinedir. Motorun içinde yer alan sargılara 

elektrik akımı uygulandığında, yine motorun içerisinde bulunan sabit mıknatıslara zıt yönde 

oluşan manyetik kuvvetin etkisi ile hareket etme prensibine dayanır [1,2]. Redüktör, 

motorlarda devir / güç ayarını değiştirmeye yarayan bir dişli sistemidir. Motorlara redüktör 

bağlanarak devir düşürülerek tork yükseltilebilir. Böylece motorun hızını ya da gücünü 

kullanacağımız makineye göre ayarlama fırsatı yakalarız [3,4]. DC motorları sürmek için 

Şekil 1. (b)’de resmi verilen L298N motor sürücü kartı kullanılmıştır. L298N birbirinden 

bağımsız olarak iki ayrı motoru kontrol edebilir. L298N motor sürücü üzerinde dahili 

regülatörü, yüksek sıcaklık ve kısa devre koruması vardır  [5]. Şekil 2’de bu çalışmada 

kullanılan DC motor, kart ve L298 motor sürücü bağlantısı verilmiştir.       

     

       

 

         

                                             (a)                                                     (b) 

                          Şekil 1. (a) DC Motor                        (b) L298N motor sürücü 

 

 

Şekil 2. DC motor ve L298N motor sürücü bağlantıları  

 

Yapılan çalışmada  aracın kontrolü HC05 bluetooth modülü (Şekil 3a) kullanılarak cep 

telefonu ile sağlanmıştır. Arduino  kartına bağlı HC05 modülüne cep telefonu 

üzerinden bağlantı kurmak için bir uygulama programı yüklenmiştir. Bu program, 

bluetooth üzerinden Arduino bulunan bir aracı bluetooth özelliği olan , Android işletim 

sistemli bir  telefon ile denetlenmesini  sağlamaktadır.  Telefon ile bluetooth modülünün  

eşleştirilmesi cep telefonundan uygulama programının açılarak “Bağlan” butonu ile 

yapılmaktadır. Ülkemizde en çok bilinen ve kullanılan bluetooth modeleri  HC-05 ve HC-06′ 

dır. Bluetooth modüller, içersinde adı, şifresi ve iletim(baud) hızı ayarlanmış olarak gelir. Bu 

bilgiler  HC-05 modülü için adı HC-05 , şifresi 0000 veya 1234 ve iletim hızı 9600 olarak 

ayarlanmış olup AT komutlarıyla değiştirme olanağı verilmiştir. Alıcı ve vericimizin iletim 
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hızı aynı olmalıdır. Bluetooth  Slave modda iken  modüle dışardan bir bağlantı yapılabilirken, 

modül ile başka bir bluetooth cihaza ilk bağlantı yapılamamaktadır. Master mod ile ise modül 

ile dışardaki bir bluetooth cihazına direk olarak ilk bağlantıyı yapmanıza olanak sağlanır. HC-

05 her iki modda çalışırken HC-06 Slave modda çalışmaktadır. Bluetooh modülü  seri 

haberleşme esasına dayanır. Tx ucu verici ucudur, Rx ise alıcı ucudur [6,8]. 

Gerçeklenen  robot araçta  bir engele çarptığında kaza yaptığını istenilen yere internet 

üzerinden  bildirmek için ESP8266 wi-fi modülü (Şekil 3b) kullanılmıştır. Bu modül vasıtası 

ile hem kablosuz ağlara bağlanmak hem de kablosuz erişim noktası kurmak mümkündür. 

ESP8266 modülü ile ağ kurma, internete bağlanma ATtention kelimesinin kısaltması olan AT 

komutları ile sağlanır [9]. Bu modül ile internet üzerinden http protokolünü kullanarak 

nesnelerden veri depolamak ve almak için açık kaynaklı bir internet uygulaması olan 

ThingSpeak kullanılmıştır. 

 

 

 

                                          

                                             

(a)                                                                (b) 

Şekil 3. (a)  HC-05 Bluetooth sensörü   (b) Esp8266-01 Wi-fi Modülü 

 

Robot aracın engele olan mesafesini hesaplamak için HC-SR04 sensörü kullanılmıştır. HC-

SR04 sensörü (Şekil 4a) kullanılmıştır. HC-04 sensörü TRIG pininden sinyal verildiğinde ses 

dalgası sensör tarafından üretilir ve bu ses dalgası bir cisme çarpıp geri döndüğünde ECHO 

pini aktif hale gelir [10]. Robot araç ile engel arasında hesaplanan mesafeyi görüntülemek için 

16x2 LCD ekran olan (Şekil 4b)  kullanılmıştır. Mikrodenetleyicilerle birlikte kullanılan LCD 

ekranlar  karakter veya grafik tabanlı olup düşük çözünürlüklüdür. Genellikle tek renkten 

oluşur. Çünkü, RGB mantığına bağlı LCD’ler, mikrodenetleyicilerde ekstra işlem kapasitesi 

ve bellek gerektirirler. LCD  ekranın 16×2 olarak adlandırılması LCD’nin 2 satıra sahip 

olduğu ve satır başına 16 karakter görüntüleyebileceği anlamına gelir [11].   

 

 

 

 

                                    

                                                             (a)                                                          (b) 

Şekil 4. (a) HC-SR04 mesafe sensörü               (b) 16x2 LCD ekran    

 

Yukarıda anlatıldığı gibi tasarlanan robot aracın hareketinin cep telefonu ile sağlanması, 

engele olan mesafesinin hesaplanması, wi-fi modülü ile internet üzerinden denetlenmesi için 

Arduino Uno kartı (Şekil 5) ve kodlama programı için Arduino IDE programı kullanılmıştır. 

Arduino kartı ile birçok şekilde haberleşme işlemi gerçekleştirilir. 14 adet dijital giriş / çıkışı 

mevcuttur. Bu çıkışlardan 6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılırken, 6 tanesi de analog giriş 

olarak kullanılmaktadır. RX ve TX pinleri ile seri haberleşme yapılmaktadır. Arduino Uno’da 
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bir tane seri port bulunurken çeşitli kütüphaneler kullanılarak bu sayı yazılımsal olarak 

arttırılabilmektedir [12]. Şekil 6’da Arduino Uno kartının diğer çevre birimleri ile bağlantısı 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Arduino UNO  kartı 

 

 

Şekil 6. Robot aracın Arduino UNO bağlantıları 

 

PYTHON İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME 

Görüntü işleme, bir görüntüden gelen anlık bir kare üzerinde bir dizi işlemler yapılarak, diğer 

kullanıcının istediği yararlı bilgilerin görüntüden çıkartılmasına olanak sağlayan işlemlerin 

tamamıdır. Görüntü işlemenin temelinde piksel değerleri ile işlemler yaparak, görüntüyü daha 

işlevsel hale getirmek yer alıyor. Görüntü işleme ile görüntünün netliği artırılıp, gürültü ve 

istenmeyen unsurlar kaldırılabilir. 

Raspberry Pi mini bilgisayar kartının (Şekil 7a) üzerinde yer alan CSI Camera Portuna  

takılan Raspberry Pi Camera (Şekil 7b) ile elde edilen görüntülerle hareketli görüntülerin elde 

edilmesi, istenilen rengin tespit edilmesi, resim üzerinde yer alan karakterlerin okunması, 

belirlenen bir nesnenin, kamera ile elde edilen görüntülerin içerisinde olup olmadığının tespiti 

yapılmıştır. Çalışmada kullanılan Raspberry Pi’nin diğer donanımlar ile bağlantısı Şekil 8’de 

verilmiştir. 
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                                                          (a)                                                          (b) 

 

Şekil 7. (a) Raspberry Pi 4 mini bilgisayarı    (b) Raspberry Pi kamera modülü 

 

Hareketli görüntüleri elde etmek için openCV kütüphanesinin 

createBackgroundSubtractorMOG2() işlevi kullanılmıştır. Bu işlev ile kameradan alınan 

görüntüler piksel piksel karşılaştırılarak görüntüler arasındaki farklı olan yerler 

belirlenmektedir. Görüntüler arasındaki farklılığın olduğu yerler hareketin olduğu 

yerlerdir[13]. Hareketli bir görüntü oluştuğunda hareketin olduğuna dair ledin yanması 

sağlanmış ve 16x2 LCD ekranda “HAREKETLENME VAR” mesajı yazdırılmıştır. 

Kameradan elde edilen görüntü RGB renk uzayı formatında elde edilmektedir. İstenilen bir 

rengi tespit etmek için RGB renk uzayı HSV renk uzayına dönüştürülerek openCV 

kütüphanesinin inRange() işlevi  kullanıldı. Bu işlev  kullanılarak iki ayrı değişkene 

belirlenen rengin alt ve üst değerleri atandı [14]. İstenilen renk tespit edildiğinde istenilen 

rengin tespit edildiğine  dair ledin yanması sağlanmış ve 16x2 LCD ekranda “YABANI 

HAYVAN VAR” mesajı yazdırılmıştır. 

Hareketli görüntünün olduğuna  dair fotoğraf ve iletilmek istenen mesajın  smtplib ve 

EmailMessage kütüphaneleri kullanılarak istenilen e-posta adresine anında gönderilmesi 

sağlanmıştır. EmailMessage kütüphanesi, başlık alanlarının ayarlanması ve sorgulanması, 

mesaj gövdelerine erişim ve yapılandırılmış mesajların oluşturulması veya değiştirilmesi için 

temel işlevselliği sağlar. smtplib kütüphanesini kullanarak SMTP_SSL işlevi ile sunucuya 

bağlantı sağlanmıştır. Kameradan elde edilen görüntüyü istenilen e-posta adresine göndermek 

için dosya ekleme işlemi add_attachment işlevi ile gerçekleştirilmiştir. Login işlevi ile mail 

adresine giriş yapıldı. Oluşturulan mesaj ve görüntü dosyası send_message işlevi ile 

gönderildi [15].  

Tesseract, çeşitli işletim sistemleri için geliştirilen optik karakter tanıma 

yazılımıdır[16]. Optik karakter tanıma,  PDF dosyaları veya dijital kamerayla çekilen resimler 

gibi belge türlerinin düzenlenebilir ve aranabilir verilere dönüştürülmesine olanak sağlayan 

bir teknolojidir. Optik karakter tanıma(OCR) ile  resimlerdeki harfleri seçip ayırarak 

harflerden kelimeleri ve kelimelerden de cümleler oluşturulur. Türkçe dahil olmak üzere pek 

çok dille birlikte kullanılabilir ve açık kaynak kodludur [17,18]. Yapılan çalışmada 

karakterleri okumak için kodlama bölümünde  Python programlama dili kullanılarak  

karakterleri okumak için  Pytesseract kullanılmıştır.  
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Şekil 8. Robot araç tasarımında Raspberry Pi bağlantıları 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada Arduino kartı kullanılarak cep telefonu ile denetlenebilen, engele olan mesafesi 

ölçülen ve engele çarptığında sesli uyarı mesajı veren  aynı zamanda istenilen yere internet 

üzerinden mesaj gönderebilen bir robot araç tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Bu tasarım 

çerçecesinde araç ile uzaktan etkileşim mümkün kılınmıştır. Gerçeklenen robot aracın 

Arduino Uno kartı kullanılarak yapılan bağlantıları  Şekil 9’da ve Raspberry Pi mini 

bilgisayarı kullanılarak yapılan bağlantıları Şekil 10’ da birer fotoğraf  ile verilmiştir.  

Gerçeklenen robot araç üzerindeki Raspberry Pi mini bilgisayar üzerinde  Python ile yazılan  

programın koşturulması ile araç park halinde iken kamera ile hareketli görüntülerin 

algılanması, belirli bir renkteki yabani hayvanın tespiti için grüntü işleme tabanlı uzaktan 

güvenlik uyarı imkanıda sağlanmıştır. Bu program komutlarıyla istenilen renkteki cismin 

tespit edilmesi kameranın görüş alanında görüntülenen diğer araçların plakalarının elde 

edilmesi için  resim üzerindeki karakterlerin okunması sağlanmıştır. Görüntü işleme 

komutlarıyla bu sonuçlar elde edildiği anda güvenliğin sağlanmasında uyarı verilmesi için led 

yardımıyla görsel uyarı verilmesi 16x2 LCD ekrana istenilen mesajın yazdırılması, buzzer ile 

sesli uyarı verilmesi, internet üzerinden cep telefonuna mesaj gönderilmesi gerçeklenmiştir. 

 

 

Şekil 9. Arduino UNO kartı ve diğer çevresel birimleri ile gerçeklenen robot araç 
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Şekil 10. Robot araçta görüntü işleme amaçlı kullanılan Raspberry Pi ve Kamera ve diğer  

çevre birimleri bağlantısı 
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ÖZET 

COVID-19 hastalığının nedeni olan SARS-CoV-2 virüsünün yarattığı (2019-202?) salgın, 

modern insanlık tarihindeki yerini şimdiden almıştır. Salgının ilk aylarında insan 

faaliyetlerinin aniden ve yoğun bir şekilde kesilmesi sonucu doğa-insan ilişkisinin azalması, 

çevre üzerinde fark edilebilir etkiler yaratmıştır. Enfeksiyon yayılımını düşürmek için çoğu 

hükümet başta sağlık sisteminin kapasitesini ve insanlar arası sosyal mesafeyi arttırarak 

önlemler almaktadır. Pandemi sırasında meydana gelebilecek bir deprem, bu tür önlemlerin 

etkili bir şekilde uygulanmasına engel olup virüsün yayılmasında artışa neden olabilir. Bu 

çalışma, salgının devam ettiği bir bölgede meydana gelen olası deprem sonrasında artabilecek 

enfeksiyon oranının potansiyel etkisini ve virüsün yayılma hızı üzerindeki etkisini analiz 

etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için açık erişimli bir yazılım kullanılmış olup yerel düzeyde 

doğrulanmış vaka sayılarına ilişkin veriler, birleşik bir endeks oluşturmak için sismik tehlike 

ve risk haritası ile birleştirilmiştir. Bu endeks sayesinde deprem sonrası COVID-19 salgınının 

yayılma olasılığını hesaba katmak için bütünleşik afet hazırlık ve acil durum planlarının 

geliştirilmesi gereken bölgeler ortaya konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Deprem, Sismik Tehlike ve Risk Haritası, Afet 

Hazırlık ve Acil Durum Planı 

 

ABSTRACT 

The pandemic (2019-202?) caused by the SARS-CoV-2 virus, which is the cause of the 

COVID-19 disease, has already taken its place in modern human history. In the first months 

of the pandemic, as a result of the sudden and intense interruption of human activities, the 

decrease in nature-human relationship has created noticeable effects on the environment. 

Most governments take measures to reduce the spread of infection, primarily by increasing 

the capacity of the health system and the social distance between people. An earthquake that 

may occur during a pandemic may interfere with the effective implementation of such 

measures and cause an increase in the spread of the virus. This study aims to analyze the 

potential effect of the infection rate that may increase after an earthquake in a region where 

the pandemic continues, and the effect of a future earthquake on the spread of the virus. An 

open-access software was used for this and data on locally verified case numbers were 

combined with a seismic hazard and risk map to create a combined index. This index reveals 

areas where integrated disaster preparedness and emergency plans should be developed to 

take into account the likelihood of the spread of the post-earthquake COVID-19 outbreak.  

Keywords: Covid-19 Pandemic, Earthquake, Seismic Hazard and Risk Map, Disaster 

Preparedness and Emergency Plan 
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1.GİRİŞ 

COVID-19 salgını, birçok ülkenin sağlık sistemini ve acil müdahale kapasitesini altüst 

etmiştir. Hale ve diğ, 2020'de COVID-19 pandemisinin devletlerin uyguladığı tedbirler 

bazında bir değerlendirmesi yayınlanmıştır. Erken ve etkili bir şekilde uygulanan önlemler 

sayesinde bölgelerdeki günlük vaka sayılarındaki düşüş açıkca görülmüş (Gatto ve diğ, 2020; 

Maier ve Brockmann, 2020) ve bu sayede sağlık sisteminin yaşanan krizle daha rahat başa 

çıkmasına olanak sağlanmıştır. Alınan önlemlerin olumlu etkilerine rağmen COVID-19'un 

sebep olduğu olumsuzluklara ek olarak ani bir şokun meydana gelmesi (deprem gibi) virüs 

yayılım hızında ve buna bağlı ölüm oranlarında artış yaratarak başka türlü bir acil durum 

müdahalesi gerektirebilir. Bu durumun yaratacağı zorluk karşısında bazı hükümetler sivil 

savunma yetkililerinden hazırlıklı olmalarını ve acil durum planları yapmalarını istemektedir. 

Yakın tarihte depremlerin vurduğu bölgelerde günlük tespit edilen vakalardaki olası artışla 

ilgili verileri analiz etmek ve verilerin sismik olaylar ile bir korelasyon kanıtı sağlayıp 

sağlamadığını değerlendirmek gerekmektedir. Bu sayede, hazırlık çalışmalarının 

geliştirilmesine katkı sağlanabilecek ve toplanan veriler ile oluşturulucak protokollere ışık 

tutmasına da olanak sağlanabilecektir. Dahası, ampirik verilerin yokluğunda, deprem 

büyüklüğü ve COVID-19 enfeksiyon oranlarının farklı senaryolarını simüle etmek için 

analitik metodolojileri keşfetmek mümkün olacaktır. Deprem ve virüs senaryolarının 

simülasyonu, hazırlık sürecine ve acil durum planlarının geliştirilmesine büyük katkılar 

sağlayabilir (Şekil 1.1). Simülasyondan elde edilen bilgiler, olası bir depremin enfeksiyon 

oranlarına ve dolayısıyla güncel vaka ve ölüm sayıları üzerindeki potansiyel etkilerin 

değerlendirilmesine kadar genişletilebilir. 

 

 

Şekil 1.1 Afet Yönetim Sistemi Bileşenleri 

 

2.GEÇMİŞTE DEPREMLER SONRASI OLUŞAN SALGINLAR 

Deprem gibi doğa olaylarının ardından oluşan salgın hastalıklar, özellikle sağlık koşullarının 

kötü olduğu bölgelerde yaygındır. 30 Eylül 1993'de Hindistanın Latur bölgesi ve çevresini 

etkileyen yaklaşık 10.000 insanın ölümüyle sonuçlanan Ms=6.2'lik deprem sonrası 
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ekosistemin bozulması sonucu kemirgen popülasyonları yuvalarını terk etmiş ve insan 

yerleşimleriyle daha yakın temasa geçerek veba salgınına sebep olmuşlardır (Boire ve diğ., 

2013). 

Deprem sonrası bir başka salgın örneği ise 12 Ocak 2010'da Haiti'de görülmüştür. 

200.000'den fazla ölüme neden olan Ms=7.0'lik deprem ve tsunaminin sıhhi tesisat sistemine 

verdiği hasar ve yetersiz sağlık altyapısı nedeniyle oluşan kolera salgınından 421.410 insan 

etkilenmiş ve 8927 insan ölmüştür (Şekil 2.1). 

 

 

 

Şekil 2.1 a) 2010 Haiti Depremi sonrası kolera salgınının yayılımı, b) Deprem ve salgın için 

kurulan sahra hastanesi 

 

3.MATERYAL VE METHOD 

Bu çalışmada, enfeksiyon oranı üzerindeki etkiyi değerlendirmek için yakın zamanda hasar 

veren depremlerin (örneğin Türkiye, İran, Hırvatistan, Portekiz) vurduğu bölgeler için günlük 

olarak doğrulanan vakalara ilişkin veriler, mevcut en küçük mekansal ve zamansal 

çözünürlükte toplanmıştır. Sismik tehlike ve risk analizi için geliştirilen açık kaynaklı yazılım 

ile Portekiz için iki farklı deprem senaryosuna göre simüle edilmiştir. Yerinden edilmiş 

nüfusla (virüse karşı daha savunmasız olduğu varsayılan) ilgili sonuçlar, potansiyel artışı 

tahmin etmek için kullanılmıştır. Son olarak, dünyada bu tür simülasyonların 

gerçekleştirilmesinin özellikle önemli olabileceği bölgeler, ulusal veya yerel düzeyde 

doğrulanmış vakaların sayısına ilişkin en son veriler küresel sismik tehlike ve risk haritaları 

ile birleştirilmiştir (Pagani ve diğ., 2020; Silva ve diğ, 2020). 

Portekizde, belirli deprem senaryolarının etkisine ilişkin geçmişte yapılan birkaç araştırma 

yapılmıştır (Mendes-Victor ve diğ., 1994; Oliveira, 2004; Silva ve diğ., 2015). Bu çalışmada, 

ülkenin güneybatısında nüfus yoğunluğunun fazla olduğu episantrı karada olan Ms= 5.7 

büyüklüğündeki 1531 depremi (Carvalho ve diğ., 2008; Oliveira, 2008) ile açık denizde 

meydana gelen Ms=7.6 büyüklüğündeki 1755 Büyüz Lizbon depremi (Sousa ve Campos-

Costa, 2009) için senaryolar tanımlanmıştır (Şekil 3.1). 

Çalışmada, Portekiz ulusal sağlık genel müdürlüğü tarafından yayınlanan ve Data Science for 

Social Good (Sosyal Fayda için Veri Bilimi) gurubu tarafından halka açık bir GitHub 

deposunda derlenen veriler kullanılmıştır. 
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Şekil 3.1 a) 1531 Tagus Depremi (M:5.7) episantrı, b) 1755 Büyük Lizbon Depremi (M:7.6) 

episantrı 

 

4.TOPLANAN VERİLER VE ANALİZLER 

Çalışmanında, Portekizde meydana gelen tarihsel depremlerden yola çıkarak hastalık ve 

salgın düzeyinde meydana gelen olayların bir benzeri günümüzde de biraz daha farkli bir 

biçimde yaşanmaktadır. 22 Mayıs 2020 itibatiyle Portekizde COVID-19 salgınını gösteren 

durum Şekil 4.1’deki haritalarda gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.1 a) Portekiz'de ilçe düzeyinde konut binalarının sayısı (solda) ve doğrulanmış 

COVID-19 vakalarının sayısı (sağda—22 Mayıs 2020 itibariyle) 
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Karada (M:5.7) ve denizde (M:7.6) oluşabilecek iki deprem senaryosu için ilçe düzeyinde 

evsiz kalan ortalama insan sayısı gösterilmektedir. Sırasıyla ortalama 292 ve 1729 vefat eden 

olacaktır (Şekil 4.2). Evsiz nüfus sayısındaki değişkenlik, oluşturulan endeks de ek  COVID-

19 vaka sayısının  hesaplanmasına  yansıtılmıştır. 

 

 

 

Şekil 4.2 M:5.7 karada (solda) ve M:7.6 açık denizde (sağda) meydana gelebilecek deprem 

senaryoları için ülke düzeyinde evsiz kalmış nüfus 

 

Vuhan'daki (Çin) bulaşıcılık vakalarının Ferguson ve diğ., 2020 tarafından gerçekleştirilen 

revizyonuna dayalı olarak ortalama 6,5 gün ve standart sapmanın 3,8 gün olduğu 

varsayılmıştır. Bu varsayıma göre birey en çok enfeksiyonun 4. gününde bulaşıcıdır ve 10. 

günden sonra bulaşma olasılığı %5'in altındaki değerlere düşmektedir. Her gün için vaka 

sayısı, daha önce bahsedilen genel GitHub deposundan elde edilmiştir.  Bu yöntemle, Portekiz 

ve üç yerel bölge için medyan Rt faktörü (ve ilişkili yüzdelikler)  aşağıdaki grafiklerde 

gösterildiği gibi tahmin  edilmiştir (Şekil 4.3). 
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Şekil 4.3 Lizbon ve Tagus Vadisi, Alentejo ve Algarve'nin alt ulusal bölgeleri için etkin 

reprodüksiyon sayısı (Rt). 

 

5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Hem yakın tarih hem de eski tarih, yıkıcı depremler nedeniyle bulaşıcı hastalıkların 

yükselişini ve yayılmasını belgelemiştir. 2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve tüm Dünyayı 

etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci bugün (26 Haziran 2021) halen devam 

etmektedir (Şekil 5.1).  

 

 

Şekil 5.1 Dünya ölçeğinde her 1 milyon kişi başına düşen COVİD-19 vaka seviyesi 
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COVID-19 virüsünün küresel yaygınlığı, afet risk yönetimine ve özellikle tesadüfi doğal afet 

olayları için müdahale ve hazırlık planlarının benimsenmesine veya geliştirilmesine eşi 

görülmemiş zorluklar getirmektedir. Felaket olaylarına hazırlanma ve bunlara müdahale etme 

görevine sahip ulusal sivil koruma makamları ve uluslararası kuruluşlar, doğal tehlikelerin 

doğrudan etkisinin değerlendirilmesinin ötesine geçmeli ve COVID-19 pandemisinin getirdiği 

ek gereksinimleri ve kısıtlamaları hesaba katmalıdır. 

 

DEPREMLER HEP OLACAKTIR 

HASTALIKLAR HEP OLACAKTIR 

HER İKİSİ İÇİNDE TIPKI «HAYAT MÜCADELESİ» GİBİ MÜCADELE ETMEDEN 

HİÇBİR YERE VARAMAYIZ. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, göz kontrollü sanal klavye ile ekrana mesaj yazdırılması amaçlanmıştır. 

Bilgisayar kamerası ile insan yüzünü ve gözlerini algılayan bir sistem oluşturulmuştur. Yüzü 

doğru bir şekilde algılamak için göz çevresi,  burun, yüzün dış kenarı gibi her yüzde bulunması 

gereken 68 noktayı içeren bir yaklaşım kullanılmıştır. Göz tespiti, bakış ve hareket tespiti, göz 

kırpma tespiti yapılmıştır. Sağ ve sol taraflı sanal klavye oluşturulmuştur. Sanal klavyeden 

istenilen harf göz kırpılarak seçilmiş ve ekrana yazdırılmıştır. Bu sistemin amacı el 

kullanmadan mesajları ekrana göz ile yazdırabilmektir. Böylece hareket ve konuşma engeli olan 

kişiler düşüncelerini ekrana  yazdırarak iletişim kurma yolu bulmuş olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: sanal klavye, yüz tespiti, göz tespiti,  görüntü işleme 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to print a message on the screen with an eye-controlled virtual 

keyboard. A system that detects human face and eyes with a computer camera has been 

established. An approach that includes 68 points that should be found on each face, such as 

around the eyes, nose, and outer edge of the face, was used to accurately identify the face. Eye 

detection, gaze and movement detection, and blink detection were performed. Right and left 

sided virtual keyboard has been designed. The desired letter was selected by blinking on the 

virtual keyboard and printed on the screen. The purpose of this system is to be able to print 

messages on the screen without using hands. Thus, people with disability will find a way to 

communicate by printing their thoughts on the screen. 

Keywords: virtual keyboard, face detection, eye detection, image processing 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda video analizi alanında; yüz tespiti, göz tespiti, iris tespiti gibi çeşitli biyometrik 

sistemler ilgi görmüş ve bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Bu tarz sistemler güvenlik ve sağlık 

alanlarında yapılan çeşitli uygulamalar ile yaygın olarak kullanılan bir teknoloji halini almıştır. 

İnsan gözü, yüzün en önemli ve belirgin  kısmı olup benzersiz bilgileri aktaran bir organdır. 

Günümüzde göz algılama teknolojileri sayesinde umut verici gelişmeler yaşanmaktadır. Gözü 
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algılayarak ve gözbebeklerinin hareketini takip ederek birçok kullanışlı arayüz 

geliştirilmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi insan ve bilgisayar etkileşimine olan ilgiyi de 

arttırmış durumdadır. Bu sayede insanların hayatlarını güvenli ve kolay hale getirmek için 

önemli sistemler geliştirilmektedir.  Özellikle yalnızca istemsiz eylemi gerçekleştirebilen 

insanlar için bu tür sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu da gerçekler arasındadır. Pek çok 

engelli insanın kendi özgür iradeleriyle gerçekleştirebilecekleri ortak eylemi gözlerinin 

kırpılmasıdır. Bu nedenle birçok insan-bilgisayar etkileşim sistemleri göze dayalı olarak 

geliştirilmektedir. Göz takibine dayalı pek çok sistem ve uygulama vardır. Örneğin bazı 

arayüzler, fare imlecini kontrol etmek için göz hareketini kullanır, bazı sistemler sürüş sırasında 

sürücünün uykusuzluğunu kontrol etmek için gözleri izlemektedir. Bazı hastalıkları teşhis 

etmek için tıpta ve optometride birçok göz izleme tekniği  kullanılmaktadır [1].  

Göz kontrollü sistemlerde görüntü işleme teknikleri kullanılmaktadır.  Görüntü işlemede önce 

giriş verileri alınır ve ardından dijital forma dönüştürülür. Dijital görüntüde, bir sonraki işlemi 

gerçekleştirebilmek için çeşitli matematiksel işlemler uygulanır. Gözlerin hareketini izlemek 

için önce gözün ve göz küresinin tespit edilmesi gerekir.  Yüz tanıma ise göz tanımanın ilk 

adımıdır. Yüzdeki işaretlerin doğru bir şekilde tanımlanması, göz algılama sürecinde çok 

önemlidir.  

Genel olarak göz takibi için gözün hareketleri farklı teknolojiler kullanılarak takip 

edilebilir. Bunlar; IROG (InfraRed Occulography), SSC (Scleral Search Coil), EOG 

(Electrooculography), VOG (Video-Occulography) olmak üzere dört kategoriye ayrılabilir 

[2]. Genel olarak HCI (Human Computer Interaction) için göz izleme araştırmalarının çoğu  

VOG yöntemine dayanmaktadır [2]. Ghani vd. işaretçi kontrol uygulaması gerçekleştirmişlerdir 

[3]. Chin vd. motor engelli bilgisayar kullanıcıları için izlemeli imleç kontrol sistemi 

oluşturmuşlardır [4].   

Gerçekleştirilen bu çalışmada göz kontrollü bir sanal klavye oluştulmuş ve ekrana mesaj 

yazdırılmıştır. Çalışmanın detayları materyal ve yöntem bölümünde verilmiştir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Göz kontrollü sanal klavye sistemi, gözü algılar ve ardından istenen tuşu seçmek için göz 

kırpılarak ekrana mesaj yazdırılır. Bu sistem temel olarak birkaç adımdan oluşur. Öncelikle 

sistem yüzü algılar. Yüzü algılamak için sistem, OpenCv ve OpenCv'de dlib kütüphanesi ile 

HOG (Histogram of Oriented Gradients)  tanımlayıcısını kullanır. HOG, bilgisayarla görme ve 

görüntü işleme alanında yaygın olarak kullanılan Haar tabanlı bir özelliğe sahiptir [5].  Şekil 1 

de tasarlanan sistemin genel yapısı verilmiştir.  Sistemi kurmak için öncelikle kameraya ihtiyaç 

vardır. Sistem videodan yüzü ve gözleri algılar. Bunu yaparken 68 yüz işaretçi yapısı 

kullanılmıştır. Sistem, yüz algılama, göz algılama, bakış ve bakışın hareketini algılama, göz 

kırpmayı algılama, sanal klavye, klavyenin sol ya da sağ kısmını seçme ve son olarak göz 

kırparak ekrana mesaj yazdırma şeklindedir.  Çalışma Intel (R) Core i7-7500U CPU 2.70 GHz 

işlemcili dizüstü bilgisayar ve kamerası  kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulamada Pyhton 

3.6.8 versiyonu  kullanılmış ve dlib, opencv , NumPy,Pyglet, matplotlib, cmake PyYaml, six, 

time, math gibi kütüphalerden faydalanılmıştır.  
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seçimi

Göz 
kırparak 
yazdırma
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Şekil 1.Sistemin genel yapısı  

 

Sistemin gözü algılaması için 68 yüz işareti kullanılmıştır. Bu noktalar şekil 2’de verilmiştir 

[5].  

 

Şekil  2. 68 yüz işareti [5] 

 

68 yüz işareti yardımıyla göz algılanır. Bu yaklaşımda sadece gözleri tespit etmek 

gerekmektedir. İki göz için nokta indeksi ise sol göz noktaları (36, 37, 38, 39, 40, 41) , sağ göz 

noktaları ise (42, 43, 44, 45, 46, 47) olarak belirlenmiştir.  Göze dikey ve yatay olarak iki çizgi 

çizdirilir. Göz kırpma sırasında dikey çizgi kaybolarak göz kırpma/kapama anı böylece 

yakalanmış olur. Bir sonraki aşamada  klavye bölümünü seçmek için bakışlar algılanmaktadır. 

Gözler iki renk kümesinden oluşmaktadır. Gözbebeği siyah veya kahverengi olmakla beraber 

bunun haricinde kalan kısım beyazdır. Buradan faydalanarak göz küresinin hareket tespiti 

yapılmıştır. Böylece gözün sağ, sol veya orta noktaya bakışlarının tespiti gerçekleştirilmiştir.  

Bakışlar, göz küresi tespit edilerek ve üzerine bir eşik (threshold) değeri uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. Gözün ilgili harfleri seçmesi için sanal klavye oluşturulmuştur.   

Bir gözün kırpıldığını belirtmek için  üç yöntem vardır. Bunlar; Göz küresi görülemiyor ise, 

göz kapağı kapalı ise, Üst ve alt kirpikler birleşmiş ise şeklindedir.  Bu çalışmada göz kırpmayı 

algılamak için göze yatay ve dikey çizgiler belirlenmiştir. Dikey çizginin kaybolması 

durumunda gözün kırpıldığı ifade edilmiştir.  Sanal klavye iki kısma ayrılmıştır.  Şekil 3’te sol 

tarafta yer alan harfler ve işlevler görülmektedir.  

 

Şekil 3. Sanal klavye sol taraf 
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Şekil 4 ise Sağ taraftaki rakamlar ve  sembolleri göstermektedir. 

 

 

Şekil 4. Sanal klavye sağ taraf 

BULGULAR 

Çalışmada ilk olarak göz tespiti yapılabilmesi için kameradan görüntü alınmıştır.  Şekil 5‘de 

kameradan görüntü alma işlemi gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 5. Kameradan görüntü alma 

 

Şekil 5‘de kameradaki görselden yüz tespiti ve göz tespiti yapılmıştır. Sonrasında yatay çizgi 

ve dikey çizgi oluşturulmuştur. Göz kırpıldığında/kapandığında yatay çizgi neredeyse aynı 

kalırken dikey çizgi uzunluğu sıfıra yakın olur. Böylece gözün kırpıldığı tespit edilmiş 

olacaktır. Şekil 6’da Gözün kırpılma/kapanma tespiti için yatay ve dikey çizgiler görülmektedir.  

 

 

Şekil 6. Gözün kırpılma/kapanma tespiti için yatay ve dikey çizgiler 

 

Yatay ve dikey çizgiler oluşturulduktan sonra çizgi uzunlukları math kütüphanesi  içerisinde 

yer alan hypot fonksiyonu ile hesaplanmıştır. Dikey ve yatay çizgi oranı belli bir değer olarak 

tanımlanır. Bu değerin üstünde olduğunda gözün kırpıldığı tespit edilmiş olacaktır. Şekil 7’de 

göz kırpılma/kapanma durumu gösterilmiştir.          
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Şekil 7.Gözün kırpılması/kapanması tespiti 

 

Sol ve sağ göz noktaları tanımlanarak oranlar belirlenir. Sol göz için yapılan göz kırpma 

işlemleri sağ göz içinde yapılmıştır. Şekil 8’de gösterildiği gibi her iki göz için yatay dikey 

çizgiler belirlenmiştir. Şekil 9’da ise her iki göz için kırpılma tespiti gösterilmiştir.  

 
 

 

 

Şekil 8 . Her iki göz için yatay dikey çizgi belirlenmesi  

 

Şekil 9. Her iki gözün kırpılma tespiti 

 

Şekil 10’da ise gözdeki noktalar tespit edilerek göz bebeğini tanımlayabilmek için çokgen 

çizimi yapılmıştır.  

 

 

Şekil 10. Gözbebeği tanımlaması  

KONGRE TAM METİN KİTABI 54 www.gapzirvesi.org



  

Çokgen ile çizilen göz bebeği başka bir ekrana alınmıştır. Eşik değeri kullanılarak göz içi siyah 

ve beyaz olarak iki görüntüye çevrilmiştir. Göz bebeği tespiti için eşik değeri kullanılmıştır. 

Verilen eşik değeri ile nesnenin piksel değeri karşılaştırılıp siyah ve beyaz olarak nesneye atama 

yapılmıştır. Gerçekleştirilen işlem şekil 11’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 11. Göz bebeği tespiti  

 

Sağ ve sol göz için bakış oranı tespiti yapılmıştır. Bu orana göre bakış yönleri belirlenmektedir. 

Şekil 12’de bakış yönlerinin tespiti görülmektedir.  

 

 

Şekil 12.  Bakışların yön tespiti 

 

Bakışların hangi yöne doğru olduğunu görsel açıdan görmek adına bakışlar ortaya ise siyah, 

sağa ise kırmızı, sola ise mavi bir ekran oluşturulmuştur. Şekil 13’de bakışların yön bilgisi 

görsel olarak verilmiştir.  

       

 

           Şekil 13. Bakışların görsel olarak yön tespiti  

 

Bir sonraki aşamada ise sanal klavye oluşturulmuştur. Sanal klavyede indeks numarası 

belirlenip harfler bir döngü içerisinde konum ayarı ile sanal klavyeye yerleştirilmiştir. 
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Klavyenin sağ yada sol tarafı seçilince ilgili taraftaki harf sırayla yanıp sönmeye başlamaktadır. 

Kullanıcı istediği harf geldiğinde gözünü kapatarak ilgili harfi ekrana yazdırmış olur.  Şekil 

14’de sanal klavyenin bir kısmı görülmektedir.  

 

 

Şekil 14.  Sanal klavyenin bir kısmı 

 

Şekil 15’ de göz kontrollü ekrana mesaj yazma durumu gösterilmiştir. 

 

  

Şekil 15. Göz kontrollü mesaj yazdırma  

 

Çalışmada gözler kırpılarak/kapanarak tuşlara basıldığı için ekrana bastırıldığından emin olmak 

için  sisteme ses efekti eklenmiştir. Üç farklı ses oluşturulmuştur. Klavye için sol taraf tercih 

edildiğinde, sağ taraf tercih edildiğinde ve harf seçiminde bip sesi ile işlemlerin yapıldığı 

rahatlıkla anlaşılmaktadır. Duyma engeli olan kişiler için ise titreşim cihazı entegre edilerek 

işlemin yapıldığına dair bilgi verilebilir.   

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmada yüz, göz ve göz bebeği tespiti yapılarak ve sanal klavye oluşturarak  ekrana 

kullanıcının bakışları ile mesaj yazdırması sağlanmıştır.   Sanal klavyeden harf seçmek için sola 

yada sağa doğru bakılır ve göz kırpılarak istenilen harf ekrana yazdırılır. Bu sistemin amacı el 

kullanmadan sanal klavye ile  ekrana yazdırabilmektir. Gerçekleştirilen çalışmada  göz kırpma 

ile harf seçiminin doğru sonuç verdiği fakat başlangıçta sağ veya sol taraf seçimi yapılırken 

gözlerin bakışlarını algılamada sistemin biraz zayıf kaldığı fark edilmiştir. Bu durumun daha 

yüksek çözünürlüklü ve kaliteli bir kamera kullanılarak çözülebileceği planlanmaktadır. Bu 

çalışmayı ilerletmek adına  göz hareketlerini azaltmak bununla beraber sanal klavyeye  önerilen 

kelimelerde eklenilmesi düşünülmektedir.  

Günümüzde pandemi koşulları gözönüne alındığında bankamatikler gibi hergün yüzlerce 

insanın ekrana-klavyeye dokunarak işlem yaptığı düşünüldüğünde bu tarz sistemlerin 

geliştirilmesi ve günlük hayatımıza girmesi hem sağlık hemde engelli kişiler için faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  
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PHOENIXIN-14 AMİGDALADA NÖBET BENZERİ OLAYLARI MODÜLE EDER 
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ÖZET 

Phoenixin (PNX), beyin ve çevre bölgelerinde geniş çapta dağılan, enerji homeostazının 

önemli bir düzenleyicisi olarak görev yapan küçük bir integral membran protein 20’nin 

(Smim20) proteolitik bölünmesiyle üretilen yeni keşfedilmiş bir amide nöropeptiddir. 

Üremedeki anahtar rolü ile bilinen PNX, esas olarak hipotalamusta üretilir ve iki aktif 

izoformda bulunur: PNX-14 ve PNX-20. PNX-14, insan, sıçan, fare, domuz ve köpekler dahil 

olmak üzere birçok türde bulunmuştur. PNX’in bir G-protein-bağlı reseptör 173’e (GPR173) 

bağlandığı ve cAMP/PKA yolunu active ettiği bilinmektedir Yapılan çalışmalar PNX’in 

beslenme, hafıza, miyokardiyal işlevi düzenleme ve anksiyete gibi klinik fayda sağlayabilecek 

çeşitli fizyolojik etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Elektrofizyolojik çalışmalar ise, PNX’in 

ex-vivo beyin kesitlerinde uygulanmasının hipotalamik nöronların depolarizasyonuna yol 

açtığını göstermektedir. Bununla birlikte, PNX-14’ün farklı beyin bölgelerinde fizyolojik 

veya nöbet benzeri durumlarda nöronal aktiviteye katkısının bunulup bulunmadığına dair 

hiçbir kanıt yoktur.  

Bu çalışmada, PNX-14 uygulamasının, normal beyin kesitlerinde ve 4 Aminopiridin (4AP) ile 

nöbet benzeri aktivite gösteren beyin kesitleri üzerindeki etkisi test edildi. Çalışmada, 30-35 

günlük erkek farelerden elde edilen 370 mikrometre kalınlığında hipokampal beyin kesitleri 

kullanıldı. Kesitler yapay beyin omurilik sıvısı (yBOS) içerisinde dinlendirildi. Aynı yBOS 

içerisinde beyin kesitlerinde amigdala bölgesinden elektrofizyolojik kayıtlar alındı. 

Amigdaladan elde edilen ekstrasellüler alan potansiyel kayıtları değerlendirildi. 4AP beyin 

kesitlerinde nöbet benzeri olayları indüklemek için uygulandı. Normal beyin kesitlerinde 

PNX-14 uygulaması, herhangi bir epileptiform aktivite başlatmadı. Bununla birlikte, 100 nM 

PNX-14 uygulaması, amigdalada 4AP ile indüklenen interiktal benzeri olay frekansını 

(p=0.0397) ve süresini (p=0.0058) anlamlı derecede azalttı. Ayrıca, PNX-14’ün interiktal 

benzeri olayların genlikleri azalttığı görülse de, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

Iktal benzeri olayların frekans ve sürelerini ise etkilemedi. Bu sonuçlar, PNX-14’ün nöronal 

deşarjlar üzerinde module edici bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Beyin kesiti, epileptiform aktivite, PNX-14. 

 

ABSTRACT 

Phoenixin (PNX) is a newly discovered amidated neuropeptide produced by proteolytic 

cleavage of a small integral membrane protein 20 (Smim20) that is widely distributed in the 

brain and peripheral regions and acts as an important regulator of energy homeostasis. PNX 

which is known for its key role in reproduction, is produced mainly in the hypothalamus and 

exists in two active isoforms: PNX-14 and PNX-20. PNX-14 has been found in many species 

including human, rat, mouse, pig, and dogs. PNX is known to bind to a G-protein-coupled 

receptor 173 (GPR173) and activate the cAMP / PKA pathway. Studies have revealed that 
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PNX has various physiological effects that can provide clinical benefits such as nutrition, 

memory, regulation of myocardial function and anxiety. Electrophysiological studies show 

that the application of PNX in ex-vivo brain slices causes depolarization of hypothalamic 

neurons. However, there is no evidence whether PNX-14 contributes to neuronal activity in 

physiological or seizure-like conditions in different brain regions. 

In this study, the effect of PNX-14 administration on normal brain sections and brain sections 

showing seizure-like activity with 4 Aminopyridine (4AP) were tested. In the study, 370 

micrometer thick hippocampal brain sections obtained from 30-35 day old male mice were 

used. The slices were rested in artificial cerebrospinal fluid (aCSF). Electrophysiological 

recordings were taken from the amygdala region in brain slices in the same content of aCSF. 

Extracellular field potential records obtained from the amygdala were evaluated. 4AP was 

applied to induce seizure-like events in brain sections. PNX-14 administration did not initiate 

any epileptiform activity in normal brain sections. However, administration of 100 nM PNX-

14 significantly reduced the frequency (p=0.0397) and duration (p=0.0058) of 4AP-induced 

interictal-like events in the amygdala. In addition, although PNX-14 was seen to reduce the 

amplitudes of interictal-like events, the difference was not statistically significant. On the 

other hand, PNX-14 did not affect the frequency and duration of ictal-like events. These 

results showed that PNX-14 may have a modulating effect on neuronal discharges. 

Keywords: Brain slice, epileptiform activity, PNX-14. 

 

INTRODUCTION 

Epilepsy is one of the chronic brain diseases characterized by recurrent seizures that affects 

millions of people. Despite the development of antiepileptic drugs, it is known that one third 

of epilepsy patients show resistance to these drugs. Therefore, there is a need for the 

discovery of different drugs or modulators. Neuromodulators have been explored as potential 

alternatives to classic antiepileptic drugs (1). Neuromodulators are believed to fine-tuning of 

neurotransmission and control the balance between excitation and inhibition in the central 

nervous system (2). Phoenixin (PNX), a neuropeptide, was described in 2013 by Yosten et al 

based on bioinformatics analyzes of evolutionarily conserved sequence peptides (3). PNX is 

produced by the proteolytic cleavage of a small integral membrane protein 20 (Smim20), 

which is widely distributed in the brain and peripheral regions and acts as an important 

regulator of energy homeostasis (4). PNX is known to bind to a G-protein-coupled receptor 

173 (GPR173) and activate the cAMP/PKA pathway (5). The most common isoforms of PNX 

are amidated peptides composed of 14 and 20 amino acids (3). These two types of PNX 

exhibit similar activities.  PNX-14 has been found in many species, including humans, rats, 

mice, pigs, and dogs (6). PNX is most expressed in the hypothalamus and is found in different 

brain regions such as cortex, hippocampus, amygdala (7,8). Moreover, PNX was detected in 

various tissues, including pituitary, heart, thymus, gastrointestinal and pancreatic islets, 

ovaries (3, 4, 9). 

Many studies have shown that PNX has various biological effects. Although the studies are 

primarily related to its role in the reproductive system, these studies have progressed to 

different research areas such as memory, anxiety, glucose and lipid metabolism (10-13). 

Recent studies have shown that PNX administration results in depolarization of hypothalamic 

neurons (14). However its effect on both physiological and epileptic conditions has not shown 

ın brain slice studies, yet. In this study, the effect of PNX-14 in the amygdala region under 

physiological conditions and in states of 4AP-induced seizure-like activity was evaluated 

using brain slices.  
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MATERIALS AND METHODS 

Ethical Approval 

The experimental protocol used in this study was reviewed and approved by the Animal Care 

and Ethics Committee of Karadeniz Technical University. (Approval number: 2020/4). The 

mice which were bred and provided by Centre for Surgical Application and Research of 

Karadeniz Technical University (KTU), were used. Experiments were carried out in the 

laboratory of KTU Biophysics Department. 

Animals and Slice Preparation 

Mice brain slices were obtained following standart procedure as described before (15) from 

male, 30-35 days old C57BL/6 mice (n=8). Mice were decapitated, the brain was quickly 

removed and placed into cold (1-2 °C), oxygenated artificial cerebrospinal fluid (aCSF). 

Horizontal slices (370 μm thick) were cut using a vibrational microtome (Leica VT100S, 

Germany) in previously cooled ice-cold aCSF and were transferred into a resting chamber 

where they lay into aCSF and humidified gas (95% O2, 5% CO2) at a temperature of 31 °C 

(pH= 7,4). In this chamber, slices recovered for at least 1 hour. ACSF composition was (mM): 

125 NaCl, 2.5 KCl, 1.25 NaH2PO4, 25 NaHCO3, 25 D-glucose, 2 CaCl2 and 1.5 MgCl2. 

Electrophysiological Recordings 

The slices were transferred to the submerged-type recording chamber and continuously 

perfused with oxygen saturated ACSF. Field potential recordings were obtained with aCSF-

filled, borosilicate capillaries (GB 150F-8P, Sutter, Japan; resistance ≈1 MΩ). Recording 

electrodes were positioned in the amygdala (Fig. 1A). Field potential signals were digitized at 

5 kHz by using a Digidata- 1400 A/D converter and were fed to a computer interface 

(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA), acquired and stored using the pCLAMP10 

Clampex software (Molecular Devices). Subsequent data analyses were performed with 

CLAMPFIT 10 (Molecular Devices). 

First, a basal activity in the slice was controlled for any activity or discharges for about 20 

minutes. Epileptiform activities were induced by the potassium channel blocker, 4-

aminopyridine (4AP; 100 μM) (16, 17). Then, application of 100 μM 4AP led to synchronized 

discharges. Throughout this study we arbitrarily termed as “interictal” and “ictal” the 

synchronous epileptiform events with durations shorter than 4 s or longer than 10 s, 

respectively. For 30 minutes the neuronal activities were recorded. Then aCSF containing 100 

μM 4-AP + 100 nM PNX-14 was perfused into the recording chamber. For another 20 

minutes allowed PNX-14 to exert its effect. To evaluate the effect another 30 minutes 

recording was obtained. 

The duration of the events was defined as the time points between deflection and return to 

baseline potentials. The amplitude of an inter-ictal event is defined as amplitude from the 

peak positive deflection to peak negative deflection. The activities with amplitude x4 of 

baseline amplitude were accepted as synchronous activity. 

Statistical Analysis 

Paired t-tests were performed for statistical analysis by using GraphPad Prism software. For 

inter-ictal events frequency, duration and amplitudes were calculated and these parameters of 

before and after application of PNX-14 were compared. Data were presented as mean ± SEM 

and p < 0.05 accepted as significant. 
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RESULT 

Field potentials of seizure like activities were obtained from amygdala (Figure 1A). First, bath 

application of 100 nM PNX-14 alone did not induce any abnormal or epileptic activity 

(Figure 2A). Two types of spontaneous epileptiform discharge were recorded in the amygdala 

during bath application of 4AP (100 μM; n=8 slices). Although some of the brain slices 

indicated both inter-ictal and ictal like activities, some others developed only interictal like 

activities (Figure 1B, 1C). 

 

 

 

Figure 1. Location of electrodes and field potential recordings samples from amygdala. (A) Position of recording 

electrodes. (B) The sample records of interictal like activities after 100 µM 4AP induced epileptiform 

discharges. (C) The sample records of ictal like activities after 100 µM 4AP induced epileptiform discharges. 

 

Either only were developed or the epileptiform activity contained both ictal and interictal like 

activities. Then the effects of acute application of PNX-14 on ongoing seizure like activity 

were investigated. In amygdala interictal event frequency significantly reduced by PNX-14 

application (n=8 slices; p=0.0397; fbefore=0.0152±0.002 Hz fafter=0.0112±0.003 Hz) (Figure 

2C,3B). Also following PNX-14 application, the duration of interictal events significantly 

decreased (n=8 slices; p=0.0058; dbefore=2.798±0.242 s dafter=2.228±0.308 s) (Figure 3A). In 

addition, although PNX-14 was seen to reduce the amplitudes of interictal-like events, the 

difference was not statistically significant (n=8 slices; p=0.0818; abefore=0.8377±0.126 mV 

aafter=0.7028±0.139 mV) (Figure 3C). Ictal events were observed only 4 slices in amygdala. 

PNX-14 did not change the durations and frequencies of ictal events (n=4 slices; p>0.05 ) (not 

shown). 
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Figure 2. Sample traces of basal and only interictal like events. (A) Effect of PNX-14 (100nM) alone without 

discharges which were similar to the basal activities in normal ACSF. Only interictal like evets records before 

(B) and after the application of PNX-14 (C).  

 

 

Figure 3. (A) Durations* (p=0.0058), (B) Frequencies* (p=0.0397) and (C) Amplitudes (p=0.0818) interictal  at 

the  before and after PNX-14 application (n=8) 

 

DISCUSSION 

In this study, the acute effects of PNX-14 were investigated using extracellular field potential 

recordings in the 4-AP model of acute seizures in vitro. According the results, PNX-14 

application alone did not initiate any synchronized discharges. Furthermore, PNX-14 

administered following 4AP-induced epileptiform activity in the amygdala reduced interictal-

like activity. 

An epileptic seizure is a dynamic phenomenon in the brain associated with abnormally 

excessive or synchronous neuronal activity (18). The basis of epilepsy pathogenesis is based 

on inhibition and excitation mechanisms and neuronal excitability (19). The most likely 
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action of 4AP, that is a potassium channel blocker, is facilitation of synaptic transmission due 

to a slowing of action potential repolarization in presynaptic terminals (16, 20-22).  

PNX activates the cAMP/PKA pathway via binding to a GPR173 (5). PKA regulates both 

glutamate (23, 24) and GABA (25–28) receptor function by participating action on synaptic 

vesicle associated proteins. It is well known that GABA-A receptors are ligand-gated ion 

channels that hyperpolarize the neuron by increasing inward chloride conductance and have a 

rapid inhibitory effect. They serves to maintain inhibitory tone that counterbalances neuronal 

excitation (29). Therefore, PNX-14 is possibly decrease the 4AP-induced epileptiform activity 

by cAMP/PKA pathway. 
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ÖZET 

Bu çalışma, Sumak ve Kara Kireç meyvesinden elde edilen ekstraktların antibakteriyel etkisini 

değerlendirmek için yapılmıştır. Bu bitki özütleri, Escherichia coli (E. coli) ATCC 25922 ve 

Escherichia coli ATCC 35218'e karşı test edildi. Tıbbi bitki özleri, etanol özütü ve sulu özütler 

için döner buharlaştırma kullanılarak hazırlandı. Ekstrelerin antibakteriyel aktiviteleri disk 

difüzyon yöntemi ve agar kuyucuk difüzyon yöntemi kullanılarak değerlendirildi. İnhibitör 

bölgeler milimetre olarak kaydedildi.  

Bitki ekstraktlarının standart E. coli suşlarına karşı minimum bakterisidal konsantrasyonları 

(MBK) ve minimum inhibitör konsantrasyonu (MIK), tüp seyreltme yöntemi ve agar plak 

yöntemi kullanılarak değerlendirildi. Hem E. coli ATCC 25922 suşu hem de E. coli ATCC 

35218 tarafından biyofilm oluşturma kabiliyeti gözlemlenmiş ve bitki ekstraktlarının biyofilm 

inhibisyon etkisi mikroplaka yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Meyve özlerinin 

fitokimyasal taraması, fenolik bileşiklerin ve tanenlerin varlığını gösterdi. Antibiyotik 

duyarlılık testleri, her iki E. coli suşunun da siprofloksasin, seftriakson, amikasin ve 

norfloksasine duyarlı olduğunu gösterdi.  

Sonuçlar, bitki özlerinin de test edilen suşların büyümesi üzerinde büyük önleyici etki 

gösterdiğini gösterdi. Patojenik bakterilere karşı en güçlü inhibitör, Citrus aurantifolia'nın sulu 

özütüdür. E. coli ATCC 25922, E. coli ATCC 35218 üzerinde siyah kuru Kirecin sulu ekstresi 

durumunda MBK sırasıyla (7000 μg / ml) ve (10200 μg / ml) idi. Ayrıca, E. coli ATCC 

25922'ye karşı siyah kuru kireç sulu ekstresinin MIK değeri (6800 ug / ml) ve E. coli için ATCC 

35218 (10000 ug / ml) idi. Her iki E. coli suşu için siyah kuru Lime etanol ekstresinin MBK'si 

(9000 μg / ml) iken, siyah kuru Lime etanol ekstresinin MIK'si her iki E. coli suşuna karşı (8800 

μg / ml) idi. E. coli ATCC 25922 ve E. coli ATCC 35218 için Sumac sulu ekstresinin MBK'si 

karşılıklı olarak (9000 μg / ml) ve (10000 μg / ml) idi. Sumak sulu özütünün E. coli ATCC 

KONGRE TAM METİN KİTABI 65 www.gapzirvesi.org

https://orcid.org/0000-0002-7362-2092
mailto:Salahaddin%20University%20Erbil


 

25922 için MIK değeri (8800 ug / ml) ve E. coli ATCC 35218 için (9900 ug / ml) idi. Sumac'ın 

E. coli ATCC 25922 ve E. coli ATCC 35218 için etanol ekstresinin MBK'si sırasıyla (9000 μg 

/ ml) ve (8400 μg / ml) iken, Sumac'ın E. coli ATCC 25922'ye karşı etanol ekstresinin MIK'si 

ve E. coli ATCC 35218, (8800 μg / ml) ve (8200 μg / ml) idi. Bu çalışmanın bulguları, E. coli 

ATCC 25922'nin güçlü bir biyofilm oluşturucu iken, E. coli ATCC 35218'in zayıf biyofilmler 

oluşturduğunu göstermiştir. Biyofilmleri bozmak ve engellemek için ekstraksiyonların 

kullanılması, Sonuçlar, Sulu siyah kuru Kireç özütünün en fazla biyofilm önleyici etkiye sahip 

olduğunu gösterdi. E. coli ATCC 25922 biyofilmlerinin% 88'ini inhibe edebilir. Bununla 

birlikte, siyah kuru Lyme'nin etanol ekstresi, E. coli ATCC 25922 biyofilmlerinin% 81'ini 

bozabilir. Sumac etanol ekstresi, E. coli biyofilmlerinin% 77'sini kısıtladı. ATCC 25922, 

Sumak'ın sulu özütü aynı suşun biyofilmlerinin% 75'ini durdurdu. Siyah kuru Lyme'nin etanol 

özütü, E. coli ATCC 35218 biyofilmlerinin% 67'sini inhibe ederken, aynı bitkinin sulu özütü, 

E. coli ATCC 35218'in biyofilm oluşturma yeteneğini% 64 engelledi. Sumak sulu hasat, E. coli 

ATCC 35218 biyofilmlerinin% 58'ini sınırlarken, E. coli ATCC 35218'in aynı yasaklanmış 

biyofilmlerinin etanol ekstraktı% 58 oranında kısıtlandı. Bu araştırmanın bulguları, bu özütlerin 

bakteri büyümesini ve enfeksiyonları, özellikle de biyofilm bozma etkisini tutmada kullanma 

olasılığına yönelik yeni yaklaşımlardır.  

Bu sonuçlar, bakterilerin kontrolünde antibiyotikle ilişkilendirildiğinde bitki özlerinin önemini 

kullanma olasılığına giden yolu açmaktadır. Gelecekteki talimatlar, gerçek etkinliği ve 

potansiyel toksik reaksiyonları belirlemek için bu özütleri in vivo ve klinik çalışmaları test 

etmektir. 

Anahtar Kelimeler: fitokimyasal tarama, Antimikrobiyal etkiler, Escherichia coli, biyofilm 

bozulması. 

 

ABSTRACT 

The present research was conducted to assess the antibacterial effect of extracts retrieved from 

the fruit of Sumac and Black Dry Lime. These plant extracts were tested against Escherichia 

coli (E. coli) ATCC 25922 and Escherichia coli ATCC 35218. The medicinal plant extracts 

were prepared using rotary evaporation for extracts of aqueous and extract of ethanol. The 

antibacterial activity of extracts was assessed through both the agar well diffusion and disk 

diffusion methods. The zones of inhibitory were obtained in millimeters.  

The minimum bactericidal concentrations (MBC) and the minimal inhibitory concentration 

(MIC) of the plant extracts against the standard strains of E. coli were assessed using tube 

dilution method and by agar plate method. The capability of biofilm formation by both strain 

of E. coli ATCC 35218 and E. coli ATCC 25922 were observed and biofilm inhibition impact 

of the plant extracts were evaluated using microplate method. Phytochemical screening of the 

fruit extracts indicated the existence of phenolic compounds and tannins. Antibiotic sensitivity 

tests showed that both strains of E. coli were sensitive to ciprofloxacin, ceftriaxone, amikacin, 

and norfloxacin.  

The results showed that the plants extracts also showed great inhibitory effect on the growth of 

the tested strains. The most potent inhibitory against pathogenic bacteria was aqueous of Citrus 

aurantifolia extract. The MBC in case of aqueous extract of black dry Lime on E. coli ATCC 

35218, E. coli ATCC 25922 were (7000 μg/ml) and (10200 μg/ml) respectively. Also, the MIC 

of aqueous extract of black dry Lime against E. coli ATCC 25922 was (6800 μg/ml) and for E. 

coli ATCC 35218 was (10000 μg/ml). The MBC of ethanol extract of black dry Lime for both 

strains of E. coli was (9000 μg/ml), while the MIC of ethanol extract of black dry Lime was 

(8800 μg/ml) against both strains of E. coli. The MBC of Sumac aqueous extract for E. coli 
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ATCC 25922 and E. coli ATCC 35218 were (9000 μg/ml) and (10000 μg/ml) reciprocally. 

While the the MIC of Sumac aqueous extract for E. coli ATCC 25922 was (8800 μg/ml) and 

for E. coli ATCC 35218 was (9900 μg/ml). The MBC of ethanol extract of Sumac for E. coli 

ATCC 25922 and E. coli ATCC 35218 were (9000 μg/ml) and (8400 μg/ml) respectively, while 

the MIC of ethanol extract of Sumac against E. coli ATCC 25922 and E. coli ATCC 35218 

were (8800 μg/ml) and (8200 μg/ml). The findings of the present study indicated that the E. coli 

ATCC 25922 was a strong biofilm former while E. coli ATCC 35218 formed weak biofilms. 

Using the extractions to disrupt and inhibit biofilms, the results showed that the Aqueous black 

dry Lyme extract had the most biofilm inhibitory effect. It could inhibit 88% of biofilms of E. 

coli ATCC 25922. However, the ethanol extract of black dry Lyme could disrupt 81% of the 

biofilms of E. coli ATCC 25922. The Sumac ethanol extract constrained 77% of biofilms of E. 

coli ATCC 25922, whereas the aqueous extract of Sumac halted 75% of biofilms of the same 

strain. The ethanol extract of the black dry Lyme inhibited 67% of the biofilms of E. coli ATCC 

35218, while the watery extract of the same plant obstructed 64% ability of E. coli ATCC 35218 

to form biofilms. Sumac aqueous harvest restrained 58% of biofilms of E. coli ATCC 35218, 

while the ethanol extract of the same prohibited biofilms of E. coli ATCC 35218 by 58%. The 

findings of this research are novel approaches toward the possibility of applying such extracts 

in sequestering bacterial growth and infections, particularly the biofilm disruption impact.  

These results pave the way toward the possibility of using the significance of extracts of plant 

while related to antibiotic in control of bacteria. Future directions are to test these extracts in 

vivo and clinical researches for determining the potential toxic reactions and actual 

effectiveness. 

Key words: Phytochemical screening, Antimicrobial effects, Escherichia coli, biofilm 

disruption. 

 

1. INTRODUCTION 

Resistance of antimicrobial drug is a global threat to infectious disease treatment. The problem 

costs lives , money and threatens healthcare delivery systems(Hampton, 2013). Development 

antibiotic resistance relies on various factors that involves a certain connection between 

antibiotics and bacteria and antibiotics. This is determined by the application of the antibacterial 

agent to the host with the effects of environmental factors(Abiramasundari et al., 2011). 

Antibiotic-resistant bacteria prolongs the sick period and most patients can fail to recover from 

the sickness affecting that (Ferri et al., 2017). Gram-negative bacteria causes microbial 

infections which is one of the primary reasons of death around the world as the rate of infections 

have been rising significantly (Raj et al., 2019). 

One of the widely spreading bacteria worldwide is Escherichia coli. Veterinary and human 

medicine are facing stiff challenges regarding the multidrug resistance issued posed by 

Escherichia coli around the world. Escherichia coli uses a horizontal gene transfer process to 

develop resistance genes, and is one of the bacterial species that is  severely responsive to 

existing clinical antimicrobial agents (Puvača and de Llanos Frutos, 2021). 

Meningitis of neonatal, infections of urinary tract, sepsis, and, and other bloodstream infections 

are as a result of the presence of pathogenic Escherichia coli isolates. In addition, virulence 

factors are responsible for causing extraintestinal or intestinal infections caused by related 

strains (Daga et al., 2019). 

Flavones, alkaloids, terpenoids, and tannins are secondary metabolites or phytochemical are 

richly found in plants. As such, they possess antimicrobial abilities (Cowan, 1999). 
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Contemporary efforts and examinations have led to the development in extracts of medicinal 

plant used as natural antimicrobial agents, some medicinal plants have the potential to provide 

new antimicrobial agents, even against some antibiotic resistant strains(Thakare, 1999). 

Sumac is a frequently utilized spice in the Arab world, Sumac is applied as an tannic acid, 

quercitrin, myricetin, quercetin, myricitrin, isoquercitrin, gallic acid, and ellagic acid contents 

of Sumac (an Arabic spice) give it its antiviral properties. It also serves vital antispasmodic, 

antiseptic, antihepatoxic, antidysenteric, antidiarrheal, and antibacterial, purposes (Akrayi and 

Abdullrahman, 2013, Abu-Reidah et al., 2014). 

Tiny citrus fruits like limes are either sweet and sour and are rich in tart, citric acid and sugar 

as compared to lemons (Jayana et al., 2010). Apart from this, limes possess specific anti-cancer 

and antioxidant features. They also contain fascinating antibiotic abilities and can aid in dealing 

with problems of stop cell division in various cancer cell lines, (Jayana et al., 2010, Akrayi and 

Abdulrahman, 2013). 

Identification of important biofilm factors in various bacteria is necessary to attain preventive 

methods in the commencement of bacterial adhesion, biofilm maturation , or enhancement of 

the bacterial community’s antibiotic susceptibility found in the biofilm(Rendueles and Ghigo, 

2012). 

A limited number of natural products prevent formation of biofilm in E. coli and formation of 

biofilm without restricting cell growth (Ren et al., 2005). 

The research aims to determine the impact of sumac and black dry lime on the pathogenesis of 

Escherichia coli. Also, to identify medicinal plants extracts’ active ingredients and to examine 

the effect of both plant extracts to inhibition biofilm of two strains of pathogenic E. coli ATTC 

35218 and E. coli ATTC 25922. These results strongly suggest that the extracts together with 

the plants are safe, and thus making them more suitable for drug discovery methods or 

medicinal purposes. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Materials 

Table 3.1.1. preparation of media used in the study were: 

 

 

Name of media  Preparation 

Nutrient agar 

(NEOGEN-UK) 

28 g Suspend in 1 liter distilled or deionized water and mix 

to dissolve. Completely sterilize at 121-124 oC for 15 

minute pH 7.0 +0.2 at 25Oc 

muller Hinton broth 

(HIMIDEA INDIA ) 

Suspend 21 g in 1 liter of demineralized water; if required 

dispense into smaller containers; autoclave (15 min at 

121oC) pH 7.0 +0.2 at 25oC 

MacConky agar   

(LAB M -united kingdom) 

Suspend 51.5 g in 1 liter of demineralized water; if required 

dispense into smaller containers; autoclave (15 min at 

121oC) pH 7.0 +0.2 at 25oC 
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2.1.2. Bacterial strains:  

The strain of bacterial utilized in this research are E. coli strain ATCC (35218) and E. coli ATCC 

strain (25922).  

2.1.3. Medicinal Plants 

The plants used in this study were fruits of sumac (Rhus coriaria) and black dry lime (Citrus 

aurantifolia) (From local market).  

2.2. Methods 

2.2.1 Extraction of selected plant fruits of (Rhus coriaria) and (Citrus aurantifolia) 

Preparation of  Crude Extracts  were prepared as follows by (Abdulrahman, 2014). Sumac, 

black dry Lyme were purchased from local markets. The plant extracts peels were cleaned, 

dried and grinded by a blender to fine powder. 

Weighting 50g of powdered plant powders and put in conical flask.250 ml of ethanol absolute 

for (ethanolic extracts) and 50 grams of each plant powders were added to a conical flask 

containing 250ml of double D.W. for (aqueous extracts) then located on stirrer of magnetic, left 

to mix by magnetic bar at room temperature.A 4-5-layer gauze was used to filter the solution 

(muslin cloth) after 72 hours, then by filter paper, by used vacuum pump. The temperature 

adjusted at 55℃ using a rotary-evaporation process to separate the water and extract the liquid. 

The supernatants were concentrated by subjecting the extracts (ethanol extract) to rotary 

evaporatoration and drying in an oven at 45oC. Finally, the extracts was transferred to another 

container and kept at 4oC refrigerator until used(Rashan et al., 1992) 

2.2.2. Detection of phytochemical compounds in plant extracts: 

2.2.2.1 Alkaloids detection   

2.2.2.2 Glycosides detection 

2.2.2.3 Flavonoids detection  

2.2.2.4 Tannins detection 

2.2.2.5 Saponin detection 

2.2.2.6 Resins detection   

2.2.2.7 Phenols detection 

2.2.3.1. Well Diffusion Susceptibility Method 

A diffusion susceptibility method was applied on a standardized inoculum of 1-2 × 107 CFU 

ml-1 0.5 McFarland Standard (seeded with 18-24-hour-old raisings of microbial inoculate 

containing nutrient agar medium plates). An agar media containing a sterilized cork borer was 

obtained from cutting four wells (8 mm in diameter) and then plant extracts in Trial extracts 4 

it is diluted in different dose %200, %100, %50, %25 and 100 µl volumes containing 100 µl of 

plant extraction dilution for each well, were emptied into the wells. 24 µl of DMSO and an 

antibiotic were administered to each well as a negative and positive control, sequentially. 

Inhibition zones were measured in mm after having incubated the inoculated plates at 37ºC for 

24 hrs. Consequently, three replicates were made for all microorganism (Bakht et al., 2011). 

2.2.3.2 Determination Minimum Inhibitor Concentration (MIC) 

The MIC was calculated using a dilution process. (Sahm and Washington, 1990). The The 

spectrophotometric method (turbidity method) at 600 nm was applied to examine the medicinal 

plant extracts' MIC, which resulted in a solution of extracts with the antimicrobial effect being 
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prepared (0 to 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,3400, 3600, 3800 and 4000), 5000, 

5200, 5400, 5600, 5800 ,6000, 6200, 6400, 6600, 6800 ,7000, 7200, 7400, 7600, 7800 ,8000 

,9000,10000,11000,12000 µg/ml).  10μl of a bacterium (1.5*108 CFU/mL) was added to the 

test tubes. then the concentration of the plants was added according to the dilution to each tubes. 

MHB was mixed with the content of the test tubes to make volume 1 ml. each test tubes have 

their blank which contain only the MHB and plant extract without bacteria .40 μl of solutions 

of Ciprofloxcain (10 μg/ml) (Awamedica Iraq) and Ceftriaxon (10 μg/ml) (SDI-Samara Iraq) 

were included in each experiment as positive control. for detection the effects of the solvents 

used in stock solution preparation, 600 μl of the % 10 DMSO ethanol were added to the test 

tubes separately. 1 ml of the MHB were added in to the test tube and used as negative controls. 

the test tubes incubated at 37ºC for 24 h. for each test tubes agar plate counts were used by 

adding 100 μl of the incubated test tubes to the nutrient agar plate and thoroughly smear by a 

sterile swab and incubated 37ºC for 24hr.  each experiment repeated three times. (Akrayi and 

Abdulrahman, 2013). 

2.2.3.3 Determination Minimum Inhibitor Concentration (MBC) 

 MBC refers to the lowest density of an antimicrobial agency required to remove 99 .9% of the 

first inoculums. Tubes containing extracts without turbidity on the MIC determination (highest 

antimicrobial activities) were used to determine the minimum bactericidal concentration 

(Spector photometric method at 600 nm)(Packiyasothy and Kyle, 2002). Nutrient agar (NA) 

plates were used in inoculating each of the (100) µl tubes without bacterial growth and 

incubated at 37º C for 24 hours, and eventually had the bacterial growth examined (i.e. lowest 

concentration of sumac and citrus aurantifolia extracts and antimicrobial agent) showing no 

growth was taken as the MBC the experiment was repeated three times.The experiment was 

reproduced more than three times, and the concentration sample with < 10 colonies was 

regarded as MBC value (Nath et al., 2018, Shahbazi, 2015)Positive control is adding antibiotic 

(ciprofloxacin 0.1 ml and ceftriaxone 0.1 ml) instead of plant extract, Control is %10 DMSO 

solvent +broth + bacteria. Blank: is prepared by plant extract and broth for each concentration. 

Sterility controls were prepared by using MH broth medium alone.Sample :0.1ml bacteria + 

plant extract+ broth  

Negative control: bacteria suspention with broth. 

2.2.4. Biofilm inhibition Assay 

A modified polystyrene microtiter plate technique defined by (Stepanović et al., 2000) was used 

to examine the isolates’ capacity to produce biofilms.3% sucrose supplemented isolates for 24 

hours at 37°C were incubated, and developed using a Muller Hinton broth (MHB) broth. 900 

μL of fresh Muller Hinton broth broth, containing 3% sucrose was used to place the 100 μL of 

overnight culture up until a MacFarland scale of 0.5 was observed. Subsequently, 300 

microliters of each isolate suspension was in triplicate, with the sub mic ¾ mic of plant 

extraction placed in all the wells of microplate (Maxwell, China) and for 24 hours at 37°C were 

incubated. The in triplicate involved using negative control in the form of a non-inoculated 

supplemented Muller Hinton broth and E. coli (ATCC 25922) and E. coli (ATCC 35218) 

standards were utilized as positive biofilm control in triplicate without plant extract to compare 

with treated biofilm with plant extract, The bacterial stoppage was aspirated and rinsed using 

physiological saline of sterile three consecutive times after incubating the plates at 37°C, for 24 

hours. The aspirated plate was dried at temperature of room after 15 minutes and then stained 

through 300 μL of 2% violet solution of Hucker crystal. The plate was rinsed with distilled 

water and dried at temperature of room after a period of 5 minutes. An ELISA plate examiner  
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(BioTek 800 TS microplate reader) at 600 nm was used to examine ethanol- acetone's (300 μL 

of discoloring solution) absorbance assays were conducted in triplicates.The mean absorbance 

of positive controls without plant extract was compared with the absorbance arithmetic mean 

of triple wells, which was used to obtain the optical density (OD) of the plant extract's strain. 

The biofilm inhibition percentage (BIP) was calculated for each strain using the formula by 

(Roko et al., Tutar et al., 2016) 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1.1. phytochemical groups of our plant extracts 

+= Positive   - = negative  

3.1.2. Antibacterial activity of R. coriaria and Citrus aurantifolia  watery and ethanol 

Extraction by Agar Well Diffusion Assay 
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Sumac(R.coriaria aqueous) - - - + - - + 

black dry lime aqueous) - - - + - - + 

Sumac(R.coriaria ethanol) - - - + - - + 

black dry lime ethanol) - - - + - - + 

 

Scientific Name 

 

 

Concentration  by well difusion triplecate  

Zone of inhibition /mm 

 

200000 μg/ml 100000 μg/ml 50000 μg/ml 25000 μg/ml  

 Rhus coriaria aqueous extraction 

E. coli ATCC25922 30 22 18 12  

E. coli ATCC35218 30 20 15 12  

 Rhus coriaria ethanol extraction 

E. coli ATCC25922 25 20 13 11  

E. coli ATCC35218 22 18 12 10  

 Citrus aurantifolia  aqueous extraction 

E. coli ATCC25922 22 17 15 11  

E. coli ATCC35218 30 21 16 12  

 Citrus aurantifolia  ethanol extraction 

E. coli ATCC25922 30 20 18 13  

E. coli ATCC35218 29 20 15 12  

 DMSO %10 

E. coli ATCC25922 -     

E. coli ATCC35218 -     
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3.3. Minimum Bactericidal Concentration (MBC) and Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) determination plant extracts for E. coli ATCC25922 and E. coli 

ATCC 35218 

Figure 4.11. show that the MBC and MIC values of the aqueous extract of Citrus aurantifolia 

were examined; E. coli ATCC 25922 has the lowest MBC (7000 μg/ml) and MIC (6800 μg/ml). 

the aqueous extract of Citrus aurantifolia was the most highly effective extract in our study and 

its best antimicrobial becouse it has been low concentration to inhibit growth E. coli ATCC 

25922. 

 The dry black lime aqueous extracts’ antibacterial activities were highly significant against the 

tested bacteria and such is influenced by the phytochemical groups as well as the plants’ 

chemical constitutes because they contain phenols and tannins compounds which are effective 

in inhibiting bacterial growth (Table 4.1). Membrane permeability changes influenced the rate 

at which the substance penetrated the cells while the inactivation of cellular enzymes was 

related to the antimicrobial action of phenolic compounds (Moreno et al., 2006) 

and Figure 4.12. show that the MBC and MIC values of the ethanol extract of black dry lime 

(Citrus aurantifolia) against Escherichia coli ATCC 25922 The lowest MBC was (9000 μg/ml) 

while MIC was (8800 μg/ml). 

These observations were in support of related results established by Elnour et al. (2018) where 

the extraction of lime water was stronger than ethanol. This is may be due to the fact that dry 

black lime possesses tannins and phenols and, this provides an enhancing power of the phenolic 

compounds’ hydrophobic abilities to impair the membrane integrity of microbes and cellular 

function. 

Figure 4.13. present the minimum bactericidal concentrations (MBC) of watery extraction of 

black dry lime (Citrus aurantifolia) on E. coli ATCC 35218. The findings exhibited that 

concentration of 10200 μg/ml, while the minimum inhibitory concentration (MIC) of watery 

extraction black dry lime (Citrus aurantifolia) on E. coli ATCC 35218 was 10000 μg/ml. 

Figure 4.15. shows that minimum bactericidal concentrations (MBC) of ethanol extraction 

Citrus aurantifolia on E. coli ATCC 35218. It was shown that concentration of 9000 μg/ml 

prevented any growth of colonies on nutrient agar., as for the MIC concentration of 8800 μg/ml 

of ethanol extract of Citrus aurantifolia on E. coli ATCC 35218 was the best record. The extract 

content of the taninns with phenol may be the reasoned effect to decrease microbial activity. A 

study by Cai et al. (1989) found that tannins’ effect is linked to their capacity to deactivate cell 

envelope transport proteins, enzymes and microbial adhesins. This is in addition to their ability 

to form complex with polysaccharide. 

           

Figure 4.11 minimum bactericidal concentrations              Figure 4.12 minimum bactericidal concentrations                                                                                                                        

and minimum inhibitory concentration of  Citrus               and minimum inhibitory concentration of ethanol                                                                                                        

aurantifolia on E. coli ATCC 25922 with aqueous              extract of Citrus aurantifolia on E. coli ATCC 25922. extracts.              
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Figure 4.13 minimum bactericidal concentrations         Figure 4.14 minimum bactericidal concentrations                                                                                           

and minimum inhibitory concentration aqueous             and minimum inhibitory concentration  ethanol                                                                                                                                               

extract of Citrus aurantifolia E.coi ATCC (35218).        extract of citrus aurantifolia on E.coli ATCC (35218). 

 

figure 4.15 presents the impact of the watery extracts of Rhus coriaria on E. coli ATCC 25922. 

It showed exerting stronger and slightly higher activity than ethanol extracts. The minimum 

bactericidal concentrations (MBC) of watery extraction of sumac (Rhus coriaria) on E. coli 

ATCC 25922 was 9000 μg/ml on nutrient agar. while the lowest inhibitory concentration (MIC) 

the same extract on the same strain of E. coli was 8800 μg/ml. The present study’s results 

revealed that sumac’s aqueous extract significantly restricted the tested isolate’s growth 

because of the prevalence of the phytochemical groups disclosed in Table 4.1. Seyyednejad et 

al. (2008) revealed that the Sumac contained the phytochemical groups specially integrates, 

tannins and phenols, capable of influencing the bacteria’s enzymatic system. Notably those that 

act as plasmids’ attachment point found on the mesosome of the affected cell membrane or 

aimed preventing plasmid replication. 

figure 4.16 show that minimum bactericidal concentrations (MBC) of ethanol extraction of 

sumac (Rhus coriaria) on Escherichia coli ATCC 25922 was 9000 μg/ml not have any colonies 

growth on nutrient agar in that concentration, and also minimum inhibitory concentration (MIC) 

of ethanol extraction of Rhus coriaria on E. coli ATCC 25922 was 8800 mg/ml. who also 

reported that sumac (Rhus. coriaria) has strong activity of antibacterial, Roopashree et al. 

(2008) in their findings, argued that effective antimicrobial agents are only found in organic 

acids but also in water extracted sumac. Bacteria cells can diffuse organic acids due to the 

effects of fully protonated species thereby causing death.  

Figure 4.17 show that the minimum bactericidal concentrations (MBC) of watery extraction of 

Rhus coriaria on E. coli ATCC 35218 was 10000 μg/ml, at which no growth of colonies were 

detected on nutrient agar. The minimum inhibitory concentration (MIC) of watery extraction 

of Rhus coriaria on E. coli ATCC 35218 was 9900 μg/ml. 

figure 4.18 present the minimum bactericidal concentrations (MBC) of ethanol extraction Rhus 

coriaria on E. coli ATCC 35218 showing 8400 μg/ml as the most effective killing concentration 

on Nutrient agar, while the minimum inhibitory concentration (MIC) of ethanol extraction Rhus 

coriaria on E. coli ATCC 35218 was 8200 μg/ml. 
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Figure 4.15 minimum bactericidal concentrations            Figure 4.16 minimum bactericidal concentrations                                                                             

and minimum inhibitory concentration of Rhus                minimum inhibitory concentration   of Rhus                                                                 

coriaria watery extract on E. coli ATCC 25922.            coriaria ethanol extract on E. coli ATCC 25

                       

Figure 4.17. minimum bactericidal concentrations          Figure 4.18 minimum inhibitory concentration             

and minimum inhibitory concentration of aqueous          and minimum bactericidal concentrationsextract of  

Rhus coriaria on E. coli ATCC (35218).                          Rhus coriaria ethanol extract E. coli ATCC (35218). 

 

3.4. Biofilm inhibition by sub mic of our plant extracts  

Table 4.13 figure 4.21 and figure 4.22 show that the extracts’ antibiofilm activities of the 

studied plants was examined on these strains. The results emerge that the percentages of 

inhibition of biofilm vary depending on strains, extracts and plants. 

In this study, sub mic ¾ of mic used for each plant extracts (ethanolic extract) of Citrus 

aurantifolia on E. coli strain 25922. The inhibition percentage was 81% at which biofilm 

formation disrupted. On the other hand, aqueous extract of Citrus aurantifolia against biofilm 

information of   E. coli strain 25922 showed inhibition at %88. The ethanolic extract Rhus 

coriaria reached 77% and thereby restricting biofilm formation of E. coli strain ATTC 25922, 

while Rhus coriaria watery extract effect on E. coli strain ATTC 25922 biofilm was %75. 

However, tannins’ effect may be connected to their capacity to deactivate cell envelope 

transport proteins, enzymes, and microbial adhesions, etc. Such also includes complexities 

related to polysaccharide(Cai et al., 1989). 
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Figure 4.19 Inhibition of biofilm formation                Figure 4.22 Inhibition of biofilm formation 

E. coli ATCC (25922) by plant Extracts.                     E. coli ATCC (35218) by plant Extracts. 
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ÖZET 

Bu çalışma, altı bitkinin (Coriandrum sativum, Citrus sinensis, Syzygium aromaticum, 

Cinnamomum zeylanicum, Capsicum annuum ve Adiantum raddianum). Fitokimyasal analiz, 

bazı aktif grupların (alkaloid, flavonoid, tanenler, saponin, reçine, fenol) varlığını gösterdi. 

Citrus sinensis ve Capsicum annuum dışında, tüm bitkiler fenol açısından pozitif test edildi. 

Reçine ve flavonoid, Citrus sinensis, Syzygium aromaticum ve Cinnamomum zeylanicum'un 

etanolik ekstraktında mevcuttu. Reçineler ayrıca Capsicum annuum'un etanolik ekstraktında da 

mevcuttu. İncelenen bitkilerin antibakteriyel etkisi, agar kuyu difüzyon  yöntemi kullanılarak 

farklı konsantrasyonlarda değerlendirildi ve sadece karanfil ve tarçın etanolik özütleri, E. coli 

suşunun büyümesini inhibe edebildi. Sonuçlara göre, tarçın, E. coli ATCC 25922 ve ATCC 

35218'e karşı maksimum 35 mm'lik bir bölge ile seçilen bitkiler arasında en iyi inhibe edici 

aktiviteye sahipti, ardından E. coli ATCC 25922 ve E. coli ATCC 35218 karşı maksimum 32 

mm'lik bir bölge gösteren karanfil izledi. Ve hem tarçın hem de karanfilin etanolik özütlerinin 

minimum engelleyici konsantrasyonu ayrıca mikrodilüsyon et suyu yöntemi ile belirlendi. E. 

coli ATCC 25922 ve E. coli ATCC 35218 için MIC, 1500 ug / ml karanfildir, ve tarçın için E. 

coli ATCC 25922 için MIC 1450 ug / ml ve E. coli için ATCC 35218 1500 ug / ml idi. E. coli 

suşlarının in vitro biyofilm oluşumu, mikrotitre plaka yöntemi kullanılarak izlendi. E. coli 

ATCC 25922 güçlü bir biyofilm oluşturucuyken, E. coli ATCC 35218 zayıf bir biyofilm 

oluşturucuydu. Suşların karanfil ve tarçın etanolik özütlerine ayrı ayrı maruz bırakılmasından 

sonra karanfil, E. coli ATCC 25922'de% 78.7 ve E. coli ATCC 35218'de% 17.9 biyofilm 
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oluşumunu inhibe edebildi. Tarçın, E. coli ATCC 25922'de% 47.66 ve E. coli ATCC 

35218'de% 11.6 ile biyofilm oluşumunu inhibe etti. Test edilen bitkiler arasında, tarçının 

etanolik özütü, E. coli suşlarına karşı en etkili olanıydı ve bunu karanfilin etanolik özütü izledi. 

Tarçın ve karanfilin antibakteriyel aktivitesi, bu bitkisel bileşiklerin E. coli'nin neden olduğu 

enfeksiyonlarda tedavi veya takviyeler için kullanılmasına izin verir. 

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel aktivite, Bitki ham özleri, fitokimyasallar, MIC, 

Antibiyofilm, E. coli. 

 

ABSTRACT 

The present study aimed to evaluate the antibacterial effects of plant extracts and antibiofilm 

formation against E. coli ATCC 25922 and E.coli ATCC 35218, in addition to screening the 

phytochemical compounds of aqueous and ethanolic extracts of six plants (Coriandrum 

sativum, Citrus sinensis, Syzygium aromaticum, Cinnamomum zeylanicum, Capsicum annuum 

and Adiantum raddianum). The phytochemical analysis showed the presence of some active 

groups which are (alkaloid, flavonoid, tannins, saponin, resin, phenol). Except for Citrus 

sinensis and Capsicum annuum, all plants tested positive for phenol. Resin and flavonoid were 

present in ethanolic extract of Citrus sinensis, Syzygium aromaticum and Cinnamomum 

zeylanicum. Resin was also present in ethanolic extract of Capsicum annuum. The antibacterial 

effect of the studied plants was evaluated at different concentrations using a well diffusion 

method, and only ethanolic extracts of clove and cinnamon were able to inhibit the E. coli 

strain’s growth. According to the results, cinnamon had the best inhibitory activity among the 

selected plants, with a maximum zone of 35 mm against E. coli ATCC 25922 and ATCC 35218, 

followed by clove showing a maximum zone of 32 mm against E. coli ATCC 25922 and E.coli 

ATCC 35218. And the minimum inhibitory concentration of ethanolic extracts of both 

cinnamon and clove was also determined by the macrodilution broth method. The MIC for E. 

coli ATCC 25922 and E. coli ATCC 35218 was 1500 µg/ml of clove, and for cinnamon the 

MIC for E. coli ATCC 25922 was 1450 µg/ml and for E. coli ATCC 35218 was 1500 µg/ml. 

In vitro biofilm formation of E. coli strains was monitored using a microtiter plate method. E. 

coli ATCC 25922 was a strong biofilm former, while E. coli ATCC 35218 was a weak biofilm 

former. After exposure of strains to ethanolic extracts of clove and cinnamon separately, clove 

was able to inhibit biofilm formation 78.7% in E. coli ATCC 25922 and 17.9% in E. coli ATCC 

35218. Cinnamon inhibited biofilm formation with 47.66% in E. coli ATCC 25922 and 11.6% 

in E. coli ATCC 35218. Among the plants tested, the ethanolic extract of cinnamon was the 

most effective against E. coli strains, followed by the ethanolic extract of clove. The 

antibacterial activity of cinnamon and clove allow the use of these herbal compounds for 

treatment or supplements in infections caused by E. coli. 

Key Words: Antibacterial activity, Plant crude extracts, phytochemicals, MIC, Antibiofilm, 

E. coli.  

 

INTRODUCTION 

The resistance to antibiotics grows rapidly, significantly quicker than predicted by 

microbiologists. Resistance is not a concern as long as new medications continue to 

occur. However, no new antibiotic class has also been found since the 1980s [1]. There are a 

variety of factors that participate to the spread of antibiotic resistance. Whereas the significant 

factor behind antibiotic resistance is recognized as improper antibiotic usage [2, 3], Other 

factors remain, such as the use of antibiotics in the food as well as animal health industries that 

are essential reservoirs for antibiotic-resistant bacteria [4, 5]. Antibiotic resistance is caused by 
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both healthcare professionals (HCPs) and patients. That is most likely the result of inappropriate 

prescribing in the case of HCPs. in the case of patients, this is most likely to be due to excessive 

usage or failure to complete all courses of treatment or self-medications by sharing medication 

with those who are around or holding section of the course for an occasion or by acquiring 

drugs without a prescription [3, 6]. Microorganisms develop resistance to conventional 

antibiotics via increasing medication usage. This results in a drop in the efficacy of existing 

drugs and hence in need to find novel antibacterial agents. The research of medical plants as a 

source of pharmacologically active chemicals is becoming increasingly popular across the 

world. About 20% of all plants found on the globe have received pharmacological or biological 

testing. A significant percentage of new antibiotics on the market are derived from natural or 

semisynthetic sources [7]. Escherichia coli (E. coli) is the rod-shaped, gram-negative, 

facultative anaerobe which was mainly discovered in a intestine. E. coli has numerous virulence 

factors, which enable bacteria to resist different systems of host protection. A biofilm is known 

as a community of microorganisms that are frequently found linked to rigid surfaces in a wet 

environment. A variety of protective substances are secreted by microbes in a biofilm known 

as extracellular polymeric substances (EPS), which aid in their survival. E. coli biofilm’s have 

been identified as the primary causative agent of numerous intestinal infections. Biofilms pose 

a clinical risk because they serve as reservoirs for multidrug-resistant pathogenic bacteria. The 

aims of the present study were to study the antibacterial effect of (Syzygium aromaticum, 

Cinnamon zeylanicumm, Coriandrum Sativum, Citrus sinensis, Capsicum annuum, Adiantum 

raddianum) extracts against E. coli ATCC 35218 & E. coli ATCC 25922 strains. Determination 

of the MIC & MBC   of these plant extracts. Investigation of the effect of SMIC of mentioned 

plant extracts against biofilm formation in E. coli ATCC 35218 & E. coli ATCC 25922 strains. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Bacteria under study: 

E. coli ATCC 25922 and E. coli ATCC 35218 strains were obtained from the Media diagnostic 

center in Erbil city, Iraq. This research was carried out in the Scientific research center, 

University of Salahadin, Erbil, Iraq. From October-2020 – February-2021. 

Collection of plants sample: 

Fresh samples of coriander leaves (Coriandrum sativum), peel of an orange (Citrus sinensis), 

the fruit of clove (Syzygium aromaticum), cinnamon bark (Cinnamomum zeylanicum), chilli 

pepper (capsicum annuum), vascular of adiantum (Adiantum raddianum). These plants were 

obtained from the native market in Erbil city, Iraq. Furthermore, the plants were categorized in 

the College of Science by Mrs. Bnar Khalid Bakr at Salahaddin University-Erbil. The plants 

were washed via tap water, so then left to drying at room temperatures. They were ground with 

a mortar and pestle. 

Preparation of crude extracts: 

50 gram of powdered sample are weighted as well as steeped in 250ml of sterile distilled water 

(D.W) at 70 °C, cold sterilized D.W and 100% ethanol to produce two different extracts based 

on the solvent utilized; the mixture was then positioned on a magnetic stirrer and let to mix by 

the magnetic bar at room temperature for 48 hours, after that filtered through muslin rag and 

filter paper. All above steps were repeated to residual [8] with minor modification. The solvents 

were then removed by distilling them under reduced pressure in a rotary evaporator at 40 °C 

[9]. Before use, aqueous extracts have been dissolved in sterilized D.W, and ethanolic extracts 

have been dissolved in 10% DMSO and 30% ethanol. 
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Preparation of standard culture inoculum of test organism: 

The bacterial suspensions were prepared in (10 ml) MHB inoculated via a loopful of the pure 

cultures of the strains separately, and incubated at 37 °C for 24 hr. After incubation, bacterial 

suspensions was equaled to the concentration of McFarland 0.5 standard 

Agar Well Diffusion: 

According to the description of [10] the procedure of agar-well diffusion technique was carried 

out. (100 microliter) of bacterial inoculum was cultivated on nutrient agar. Sterile loops were 

used to thoroughly smear plates of nutrient agar as well as permitted to dry. Plates were left at 

room temperatures for half an hour. Wells were drilled into the agar using a 6mm cork-borer, 

and the agar within the wells was taken away. Each well was filled with (100 μl) of various 

concentrations of the plant aqueous and ethanolic extracts. The concentrations were 

(200000µg/ml), (100000µg/ml), (50000µg/ml) and (25000µg/ml). Antibiotic susceptibility 

discs including Ciprofloxacin, Ceftriaxone, Norfloxacin, and Amikacin were employed as a 

positive antibacterial control. The solvents 10% DMSO, sterilized D.W, and 30% ethanol also 

were tested as a negative control. After incubation for 24 hours at 37 °C, the petri dishes were 

examined for the growth of microorganisms. The inhibitory zone of growth was measured 

around the wells and the antimicrobial discs in mm by using a metric ruler. Each test was 

repeated three times, and the mean zone of inhibition was recorded. 

Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC): 

The MIC was determined by the macro broth dilution technique [11]. The MIC of the studied 

medicinal plant extract by turbidity technique (spectrophotometric technique) at 600 nm was 

measured, so the following dilution were prepare for the extracts that have antibacterial effect 

(1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 

9000, 10000 ,11000, 12000, 13000, 14000 and 15000) µg/ml. 10μl of inoculated bacterial 

suspensions (1.5x108 CFU/mL) was added to the test tubes. Then the concentration of the plants 

was added according to the dilution to each tube. MHB was added to the content of test tubes 

to make volume 2 ml. Each test tube has a blank which contains only the MHB and plant extract 

without bacteria. 40 μl of solutions of Ciprofloxacin and Ceftriaxone (10 μg/ml) were included 

in each experiment as a positive control. To detect the effects of the solvents used in stock 

solution preparation, 600 μl of the 30% ethanol is added to the test tubes. The MIC was 

considered as the lowest sample concentration that did not allow any apparent growth. Each 

test was carried out three times, and the average was recorded. 

Determination of minimum bactericidal concentration (MBC): 

100 μl of broth from each of the broth tubes with no growth was drawn and inoculated onto 

fresh nutrient agar plates to determine the MBC. After 24 hours of incubation at 37 ºC. Plates 

for the growth of bacteria were examined. The concentration of the extracts showing no 

apparent growth on the surface of the plate is reported as MBC [12]. Each  test was carried out 

three times. 

Biofilm formation and inhibition assay: 

The microtiter plate (MtP) assay is a quantitative method for measuring biofilm production 

using a microplate reader. Bacterial suspensions were made in (10ml) MHB complemented 

with 3% sucarose and inoculated with a loopful of a pure culture of each strain separately before 

incubating at 37 °C for 24 hours. Afterward, 100 μl of overnight culture were conveyed to 900 

μl of fresh MHB complemented with 3% sucrose and adjusted to 0.5 McFarland [13] with minor 

modification. Then inoculated (MHB) supplemented with 3% sucarose and sub minimum 

inhibitory concentration (sub-MIC) of each plant in µg/ml of the stock solution inoculated 
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which is ¾ of MIC into 96-well flat-bottomed sterile polystyrene microplates in triplicate. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Antibacterial Activity of plant extracts: 

The plants were originally tested for antibacterial efficacy against two strains of E. coli, E. coli 

ATCC 35218 and E. coli ATCC 25922. The outcomes of the well diffusion method are reported 

in tables (4-2) as well as (4-3). The outcomes in table (4-3)  & (4-2) showed that aqueous extract 

of all plants used and ethanolic extracts of Coriandrum sativum, Citrus sinensis, Capsicum 

annuum, and Adiantum radianum had no inhibitory effect against the tested strains, since there 

were no inhibition zones for examined concentration, so they were excluded for further 

experiments. The best activity was shown by ethanolic extract of cinnamon forming a maximum 

zone of the inhibition against E. coli ATCC 25922 at all examined concentrations (25000 µg/ml, 

50000 µg/ml, 100000 µg/ml & 200000 µg/ml) with mean of inhibition zone diameter (21, 25, 

30 and 35) mm respectively and against E. coli ATCC 35218 with mean of inhibition zone 

diameter (20, 24, 30 and 35) mm respectively at the same concentrations. Followed by ethanolic 

extract of clove showed inhibition zone against E. coli ATCC 25922 at all examined 

concentration (25000 µg/ml, 50000 µg/ml, 100000 µg/ml & 200000 µg/ml) with mean of 

inhibition zone diameter (20, 23, 26 and 32) mm respectively and against E. coli 35218 with 

mean of inhibition zone diameter (19, 22, 27 and 32) mm respectively at the same concentration. 

The solvent controls (10% DMSO, 30% ethanol, and S.D.W) did not show any activities against 

both strains. Zone of inhibition of antibiotic susceptibility discs (Ciprofloxacin 30 µg/ml, 

Ceftriaxones 10 µg/ml, Norfloxacin 30 µg/ml and Amikacin 10 µg/ml) against E. coli ATCC 

25922 were (30,20, 27 and 17)  respectively and against E. coli 35218 were (30, 20, 27, and 13) 

respectively. 

Table (1): Zone of Inhibition by plant extracts against E. coli ATCC 25922 

E-Ethanolic extract, W–Aqueous extract. 

CS-Citrus sinensis, CO-Coriandrum sativum, CZ- Cinnamomum zeylanicumm, SZ-Syzygium aromaticum, CA-

Capsisum annum and AR-Adiantum raddianum. 

 

 

E. coli  ATCC 25922                       Zone of Inhibition (mm) 

Plant 

extract  

CS-

E 

CS-

W 

CO-

E 

CO-

W 

CZ-

E 

CZ-

W 

SZ-

E 

SZ-

W 

CA-

E 

CA-

W 

AR-

E 

AR-

W 

25000 

µg/ml 

0 0 0 0 21 0 20 0 0 0 0 0 

50000  

µg/ml 

0 0 0 0 25 0 23 0 0 0 0 0 

100000 

µg/ml 

0 0 0 0 30 0 26 0 0 0 0 0 

200000 

µg/ml 

0 0 0 0 35 0 32 0 0 0 0 0 
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Table (2): Zone of Inhibition by plant extracts against E. coli ATCC 35218. 

E-Ethanolic extract, W–Aqueous extract. 

CS-Citrus sinensis, CO-Coriandrum sativum, CZ- Cinnamomum zeylanicumm, SZ-Syzygium aromaticum, CA-

Capsisum annum and AR-Adiantum raddianum. 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

E. coli ATCC 35218                          Zone of Inhibition (mm) 

Plant 

extract  

CS-

E 

CS-

W 

CO-

E 

CO-

W 

CZ-

E 

CZ-

W 

SZ-

E 

SZ-

W 

CA-

E 

CA-

W 

AR-

E 

AR-

W 

25000 µg/ml 0 0 0 0 20 0 19 0 0 0 0 0 

50000 µg/ml 0 0 0 0 24 0 22 0 0 0 0 0 

100000 

µg/ml 

0 0 0 0 30 0 27 0 0 0 0 0 

200000 

µg/ml 

0 0 0 0 35 0 32 0 0 0 0 0 

200000 µg/ml 

 

100000 µg/ml 

 

A B 

50000 µg/ml 

 

50000 µg/ml 

 

25000 µg/ml 

 

100000 µg/ml 

 

200000 µg/ml 

 

25000 µg/ml 
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Figure (1): Antibacterial effect of ethanolic extracts of Syzygium aromaticum and Cinnamomum 

zeylanicumm against E. coli ATCC 35218 and E. coli ATCC 25922. A: Ethanolic extract of 

Cinnamomum zeylanicumm against E. coli ATCC 35218, B: Ethanolic extract of Cinnamomum 

zeylanicumm against E. coli ATCC 25922,C: Ethanolic extract of Syzygium aromaticum 

against E. coli ATCC 35218, D: B: Ethanolic extract of Syzygium aromaticum against E. coli 

ATCC 25922 

 

Minimum inhibitory concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration 

(MBC): 

The plant extracts that showed antimicrobial activities against E. coli ATCC 25922 and E. coli 

ATCC 35218 were chosen for MIC determination using the macrodilution method. figure (2), 

(3), (4) and (5) show the antibacterial activity as minimum inhibitory concentration (MIC) of 

the ethanolic extracts of the two plants, clove and cinnamon, against related strains. Clove and 

cinnamon had different antimicrobial activities against the microorganisms tested. Clove had 

MIC value of 1500 µg/ml against E. coli ATCC 25922 and E. coli ATCC 35218. Cinnamon 

had a MIC of 1450 µg/ml against E. coli 25922 and a MIC of 1500 µg/ml against E. coli 35218. 

Furthermore, the MBC of these extracts was determined. The MBC of ethanolic extract of clove 

against both E. coli strains was 1600 µg/ml. While cinnamon had a 1500 µg/ml antibacterial 

efficacy against E. coli ATCC 25922, it had a 1600 µg/ml antibacterial efficacy gainst E. coli 

ATCC 35218. 

 

 

 

 

 

 

C D 

200000 µg/ml 

 

200000 µg/ml 

 

25000 µg/ml 

 

25000 µg/ml 

 

50000 µg/ml 

 

50000 µg/ml 

 

100000 µg/ml 

 

100000 µg/ml 
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Figure (2): Ethanolic extract of Syzygium aromaticum against E. coli ATCC 25922. 

 

 

 

 

Figure (2): Ethanolic extract of Syzygium aromaticum against E. coli ATCC 25922. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (3): Ethanolic extract of Syzygium aromaticum against E. coli ATCC 35218. 

 

Figure (3): Ethanolic extract of Syzygium aromaticum against E. coli ATCC 35218. 
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Figure (4): Ethanolic extract of Cinnamomum zeylanicum against E. coli ATCC 25922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figure (5): Ethanolic extract of Cinnamomum zeylanicum against E. coli 35218. 
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Biofilm: 

Quantification of biofilm formation:  

The biofilm formation in E. coli ATCC 35218 & E. coli ATCC 25922  was investigated. In 

addition, the effect of different SMIC of ethanolic extracts of clove and cinnamon on biofilm 

formation was tested on polystyrene flat-bottomed microtiter plates. We Identified that both 

tested strains yielded different quantities of biofilm, as shown in table (3). As mentioned by 

[14], The ability to form biofilms can be divided into 4 categories: nonadherent, weak, moderate 

and firmly adherent  on the OD600 basis. According to negative control absorbance, the ODc 

level was equivalent to 0,3261. The average absorbance value for both biofilm strains was as 

follows: for the E. coli ATCC 25922 1.712, and E. coli ATCC 35218 0.636. Our findings 

showed that E. coli ATCC 25922 could form strong biofilms, whereas E. coli ATCC 35218 

could only form weak biofilms. The antibiofilm activities of the tested plant extracts against E. 

coli ATCC 25922 & E. coli ATCC 35218 were recorded at the selected SMIC values as shown 

in table (4). Both tested plants inhibited bacterial biofilm formation. The antibiofilm activity 

achieved at 3/4 MIC resulted in percentages of biofilm inhibition. The clove extract exhibited 

the highest rate of antibiofilm activities against E. coli ATCC 25922 at 1125 µg/ml (78.7%), 

followed by the cinnamon extract at 1087 µg/ml (47.66%). In addition, the percentage of 

antibiofilm activity of clove extract at 1125 µg/ml against E. coli ATCC 35218 was (17.9%), 

and cinnamon extract at 1125 µg/ml against E. coli ATCC 35218 was (11.6%). Clove, as well 

as cinnamom, are shown to be able to interfere with polystyrene surfaces through the adhesion 

capabilities of these microorganisms. As a result, the clove and cinnamon ethanolic extracts 

were found to be potent biofilm inhibitors for E. coli ATCC 25922 and weak biofilm inhibitors 

for E. coli ATCC 35218.  This might be related to the potential of phenolic compounds found 

in both examined extracts to suppress fimbriae production and reduce the extracellular 

polymeric material essential for biofilms formation [15]. Awolola, Koorbanally [16] 

Epicatechin from Ficus sansibarica fruit was studied and developed to decrease adherence of 

antimicrobial-susceptible E. coli ATCC 25922 as well as S. aureus ATCC 29213 at 

whole concentrations tested (1 – 7.5 mg/ml), the highest effective concentration is 5 mg/ml. 

Furthermore, crystal violet resolubilized via 99 percent ethanol resulting in a high optical 

density since it resolubilized the dye coupled to the cells adhering to the wall of  microtiter-

plate well [14]. Mohamed, Salem [17] Cinnamaldehyde's antibiofilm activity was determined 

at various sub-inhibitory concentrations (½ MIC, ¼ MIC, 1⁄8 MIC, & 1⁄16 MIC). Antibiofilm 

activities at ¼ MIC ranged from 18.540% to 29.606% against Acinetobacter baumannii. Condò, 

Anacarso [18] used clove and cinnamon oil against mature biofilm formed by E. coli ATCC 

8739. Clove oil showed no activity, whereas cinnamon exhibited clear activity. Biofilm 

production impacts therapy because it not only renders bacteria more resistant to antibacterial 

medicines but it also allows the organisms to move to another location [19]. 

Table (3): Biofilm formation of E. coli ATCC 25922 and E. coli ATCC 35218. 

Organism OD600nm mean Biofilm formation 

E. coli ATCC 25922 1.712 Strong 

E. coli ATCC 35218 0.636 Weak 

Negative control 0.192 - 
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Table (4): Antibiofilm activity of ethanolic extracts of clove and cinnamon against E. coli 

ATCC 25922 and E. coli ATCC 35218. 

Ethanolic Plant extracts OD600nm mean Biofilm inhibition 

Clove against E. coli ATCC 259222 0.364 78.7 % 

Clove against E. coli ATCC 35218 0.522 17.9 % 

Cinnamon against E. coli ATCC 25922 0.896 47.66 

Cinnamon against E. coli ATCC 35218 0.562 11.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (6): Antibiofilm activity of ethanolic extracts of clove and cinnamon against E. coli 

ATCC 25922 and E. coli ATCC 35218. 
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Figure (7): Biofilm formation of E. coli strains and antibiofilm effect of ethanolic extracts of 

clove and cinnamon against both strains of  E. coli.  

 

 

 

 

CONCLUSION 

In summary, the outcomes of this investigation show that the aqueous extract of all plants 

understudy had no antibacterial activity against both strains of E. coli ATCC 35218 & E. coli 

ATCC 25922. And ethanolic extract of coriander, orange, chili pepper, and adiantum had 

no antibacterial activity against both strains of E. coli ATCC 35218 & E. coli ATCC 25922. 

Except for clove & cinnamon ethanolic extracts, which have a well antibacterial impact on E. 

coli. Ethanolic extracts of clove and cinnamon can reduce biofilm production. Clove was able 

to inhibit biofilm formation by 78.7% in E. coli ATCC 25922 and 17.9% in E. coli ATCC 

35218. Cinnamon inhibited biofilm formation with 47.66% in E. coli ATCC 25922 & 11.6% 

in E. coli ATCC 35218. The phytochemical analysis indicated the presence of some active 

groups. Phenol was present in all plants tested, except Citrus sinensis and Coriandrum sativum. 

Resin and flavonoid were present in the ethanolic extract of Citrus sinensis, Syzygium 

aromaticum, and Cinnamomum zeylanicum. The resin was also present in the ethanolic extract 

of Capsicum annuum. Clove and cinnamon spices are active ingredients that have several 

medicinal and therapeutic properties that could be used as natural antibacterial agents against 

bacterial diseases and to decrease germ resistance, especially E. coli, to antibiotics. 
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ÖZET 

Bu çalışmada bir önceki çalışmamızda geliştirilen dc motor modeli kullanılarak bir kapalı 

çevrim dc motor hız control sistemi geliştirilmiştir. Model motor miline yük uygulanmış 

durum için oluşturulmuştur. Bu amaçla önce sistem simulasyon ortamında Matlab/Simulink 

programı ile simule edilmiştir. Sonrasında ise simulasyonu yapılan sistem ED laboratuvarında 

dc motor seti kullanılarak  deneysel olarak gerçeklenmiştir. Motor armature akımı ve mil hızı 

için simulasyon ortamında elde edilen değerlerin aynı parametrelerin deneysel olarak yapılan 

çalışmada elde edilen değerleri ile örtüştükleri gösterilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Fırçalı dc motor, Kapalı çevrim dc motor hız kontrol sistemi, ED 

labaratuarı motor kontrol deney seti 

 

ABSTRACT 

In this study, a closed loop dc motor speed control system is developed using the dc motor 

model found in our previous work. The model is generated for the case where motor shaft is 

loaded. The system is first constructed in Matlab/Simulink for simulation. After that, ED 

laboratory dc motor set is used to implement the system experimentally. It is shown that the 

values of motor armature current and shaft speed obtained from the simulation are verified by 

the corresponding values obtained from experimental study.  

Keywords: Brushed dc motor, Closed loop dc motor speed control system, ED laboratory 

motor control experiment kit 

 

INTRODUCTION 

DC motors are the first type of motors developed during mid-18th century. Although used in 

many areas of industry extensively for several years, their usage was decreased by the 

invention of induction motors. This was mainly because induction motors were operated 

directly by AC voltage available on the grid, more suitable for high power applications and 

required much less maintenance. However the invention of PV panels made the availability of 
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DC voltage practically at everywhere. Since then, DC motors have been gaining importance 

in many PV panel related applications because of both direct availability of DC sources as 

well as power loses related to DC to AC conversion process [1-3]. 

Many studies are conducted on DC motors and their industrial applications. Two of them are 

summarized below. Orçan and Salihmuhsin [4] conducted a study to develop a model of a 

permanent magnet brushed DC motor of ED laboratory experiment set. The model was used 

to generate a closed loop DC motor speed control system under no-lood condition. They 

simulated their work with Matlab/Simulink first. This was followed by an experimental study 

where the closed loop system was implemented by ED laboratory DC motor set. They showed 

that the simulation result for the shaft speed is verified by experimental data.  

Carroll and Dawson [5] introduced a backstepping with full state feedback and backstepping 

with partial state feedback approaches to design high performance motor controller for a 

brushed dc motor. They demonstrated that the Global Exponential Stability (GES) result is 

better for position control with partial state feedback.  Backstepping with partial state 

feedback performed better in terms of both less noise in motor armature voltage and less 

position error criteria’s. 

This study involves developing a closed loop speed control of the brushed dc motor under 

load for the ED Laboratory DC motor set. The system is first simulated with Matlab/Simulink 

and then implemented experimentally. The experimental work also includes  obtaining the 

torque speed characteristic of the permenant magnet dc motor of the kit. 

 

BRUSHED DC MOTOR THEORY  

A separately excited brushed dc motor mainly consists of a field winding that generates flux 

in the machine and a cylindrical rotating part called armature or rotor. The armature of a dc 

motor has coils located at places called slots which are regularly distributed around the rotor. 

These coils are connected to conducting plates called commutator. Depending on number of 

poles of the rotor, even numbers of brushes are connected to the commutator to provide 

electrical connections from supply voltage to coils. The figure 1 shows an equivalent circuit 

of a dc motor. 

 

Figure 1. An Equivalent circuit of a separately excited brushed dc motor. 
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Terminal characteristics of a separately excited motor are given as: 

 

𝑽𝒂(𝒕) = 𝑹𝒂𝑰𝒂(𝒕) + 𝑳𝒂
𝒅𝑰𝒂(𝒕)

𝒅𝒕
+ 𝑬𝒃(𝒕) (1) 

 

𝑬𝒃(𝒕) = 𝑲 ∅(𝒕) 𝒘(𝒕)     (2) 

∅(𝒕) = 𝒇( 𝑰𝒇(𝒕) ) 

where 

𝑹𝒂 = 𝑪𝒐𝒊𝒍  𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 (𝜴) 

𝑳𝒂 = 𝑪𝒐𝒊𝒍 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 (𝑯) 

𝑲 = 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 (𝒗𝒐𝒍𝒕𝒔 − 𝒔𝒆𝒄/𝒓𝒂𝒅) 

∅(𝒕) = 𝑭𝒍𝒖𝒙 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 (𝑾𝒆𝒃𝒆𝒓) 

On the mechanical side, equations for generated torque and mechanical rotation of the rotor 

are given as: 

𝑱
𝒅𝒘(𝒕)

𝒅𝒕
+ 𝑩𝒘(𝒕) + 𝑻𝑳 − 𝑻𝒆(𝒕) = 𝟎       (3) 

𝑻𝒆(𝒕) = 𝑲∅(𝒕)𝑰𝒂(𝒕)        (4) 

 

where 

𝑱 = 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒆𝒓𝒕𝒊𝒂 (𝒌𝒈 ∗ 𝒎𝟐/𝒔𝒆𝒄𝟐) 

𝑩 = 𝑭𝒓𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 (𝑵 ∗ 𝒎 ∗ 𝒔𝒆𝒄) 

𝒘 = 𝑨𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒕𝒚 (𝒓𝒂𝒅/𝒔𝒆𝒄) 

𝑻𝒆 = 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 (𝑵𝒎) 

𝑻𝑳 = 𝑳𝒐𝒂𝒅 𝑻𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 ( 𝑵𝒎 ) 

For the case of permanent magnet dc motor, flux in the machine is provided by the permanent 

magnet. Since the flux is constant, terminal characteristics of this kind of motors are the same 

as above except that 𝐾 ∅(𝑡)  term replaces with a single constant 𝐾𝑏 in related equations. 

 

A CLOSED LOOP DC MOTOR SPEED CONTROL SYSTEM UNDER LOAD 

Block diagram of the closed loop speed control system developed in this work is given in the 

Figure 2. The system consists of a P type controller, a motor driver, a dc motor model 

including motor’s inertia and viscous friction and a feedback path. The system is designed to 

operate under various load conditions. 
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Figure 2. Block diagram of a closed loop speed control of a dc motor 

 

In our earlier work [4], it’s shown that the transfer function for the ED laboratory DC motor 

including it’s inertia and viscous friction could be modeled as: 

𝐺(𝑠) =
13333

𝑠2 + 800𝑠 + 341.81
 

The load torque is supplied by a magnetic break. We have not experimented with other load 

sources since the motor in the set is only 4.5 Watt dc motor and hence is only suitable to 

apply a magnetic break. The amount of the torque supplied by the magnetic break is obtained 

from some numerical calculations on an experimentally gathered data. The feedback path is 

generated by a tachometer and represented as a constant gain (which is multiplied by the 

speed of the shaft) in the block diagram. 

The Matlab/Simulink is used to simulate the block diagram given in the Figure 2. The 

simulation file is shown in the Figure 3. In the simulation, the gain of the P controller and the 

motor driver are represented as sepearte gain blocks. The DC Motor block in the Figure 3.b  

represents the permenant magnet dc motor of the labrotaroy set which combines the electrical 

and mechanical representations of the dc motor. The load torque is also introduced to the 

system in this block. The input to this block is the applied armature voltage 𝑉𝑎 and the output 

is the value of motor shaft speed 𝑤 in rad/sec. In the simulation, values of the motor armature 

current 𝐼𝑎 , the shaft speed 𝑤 along with values of the 𝑉𝑟𝑒𝑓 and the load torque 𝑇𝐿 are 

provided to the scope. The obtained graphs are shown in the Figure 4. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figure 3.(a)  Simulink model of the closed loop dc motor speed control system. (b)  The 

model of the DC Motor block. 

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Figure 4. Simulation results for (a) Motor reference voltage in Volt. (b) Applied Torque in 

Nm. (c) Motor armature current in Amp.  (d) Motor shaft speed in rad/sec. 

 

EXPERIMENTAL STUDY 

In the experimental part of the study, we first generated torque-speed characteristic of the 

brushed dc motor and then constructed the closed loop speed control system that was 

simulated in the Figure 3. The experimentally obtained torque-speed characteristic of the dc 

motor of the ED laboratory set is given in the Figure 5. 
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Figure 5. Torque-Speed characteristic of the PMDC of ED laboratory experiment kit. 

 

As it’s seen from the above figure, the torque-speed characteristic of the ED laboratory 

brushed dc motor resembles characteristic of a regular brushed dc motor as expected. The 

torque induced by the motor on it’s shaft decreases as it’s speed increases. 

The closed loop speed control system given in the Figure 3 is constructed experimentally with 

ED laboratory dc motor set. Block diagram of the system is given in the Figure 6 and a 

snapshot of the experimental setup is given in the Figure 7. 

 

 

Figure 6. Block diagram of the experimental setup. 
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Figure 7. A snapshot of the closed loop dc motor speed control system. 

 

The developed system ran successfully.  The speed of the motor shaft approached to a stable 

value after some transients for a specified reference voltage. It’s observed that the value of the 

shaft speed did not change significantly after application of the load torque when the motor 

operated in the closed loop as previously illustrated by the simulation.  Table 1 shows values 

of motor armature currents and shaft speeds for no load case and for the case which motor is 

under application of a constant load torque of (2.2) ∗ 10−3 Nm. 

 

Tablo 1. Values of the reference voltage, motor armature current and shaft speed obtained 

from experimental study. 

 

 No Load Loaded 

Vref  (Volt) 6 6 

Ia     (Amp) 0.275 0.350 

w   (rad/sec) 220 199 

 

As it’s seen from the Table 1, the motor shaft speeds for the reference voltages of 6V for no 

load and loaded cases are 220 rad/sec and 199 rad/sec. The corresponding values from the 

simulation results are 243 rad/sec and 241 rad/sec which were shown in the Figure 4. The 

simulated values verify the theorical well known fact that feedback path results in almost no 

decrease in the shaft speed upon application of the load torque. However the experimentally 

obtained data for those values shows 21 rad/sec decrease in speed for no load and loaded 

cases. The experimentally obtained values for the motor armature currents for no load and 

loaded cases are found as 275 mA and 350 mA. The corresponding simulated values from the 

Figure 4 are shown to be 239 mA and 342 mA. The differences between experimental and 

simulated values for both armature current and the shaft speed are due to the fact that the dc 

motor used in the ED Laboratory experiment kit is observed to be very sensitive to conditions 

such as parameter and temprature changes during the operation. 
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CONCLUSION 

We have developed a closed loop dc motor speed control system using ED laboratory dc 

motor set. The system was operated under load which was supplied from a magnetic break. A 

simulation study is first performed using Matlab/Simulink and this was verified by an 

experimental study. In initial experimental part of this study, torque-speed characteristic of 

the dc motor is obtained as to demonstrate characteristic of the motor under various load 

conditions. After that, the closed loop speed control system is implemented experimentally 

using ED laboratory dc motor set. The developed system ran successfully. Values of armature 

current and shaft speed for the reference voltage of 6 V obtained from the simulation are 

verified by experimentally obtained data corresponding to values of these two parameters. 
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ÖZET 

Anlık lokasyon takip sistemi (RTLS) güvenlik ve gizlilik gibi çeşitli sebeplerle kişiler ve 

nesnelerin anlık olarak üç boyutlu uzayda konumunun belirlenebilmesi ve/veya hareketinin 

takip edilebilmesi amacıyla birçok sektörde kullanılmaktadır. Takibi yapılacak kişi veya 

nesneye, içinde “Beacon” yani küçük bir sinyal verici devre sistemi bulunan boyunluk veya 

bileklik gibi ürünler takılmakta ve böylece anlık olarak izlenebilmektedir. Beacon’lar kişi veya 

nesneleri konumunu belirleyerek takip edebilmektedir, ancak durumunu algılayamamaktadır. 

Algılanması istenen duruma göre Beacon’lara sıcaklık, nem, basınç veya hareket sensörü gibi 

sensör veya sensörler entegre edilebilmektedir. Beacon’ın türü, pili ve kullanılacak iletişim 

protokolü Beacon’ın takılacağı ürün veya kişilerin bulunduğu yer ve kullanım amacına uygun 

olarak seçilmektedir. İletişim protokollerinin seçiminde, mesafe bazında doğruluk 

hassasiyetleri ve kapsama alanı menzilleri ile birlikte maliyetleri de dikkate alınmaktadır. 

Amaca uygun olarak Beacon’larda optimum içerik ve protokolün belirlenmesi iş gücünün ve 

kaynakların tasarrufu adına önem kazanmaktadır. 

Beacon’ın çalışması için gereken dahili pilin ömrü kullanımına bağlı olarak değişiklik 

göstermekle beraber ortalama altı aydır. Sanayide veya ofislerde kullanımı düşünüldüğünde 

pillerin sık değişimine ihtiyaç duyulmaktadır, bu da hem maliyeti arttırmakta hem de işin 

aksamasına sebep olabilmektedir. Beacon’ların açık ve kapalı ortamlarda kullanımının hızla 

artması nedeniyle pil ömürlerinde iyileştirme yapabilmek büyük önem kazanmaktadır. Bu 

amaçla, sinyal gönderim aralıklarının yönetimine, gönderilecek verinin önceden işlenmesine ve 

çeşitli donanımların eklenmesine dair çalışmalar yapılmaktadır.  

Bu çalışmada, pili tasarruflu kullanarak ömrünü uzatabilmek amacıyla kapalı ofis ortamlarında 

sıklıkla tercih edilen ve düşük enerji tüketimine sahip olan Bluetooth düşük enerji (BLE-

Bluetooth Low Energy) iletişim protokolü ile çalışan Beacon kullanılmıştır. Beacon’ın içindeki 

pilin ömrünü arttırabilmek için sensör verisine göre dinamik sinyal gönderimi yapan bir sistem 

ve yazılım tasarlanmış ve dinamik olarak sinyal gönderimi yapabilmesi için de hareket sensörü 

eklenmiştir. Bu sayede, Beacon’ın sadece gerektiği anda ve gerektiği kadar çalışmasının 

sağlanması amaçlanmıştır. Beacon’ın çektiği akım, sensörlü ve sensörsüz olarak test edilerek 
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incelenmiş ve hareket sensörü ilavesinin kullanım durumuna bağlı olarak %80-100 arası pil 

ömrünü uzatabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: RTLS, BLE, Beacon, Pil Ömrü, Hareket Sensörü 

 

ABSTRACT 

The real-time location system (RTLS) is used in many sectors to instantly determine the location 

and/or track the movement of people and objects in three-dimensional space for various reasons 

such as security and privacy. A "Beacon", a small signal transmitter circuit system, is embedded 

in several products like a neck card or a wristband to monitor and track the person or the object 

instantly. Beacons can track people or objects by determining their location, but they cannot 

sense their situation. One or more sensors such as temperature, humidity, pressure or motion 

sensors can be integrated into Beacons according to the desired condition to be sensed. The type 

of the Beacon, its battery and the communication protocol are selected according to the area of 

the place that the product or person will be located and the purpose of use. In the selection of 

communication protocols, sensitivity of the reading accuracy and coverage range, as well as 

costs, are taken into consideration. Up to the purpose, determining the optimum content and 

communication protocol in Beacons gains importance in terms of saving workforce and 

resources.  

The life of the internal battery required to operate the Beacon varies depending on the usage, 

but it is an average of six months. Considering its use in industry or offices, batteries require 

frequent replacements, and this will increase the costs and cause delays in the work. Due to the 

huge increase in the use of Beacons in indoor and outdoor environments, making improvements 

in battery life gains importance. For this reason, several studies are carried out on the 

management of signal transmission intervals, pre-processing of the data to be sent and adding 

various hardware.  

In this study, a Beacon, which works with the Bluetooth low energy (BLE) communication 

protocol that is frequently preferred in closed office environments and has low energy 

consumption, was used to improve the battery life by using it economically. In order to increase 

the life of the battery inside the Beacon, a hardware and a software sending dynamic signals 

according to the sensor data have been designed and a motion sensor has been added for sending 

the signals dynamically. In this way, it is aimed to ensure that the Beacon works only when 

needed and as much as required. The current drawn by the beacon has been tested with and 

without a sensor, and it has been determined that the addition of a motion sensor can extend the 

battery life by 80-100% depending on the usage. 

Keywords: RTLS, BLE, Beacon, Battery Life, Motion Sensor 

 

GİRİŞ 

Nesne veya kişilerin anlık olarak konumlarının belirlenmesi veya takibi için kullanılan aktif 

radyo frekanslı tanımlama sistemi (RFID) içeren Beacon’lar imalat sanayinden ofislere 

hastanelerden madenlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Beacon’lar kişi veya 

nesnenin RTLS sayesinde sadece konumunu belirleyebilmekte ve takip edebilmektedir, ancak 

durumunu algılamada yetersiz kalmaktadır. Gerekli durumlarda nesne veya kişinin durumunun 

da algılanabilmesi için Beacon’lara ihtiyaca yönelik olarak sıcaklık, nem, basınç veya hareket 

sensörü gibi bir veya daha fazla sensör entegre edilebilmektedir. Hareket sensörü RTLS ile 

birlikte kullanıldığında ofis çalışanlarının hareketlerini mekansal olarak ölçülmesi [1], 

hastanede veya evde hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla hareketlerinin izlenmesi [2]–[4], 
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perakende mağazalarda müşteri hareketlerinin analizi veya robot ile otomatik veri toplanması 

[5]–[7], sporcuların performanslarının değerlendirilmesi ve analizi amacıyla hareketlerinin 

takip edilmesi [8], [9], inşatlarda işçilerin anlık takip edilerek güvenliklerinin sağlanması ve 

verimlerinin belirlenmesi [10]–[13], titreşimlerin takip edilerek sanayide veya madenlerde 

makine hatalarının belirlenmesi [14], [15], deprem sonrası kurtarma çalışmalarında hem enkaz 

altında kurtarılmayı bekleyenlerin hem de kurtarma ekibinin can güvenliğinin sağlanması 

amacıyla deprem sonrası yer hareketlerinin izlenmesi [16] ve çiftlik hayvanlarının sağlık 

durumlarını takip etmek amacıyla davranışlarının izlenmesi [9], [17] örneklerinde olduğu gibi 

birçok kritik durumu veya veriyi anında yakalayarak zamanında önlem alınabilmesine olanak 

sağlamaktadır. 

Beacon’lar kullanım yer ve amacına göre seçilmekte ve Tablo 1’de detayları verilen WiFi, 

RFID, BLE ve ultra geniş band (UWB) gibi farklı iletişim protokolleri ile birlikte kombine 

olarak çalışmaktadır. Bazı protokollerde geniş alanlarda kullanıldığında görüş mesafesi sorunu 

yaşanırken RFID’de ise algılama mesafesi kısıtı bulunmaktadır. UWB sinyal uçuş süresine 

dayalı bir hesaplama sistemine sahip olmakla birlikte maksimum 30 m menzile sahiptir, bunun 

yanı sıra düşük maliyete, düşük enerji tüketimine ve yüksek doğrulukta (1-2 cm) hassasiyete 

sahiptir [18]. Lokasyon belirlemek için sinyal-güç indikatörü (RSSI) kullanarak hesaplama 

yapan BLE teknolojisi ise diğerlerine göre daha az altyapı ve kalibrasyon süresi 

gerektirmektedir [19]. Ayrıca, oldukça düşük maliyetlidir ve ölçeklendirildiğinde doğruluk 

hassasiyeti de oldukça yüksektir [20]. BLE protokolü ile çalışan Beacon’lar, ihtiyaca yönelik 

olarak önceden belirlenebilen zaman aralıklarında (>100 ms) düşük enerjili sinyaller 

yayınlayarak mesafe sensörleri gibi hareket edebilmektedirler [18].  

 

Tablo 1. RTLS teknolojilerinin doğruluk hassasiyetleri ve kapsama alanı menzilleri 

RTLS 

Teknolojisi 
Doğruluk Menzil 

BLE 1-4 m 75 m 

WIFI 5-15 m 50 m 

UWB <0.1 m 30 m 

RFID <1 m 50 m 

 

Beacon’ların kullanımı açık ve kapalı ortamlarda hızla artarken pil ömürleri ve sık pil 

değişimleri sorun olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu konuda pil ömründe iyileştirme 

yapabilmek adına sinyal gönderme aralığını değiştirerek veya hareketsizlik anında cihaza uyku 

modu tanımlayıp ölçüm sıklığını düşürerek enerji tasarrufu yapmayı [4], [5], [21],  büyük veri 

setlerini göndermeden önce ön işleme tabi tutarak daha az veri gönderimini [22], makine 

öğrenmesi ile kullanım ihtiyacını belirleyerek sinyal gönderiminin yönetimini [23], kullanıcı 

varlığına duyarlı çalışmayı [24] veya enerji toplamayı [25], [26] amaçlayan çalışmalar 

yapılmıştır. Bunun yanı sıra, sinyal menzilini belirleyen Beacon’ın sinyal çıkış gücünü ihtiyaç 

duyulan menzile göre minimuma düşürerek pil ömrünü arttırmak da mümkün olabilmektedir 

[27]. 

Bu çalışmada, kapalı ofis ortamlarında tercih edilen ve düşük enerji tüketimine sahip olan BLE 

protokolü ile çalışan Beacon’ların içindeki pilin ömrünü arttırabilmek için sensör verisine göre 
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dinamik sinyal gönderimi yapan bir sistem ve yazılım tasarlanmış ve bu amaçla hareket sensörü 

eklenmiştir. Beacon’lar ofiste çalışan personele bilekliğe monte olarak ofis saatlerinde takması 

için verilmiş ve veriler gerçek ortamda toplanmıştır. Hem hareket sensörü ilavesinin hem de 

Beacon üzerindeki yazılımın pil ömrüne etkisi Beacon’ın çektiği akım ölçümlenerek 

incelenmiştir.  

 

MATERYAL ve METOT 

Beacon’ların pil ömürlerinin uzatılmasına yönelik bu çalışmada Minew firmasına ait 32-bit 

ARM Cortex® M4 CPU, 192KB flash bellek, 24KB RAM ve 2.4 GHz Alıcı-Verici entegre 

eden Bluetooth LE nRF52832 modülü ve STMicroelectronics firmasına ait MEMS dijital çıkışlı 

ultra düşük enerjili (2 µA) yüksek performanslı 3-yönlü lineer LIS3DH nano hareket sensörü 

(akselerometre) kullanılmıştır. Beacon’da bulunan GP Cr2032 dahili pil 240 mA/saat akım 

gücüne sahiptir. 

Beacon entegre edilmiş olan bileklikler sürekli olarak aktif kullanılmayacak, ancak kullanıldığı 

durumda hareket halinde olacak şekilde tasarlanmıştır. Bilekliklerin hareket etme ve etmeme 

durumuna göre aktif ve pasif olmak üzere iki farklı çalışma modu oluşturulmuştur. Aktif mod 

etkin olduğu durumda yani hareket halindeyken 500 ms aralıkla ve pasif mod etkin olduğu 

durumda yani durma modunda ise 5000 ms aralıklarla yayın yapması için ayarlanmıştır. Ayrıca, 

5 saniyeden fazla hareketsiz kalma durumunda pasif moda geçmesi programlanmıştır. Kısaca, 

hareketsizlik durumunda yayın aralığını arttırarak ciddi ölçüde enerji tasarrufu sağlanması 

amaçlanmıştır. Devreler güç tüketimi ve performans karşılaştırılması için tam dolu pillerle teste 

bırakılmıştır. 

 

 

 

Şekil 1. Bluetooth modülü ve hareket sensörü içeren Beacon’ın iç mekanizmasına ait alt ve 

üst görüntüleri 

 

Şekil 1’de görülen Beacon devrelerinin zamana bağlı olarak çektikleri akım, güç analiz seti 

(PPK-power profiler kit) yardımıyla test edilerek incelenmiş ve dokümante edilmiştir. Bu 

testlerin tasarımı Tablo 2’de gösterildiği gibi yapılmış ve ölçümler alınıp karşılaştırılmıştır. 

Yapılan yazılımsal ve donanımsal değişikliklerin, çekilen akıma, dolayısıyla pil ömrüne etkisi 

incelenmiştir. 
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Tablo 2. Beacon devrelerinin pil ömrüne dair yapılan testlerde uygulanan farklı 

kombinasyonlar 

Devre 

# 

Kullanılan 

devre 

Hareket 

sensörü 

Kullanılan 

yazılım 

1 orijinal devre var orijinal 

2 orijinal devre var yeni geliştirilen 

3 orijinal devre yok orijinal 

 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

RTLS sisteminde kullanılan Beacon devrelerinin pil ömrü testi için tasarlanan her üç test 

kombinasyonunda sinyal çıkış gücü +4 dBm olacak şekilde ayarlanmıştır.  

Orijinal Devre (Hareket Sensörlü) - Orijinal Yazılım 

Beacon üzerinde orijinal devreye hareket sensörü eklendiğinde ve üzerinde bulunan orijinal 

yazılım kullanıldığında ilk 1.8 sn boyunca konfigürasyonlar yapılmakta ve bu süreçte Şekil 

2’de gösterildiği gibi yüksek akım çekilmektedir. Bu durum, ilk çalışmada ve tek sefere mahsus 

olarak gerçekleşmektedir. 

 

 

Şekil 2. Hareket sensörü entegre edilmiş orijinal devre ve orijinal yazılıma sahip Beacon’ın 

ilk çalışmada çektiği akımın dağılımı 

 

Ayrıca, ilk 30 sn boyunca dahili rezistans (RC) kalibrasyonu yapılmakta ve bu sırada Şekil 3’te 

gösterildiği gibi normal çalışmaya nazaran daha yüksek bir akım çekilmektedir. 

 

 

Şekil 3. Hareket sensörü entegre edilmiş orijinal devre ve orijinal yazılıma sahip Beacon’ın 

RC kalibrasyonu sırasında çektiği akımın dağılımı 
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Daha sonra ise normal çalışma moduna (sürekli moda) geçerek her 500 ms’de bir üç kanaldan 

yayın yapmaktadır. Şekil 4’te her bir yayının ayrıntılı ölçümü gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4. Hareket sensörü entegre edilmiş orijinal devre ve orijinal yazılıma sahip Beacon’ın 

normal çalışma modunda çektiği akımın dağılımı. 

 

Devre, hareketsizlik algıladığı durumda güç tasarrufu moduna geçmesi yönünde dahili 

yazılımda komut bulunmadığı için 500 ms aralıklarla yayın yapmaya devam etmiştir. Bu 

nedenle de hem devre hem sensör güç çektiği için pilin gücü 8 gün içinde sıfırlanmıştır. 

Orijinal Devre (Hareket Sensörlü) - Yeni Geliştirilen Yazılım 

Beacon üzerinde orijinal devreye hareket sensörü eklendiğinde ve yeni geliştirilen yazılım 

kullanıldığında ilk 1.9 sn boyunca konfigürasyonlar yapılmaktadır ve bu süreçte dağılımı Şekil 

5’te gösterilen şekilde yüksek akım çekilmektedir. Bu durum, ilk çalışmada ve tek sefere 

mahsus olarak gerçekleşmektedir. Dahili RC kalibrasyonu da bu kısımda yapılmaktadır. 

 

 

Şekil 5. Hareket sensörü entegre edilmiş orijinal devre ve yeni geliştirilen yazılıma sahip 

Beacon’ın ilk çalışmada ve aynı anda yapılan RC kalibrasyonu sırasında çektiği akımın 

dağılımı. 

 

Daha sonra normal çalışma moduna geçerek Şekil 6’da gösterildiği gibi 500 ms’de bir olacak 

şekilde 3 kanaldan yayın yapmaktadır. 
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Şekil 6. Hareket sensörü entegre edilmiş orijinal devre ve yeni geliştirilmiş yazılıma sahip 

Beacon’ın normal çalışma modunda çektiği akımın dağılımı 

 

Devre, 10 sn boyunca hareketsizlik algıladığı durumda güç tasarrufu moduna geçerek Şekil 

7’de görüldüğü gibi 5000 ms aralıklarla yayın yapmaya başlamaktadır. Bu modda çekilen akım 

değeri çok düşük olduğu için ortalama akım değeri tetikleyici kullanılarak özel olarak 

hesaplanmaktadır. 

 

Şekil 7. Hareket sensörü entegre edilmiş orijinal devre ve yeni geliştirilmiş yazılıma sahip 

Beacon’ın güç tasarrufu modunda çektiği akımın dağılımı 

 

Buna göre güç tasarrufu modunda; 

 Her 7.5 sn’de bir 17 ms süre boyunca ortalama 650 uA akım çeken zirve yapmaktadır. 

 Her 5 sn’de bir 3.39 ms süre boyunca ortalama 6.4 mA akım çeken zirve yapmaktadır. 

 Geri kalan süre boyunca ise ortalama 5uA akım çektiği kabul edilmektedir. 

Bu durumda çekilen ortalama akım yaklaşık 13.487 uA değere sahip olmaktadır. Yeniden 

hareket algılanması durumunda Şekil 8’de görüldüğü gibi 100 ms’lik bir beklemenin ardından 
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devre tekrar normal çalışma moduna dönerek 500 ms’de bir yayın yapmaktadır. 

 

 

Şekil 8. Hareket sensörü entegre edilmiş orijinal devre ve yeni geliştirilmiş yazılıma sahip 

Beacon’ın güç tasarrufu modunda çektiği akımın dağılımı 

 

Orijinal Devre (Sensörsüz) - Orijinal Yazılım 

Hareket sensörü bulunmayan Beacon ve üzerindeki orijinal yazılım kullanıldığında Şekil 9’da 

görüldüğü gibi devre ilk 30 sn dahili RC kalibrasyonu boyunca normal çalışmaya nazaran daha 

yüksek akım çekmektedir. Daha sonra normal çalışma moduna geçerek Şekil 10’daki gibi 500 

ms aralık ile yayın yapmaktadır. 

 

 

Şekil 9. Hareket sensörü olmayan, orijinal devre ve orijinal yazılıma sahip Beacon’ın RC 

kalibrasyonu sırasında çektiği akımın dağılımı 
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Şekil 10. Hareket sensörü olmayan, orijinal devre ve orijinal yazılıma sahip Beacon’ın normal 

çalışma modunda çektiği akımın dağılımı 

 

Sensörsüz ve orijinal yazılıma sahip devrenin (#3) pil gücü kırılma gerilimini aşarak düşüşe 

geçerek 141 günde sıfırlanırken, sensörlü ve yeni geliştirilen yazılıma sahip devrenin (#2) pili 

çalışmaya devam etmiştir ve pil ömrü 296 gün olarak belirlenmiştir (Şekil 11). Hareket sensörü 

entegrasyonunun Beacon’ın pil ömrünü yaklaşık olarak iki kat arttırdığı gözlemlenmiştir [5], 

[4]. 

 

Şekil 11. Hareket sensörü olmayan ve orijinal yazılıma sahip Beacon ile hareket sensörü olan 

ve yeni geliştirilen yazılıma sahip Beacon’a ait pil gücünün zamana göre değişimi 

 

DEĞERLENDİRME 

Sağlık ve imalat sektörleri yoğunlukta olmak üzere kullanımı hızla artan RTLS sistemlerinde 

Beacon’ların pillerini tasarruflu kullanarak ömürlerini uzatmak amacıyla yapılan çalışmada 

sisteme dinamik sinyal ölçümü yapılabilmesi için hareket sensörü eklenmiştir. Ayrıca pilin 

performansını biraz daha geliştirebilmek adına Beacon’da kullanılmak üzere yeni yazılım 
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geliştirilmiştir. Yeni yazılım sayesinde cihaz ağaya kalktığı anda çevreselleri tanımakta, 

programlamakta, konfigürasyonları yapmakta ve standart olarak 500 ms’de bir yayın yaparak 

çalışmaya başlamaktadır. 10 sn boyunca hareketsizlik algıladığında ise güç tasarrufu moduna 

geçmektedir. 

Her üç farklı konfigürasyonda tasarlanan devrede de normal çalışma modunda çekilen 

akımların birbirine yakın olduğu görülmüştür. Güç tasarrufu modunda, kullanım durumuna da 

bağlı olacak şekilde, hareket sensörü ve yeni geliştirilen yazılımın birlikte kullanılmasının pil 

ömrünü 1.5 ila 2 katına çıkarabileceği düşünülmektedir. Cihazın güç modu değişme esnasında 

kayda değer bir enerji kaybı yaşanmadığı gözlemlenmiştir. Bu testin tamamı düşük enerjiye 

odaklandığından evrensel benzersiz tanımlayıcı (UUID-universally unique identifier) değeri 

sabit tutulmuştur. Dinamik UUID kodu içeren devrenin test ve ölçümlerinin yapılması daha 

gerçekçi sonuçlar verecektir. Beacon’ların pillerinin ve performanslarının artması pil nedeniyle 

oluşan veri kayıplarının azalmasına ve maliyetlerin düşmesine katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, jeotermal enerji kaynaklı Organik Rankine Çevrimini (ORC) ve Kalina 

çevriminin optimum çalışma şartlarını belirlemek için enerji analizleri yapılmıştır. Jeotermal 

enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminde türbin giriş sıcaklığı, türbin giriş basıncı, türbin 

çıkış basıncı ve jeotermal kaynak giriş sıcaklığı sistemin değişken parametreleridir. ORC’de 

isopentan, Kalina çevriminde amonyak (% 90)-su (% 10) iş akışkanı olarak kullanılmıştır. 

Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için yapılan tasarımların enerji analizi 

metodu kullanılarak değerlendirilmiştir. Buna göre; jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina 

çevrimlerine ait her bir tasarım için, enerji verimi hesaplanmıştır. Hesaplamalarda akışkanlara 

ait termodinamiksel değerler REFPROP 8.0 isimli mühendislik programı kullanılarak elde 

edilmiştir. Maksimum enerji verimi % 12,23 olarak,  türbin giriş sıcaklığının 404,15 K, türbin 

giriş basıncının 7250 kPa, türbin çıkış basıncının 1100 kPa, jeotermal kaynak giriş 

sıcaklığının 407,15 K olduğu Kalina çevrimi için belirlenmiştir. Aynı çalışma parametreleri 

için net güç çıkışı 6240,877 kW olarak hesaplanmıştır. Maksimum net güç 9206,93 kW 

olarak, türbin giriş sıcaklığının 404,15 K, türbin giriş basıncının 7250 kPa, türbin çıkış 

basıncının 1100 kPa, jeotermal kaynak giriş sıcaklığının 419,15 K olduğu Kalina çevrimi için 

belirlenmiştir. Aynı çalışma şartlarında  enerji verimi % 12 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Jeotermal Enerji, ORC ve Kalina Çevrimi, Enerji Analizi 

 

ABSTRACT 

In this study, energy analyzes have been made to determine the geothermal energy sourced 

Organic Rankine Cycle (ORC) and the optimum operating conditions of the Kalina cycle. In 

the geothermal energy source ORC and Kalina cycle, turbine inlet temperature, turbine inlet 

pressure, turbine outlet pressure and geothermal source inlet temperature are the variable 

parameters of the system. Isopentane was used as a working fluid in ORC and                       

ammonia (90%)-water (10%) in Kalina cycle. The designs for geothermal energy sourced 

ORC and Kalina cycle have been evaluated using the energy analysis method. According to 

this; Energy efficiency has been calculated for each design of geothermal energy sourced 

ORC and Kalina cycles. In the calculations, thermodynamic values of the fluids were obtained 

by using the engineering program named REFPROP 8.0. The maximum energy efficiency 
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was determined as 12.23% for the Kalina cycle, where the turbine inlet temperature is 404.15 

K, the turbine inlet pressure is 7250 kPa, the turbine outlet pressure is 1100 kPa, and the 

geothermal source inlet temperature is 407.15 K. Net power output is calculated as 6240,877 

kW for the same operating parameters. The maximum net power was determined as 9206.93 

kW, for the Kalina cycle where the turbine inlet temperature is 404.15 K, the turbine inlet 

pressure is 7250 kPa, the turbine outlet pressure is 1100 kPa, and the geothermal source inlet 

temperature is 419.15 K. Energy efficiency has been calculated as 12% under the same 

operating conditions. 

Keywords: Geothermal Energy, ORC and Kalina Cycle, Energy Analysis 

 

GİRİŞ 

Günümüzde sanayileşme ve hızlı nüfus artışı ile enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün 

artmaktadır. Enerji ihtiyacındaki bu artışın karşılana bilmesi için fosil kaynakların kullanımı 

da artmaktadır. Bu kaynakların kullanılması sonucunda çevre kirliliği, küresel ısınma, sera 

etkisi gibi çevresel sorunlara neden olduğu için çevre dostu yenilenebilir enerjinin kullanımı 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. Güneş, rüzgar, biokütle, jeotermal bilinen en yaygın 

yenilenebilir enerji kaynaklarıdır [1]. Ülkemiz, jeotermal enerji kaynağını bakımından 

dünyadaki en zengin ülkeler arasındadır.  Jeotermal enerjinin büyük bir kısmı sadece sıcak su 

ihtiyacı, konut ve sera  ısıtmasında kullanılmaktadır. Jeotermal kaynak sıcaklığının 150°C’nin 

üzerindeki sıcaklıklar güç üretimi için uygundur. Orta ve düşük sıcaklıklarda ise, ikincil 

akışkan kullanılarak güç üretilmektedir. Güç üretiminde etkili olan parametreler jeotermal 

kaynağın uygunluğu, kaynağın debisi, basıncı ve sıcaklığı gibi termodinamik özellikleridir. 

Jeotermal güç santralleri kullandıkları termodinamik çevrimlere göre farklılık göstermektedir. 

Bunlar arasında  tek ve çift flaşlı çevrimler, çift akışkanlı çevrim, kombine (flaş/çift 

akışkan)çevrim, Kalina çevrimi ve Organik rankine çevrimi (ORC) sayılabilir. Bir jeotermal 

kaynak için en uygun sistemin seçilmesi son derece önemli bir faktördür [2]. 

Akbay ve ark. [1] jeotermal enerji destekli flaş ikili kombine güç çevriminin 3 farklı akışkan 

için termodinamik analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Sistemin alt çevrimi olan ORC de                 

n-bütan, isobütan ve isopentan akışkanlarını kullanılmıştır. Jeotermal çıkış sıcaklığını 130 ile 

180 °C arasında, kütlesel debisini 50 kg/s olarak kabul etmişlerdir. Jeotermal sıcaklığın 

artması ile sistemde elde edilen gücün arttığını ve bu üç akışkandan sistem için en uygun 

olanını n-bütan olduğunu belirlemişlerdir. 

Pektezel  [3] ORC destekli mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin termodinamik 

analizlerini yapmışlardır. Bu metot 60 ile 100 °C arasındaki kazan sıcaklıkları için yapılmıştır. 

Sistemde iş akışkanı olarak R124, R600a, R12, R227ea, R1234ze(E) kullanılmıştır. Yapmış 

olduğu analizler sonucunda sistem de kullanılabilecek en uygun akışkanın R600a olduğunu 

belirlemiştir. 

Şahin ve ark. [4] çalışmalarında iç ısı değiştiricili bir ORC tasarlayarak üç farklı iş akışkanı 

için sistemin enerji ve ekserji analizlerini yapmışlarıdır. İş akışkanı olarak sistem de R1234yf, 

R1234ze, R134a kullanılmıştır. Kazan giriş sıcaklığının 45 ile 60 °C arasında artması ile 

enerji ve ekserji verimin arttığını ayrıca sistemde kullanılacak en uygun akışkanın R1234yf 

olduğunu  gözlemlemişlerdir.  

Baral ve ark. [5] tasarlamış oldukları ORC için termodinamik analizleri yapmışlardır. 

Sistemde iş akışkanı olarak R245fa kullanılmıştır. Sistem için 90 ile 130°C sıcaklık aralığında 

ısı kaynağı olarak güneş kolektörlerinin uygulanabileceğini öne sürmüşlerdir. Sistemdeki 0,95 

kW’lık net güç çıkışı için jeneratör, türbin, yoğuşturucu ve pompanın ekserji verimliliklerini 

sırasıyla % 75, % 80, % 43,2 ve % 80,7 olarak belirlemişlerdir. 
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Şahin ve ark. [6] tasarlamış oldukları ORC de farklı tip akışkanlar kullanarak sistemin enerji 

ve ekserji analizlerini yapmışlardır. İş akışkanı olarak R600a, R290, R152a kullanılmıştır 

Sistem için kullanılabilecek en uygun akışkanın R290 olduğunu belirterek R600a akışkanı 

için türbin giriş sıcaklığının 150 °C olduğunda toplam ekserji yıkımının % 90’nın 

yoğuşturucuda olduğunu göstermişlerdir. 

Yüksel ve ark. [7] yapmış oldukları çalışmada jeotermal enerji destekli Kalina çevrimi, ORC 

ve Absorbsiyonlu soğutma çevrimini kullanarak hibrit bir sistem tasarlayarak, enerji ve 

ekserji analizlerini yapmışlardır. Çalışmada iş akışkanı olarak ORC de isobütan, Kalina 

çevrimi ve Absorbsiyonlu soğutma sisteminde ise amonyak-su kullanmışlardır. Jeotermal 

kaynak sisteme 175 °C ve 152 kg/s kütlesel debi ile girmekte 45,67 °C ile re-enjekte 

edilmektedir. Analizler sonucunda jeotermal kaynak suyun sıcaklığı 120 °C’den 190 °C’ye 

kadar arttıkça, ekserji verimliliğinin de arttığı, çevre sıcaklığının 5 °C’den 40 °C’ye artması 

durumunda ise sistemin toplam ekserji yıkım miktarını azaldığını belirtmişlerdir. 

Yılmaz [8] çalışmasında Afyon jeotermal enerji santralinin termodinamik ve termoekonomik 

analizlerini yapmıştır. Santralin jeotermal kaynak sıcaklığını 110 °C debisini 150 kg/s olarak 

kabul etmiştir. Analizleri sonucunda sistemin enerji ve ekserji verimini sırasıyla % 10,4        

% 29,7 olduğunu hesaplamıştır. Jeotermal elektrikten elde edilen geliri 2.880.277 $/yıl ve geri 

ödeme süresini 3,36 yıl olarak hesaplanmıştır. 

Özer [9] çalışmasında jeotermal enerji kaynaklı çift kademeli ORC ve temel ORC 

tasarlayarak termodinamik analizlerini yaparak sistemler için en uygun akışkanı seçmiştir. İş 

akışkanı olarak R113, R114, R141b, n-pentan, isopentan, R245fa, n-bütan, isobütan, R142b, 

R236fa kullanılmıştır. Jeotermal akışkan giriş sıcaklığını 110 °C, 135 °C ve 160 °C ye 

arttırılması durumlarında her iki sistemde net güç çıkışının,enerji ve ekserji verimliliğinin 

artırdığı belirterek en uygun akışkanın isobütan olduğunu göstermiştir. 

Koç ve ark. [10] tasarlamış oldukları atık ısı kaynaklı Kalina çevriminin enerji ve ekserji 

analizlerini yaparak optimum çalışma şartlarını belirlenmiştir. İş akışkanı amonyak (% 20-40-

60-80)-su (% 80-60-40-20) karışımının dört farklı konsantrasyonu kullanılmıştır. Türbin giriş 

sıcaklığı 100 °C den 330 °C ye kadar çıkarılması sonucunda sistemin net gücü, enerji ve 

ekserji verimlerinin arttığını ve optimum çalışma şartlarını amonyak (% 80)-su (% 20)  

konsantrasyonu için türbin giriş sıcaklığının 330 °C olduğu çalışma parametrelerinde 

belirlemişlerdir.  

Fiaschi ve ark. [11] yapmış oldukları çalışmada ORC ve Kalina çevrimini iki farklı jeotermal 

akışkan rezervuarı için termodinamik ve termoekonomik analizlerini yaparak 

karşılaştırmışlardır. ORC de jeotermal kaynak sıcaklığını 212 °C, Kalina çevriminde 

jeotermal kaynak sıcaklığını 120 °C olarak seçmişlerdir. İş akışkanı olarak Kalina çevriminde 

amonyak (% 70-80-85)-su (% 30-20-15) karışımının üç farklı konsantrasyonu, ORC de 

R245fa, R600, İsobütan, İsopentan, R218, R404a, R407c, R1234ze, R1234zd kullanılmıştır. 

Kalina çevriminde kullanılacak en uygun akışkanın amonyak (% 80)-su (% 20), ORC için 

R1234zd olduğunu belirlemişlerdir  

Guzovıc ve ark. [12] tasarlamış oldukları jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina 

çevrimlerinin enerji ve ekserji analizlerini yapmışlardır. Jeotermal kaynak sıcaklığı 176 °C 

kabul edilmişlerdir. Kalina çevriminde iş akışkanı amonyak (% 88,5)-su (% 11,5), ORC de 

İsopentan kullanılmıştır. ORC nin enerji ve ekserji verimini % 14,1 % 52 Kalina çevriminin 

enerji ve ekserji verimini % 10,6 % 42 olarak hesaplamışlardır. Bu sonuçlar ışığında ORC nin 

termodinamik açıdan daha iyi performans sağladığını, daha düşük jeotermal kaynak 

sıcaklıkları için Kalina çevriminin avantajlı olacağını belirtmişlerdir. 
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Vare ve ark. [13] atık ısı kaynaklı geleneksel Kalina çevrimi ile termoelektrik jeneratörlü 

Kalina çevriminin termodinamik analizleri yapılarak performansları karşılaştırılmıştır. Atık ısı 

kaynak sıcaklığı 90 °C kabul edilmiştir. İş akışkanı amonyak (% 50-60-70-80-90)-su (% 50-

40-30-20-10) karışımının beş farklı konsantrasyonu kullanılmıştır. Yapılan analizler ışığında 

termoelektrik jeneratörü kalina çevrimine entegre edilmesi ile net güç çıkışı ile enerji ve 

ekserji veriminde % 7,3 oranında artma olduğunu belirlemişlerdir. 

Salehi ve ark. [14] çalışmalarında atık ısı kaynaklı ORC ve Kalina çevriminin farklı iş 

akışkanları için termodinamik analizlerini yaparak optimum çalışma koşullarını 

belirlemişlerdir.  İş akışkanı olarak Kalina çevriminde iş akışkanı amonyak (% 60-70-80)-su 

(% 40-30-20) karışımının üç farklı konsantrasyonu, ORC de R245fa, R365mfc, n-pentan 

İsobütan, İsopentan, cyclohexane, hexane, isohexane kullanılmıştır. Atık ısı kaynak 

sıcaklığını 150 °C kabul etmişlerdir. Maksimum güç çıkışını ORC de olduğunu ve iş akışkanı 

isobütan kullanıldığı tasarımda elde edildiğini belirlemişlerdir. 

Kim ve ark. [15] atık ısı kaynaklı Kalina çevrimi ve Kalina flaş çevrimin (KFC) 

termodinamik analizlerini yaparak iki çerimin performanslarını karşılaştırmışlardır. Atık ısı 

sıcaklığı 150 °C kütlesel debisini 1 kg/s olarak kabul etmişlerdir. Her iki çevrimde de iş 

akışkanı olarak amonyak (% 55-60-65-70-75-80)-su (% 45-40-35-30-25-20) karışımının altı 

farklı konsantrasyonu kullanılmıştır. Amonyak oranı arttıkça ekserji verimi düşük, orta ve 

yüksek ayırıcı basınçları için sırasıyla azalma, artma-azalma ve artma eğiliminde olduğunu 

belirterek KFC nin temel Kalina çevrimine göre daha üstün net güç üretimi ve sistem ekserji 

verimliliğine sahip olduğunu göstermişlerdir. 

Acar [16] jeotermal enerji kaynaklı Kalina çevrimini çok aşamalı bir yapay sinir ağı 

kullanılarak modellemiştir. Sistemin termodinamik ve termoekonomik analizlerini yaparak 

optimum çalışma şartlarını belirlemiştir. Jeotermal kaynak giriş sıcaklığını 406,65 K kütlesel 

debisini 462 kg/s olarak kabul etmiştir. İş akışkanı olarak amonyak (% 70-75-80-85-90)-su    

(% 30-25-20-15-10) karışımının beş farklı konsantrasyonu  kullanılmıştır. Optimum çalışma 

koşullarını amonyak (% 90)-su (% 10) konsantrasyonu için türbin giriş basıncının 5000 kPa, 

türbin çıkış basıncının 820 kPa ve jeotermal kaynak çıkış sıcaklığının 353,15 K olduğu 

çalışmada; enerji, ekserji verimi ve NBD  değerlerini sırasıyla 113,07 Milyon ABD$, % 6,72 

ve % 46,87 olarak belirlemiştir. 

Literatür çalışmalarında da belirtildiği gibi, düşük ve orta sıcaklıklardaki ısı kaynaklarından 

elektrik üretiminin mümkün olduğunu belirlenmiştir. Türkiye jeotermal enerji bakımından 

Avrupa da önemli bir konumda olmasına rağmen jeotermal enerji kullanımı oldukça düşüktür. 

Bu dezavantajı ortadan kaldırabilmek ve enerji bakımından dışa bağımlılığını en aza 

indirilmesi için jeotermal enerji kaynaklarını arama ve kullanma çalışmalarına önem 

vermelidir. Bu çalışmada jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminin enerji verimi 

analizleri yapılmıştır. ORC ve Kalina çevriminin türbin giriş sıcaklığı, türbin giriş basıncı, 

türbin çıkış basıncı, jeotermal kaynak giriş sıcaklığı sistemin değişken parametreleridir. 

Yapılan analizler sonucunda sistem verileri grafiklere aktarılarak karşılaştırılmıştır. 

 

JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLI ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ 

Jeotermal enerji kaynaklı ORC’nin akış şeması Şekil 1’de verilmiştir. Sistem temel olarak 

dört ana ekipmandan oluşmaktadır: evaporatör, türbin, pompa, kondenser. Çalışma akışkanı, 

evaporatörde jeotermal akışkandan ısı çeker ve 3 noktasında türbine giriş yapar. Evaporatörde 

ısıveren jeotermal akışkan, evaporatör çıkışında re-enjekte edilir. Türbinde çalışma akışkanı 

genişler ve 4 noktasında kondensere giriş yapar. Kondenserde soğutma suyuna ısıveren 
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soğutucu akışkan, 1 noktasında pompaya giriş yapar. Yüksek basınca sıkıştırılan çalışma 

akışkanı, 2 noktasında evaporatöre giriş yapar ve çevrim tamamlanmış olur. 

 

 

Şekil 1. Jeotermal Enerji Destekli ORC Şeması. 

 

Çalışmada jeotermal enerji kaynaklı ORC için farklı çalışma parametrelerinin enerji analizleri 

yapılarak  optimum çalışma şartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Jeotermal enerji kaynaklı 

ORC’nin ekipman özellikleri ve parametre değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Enerji analizleri 

bu değerlere ve kabullere bağlı kalınarak yapılmıştır. 

 

Tablo 1. ORC ekipman özellikleri ve parametreleri [17,18,19] 

Jeotermal 

Akışkan 

Giriş sıcaklığı,𝑇1𝑗𝑔 407,15-410,15-413,15-416,15-419,15 K 

Çıkış sıcaklığı,𝑇1𝑗ç 383,15 K 

Kütlesel debisi, �̇�𝑗𝑎 500 kg/s 

Soğutma Suyu 
Giriş sıcaklığı, 𝑇𝑠𝑔 283,15 K 

Çıkış sıcaklığı, 𝑇𝑠ç 288,15 K 

Türbin 

Giriş sıcaklığı,𝑇3 392,15-395,15-398,15-401,15-404,15 K 

Çıkış basıncı, 𝑃4 1100-1200-1300-1400-1500 kPa 

İzantropik verimi, 𝜂𝑡 0,85 

Jeneratör Verimi, 𝜂𝑗 0,99 

Evaporatör Verimi, 𝜂𝑒𝑣𝑎. 0,85 

Pompa İzantropik verimi, 𝜂𝑝 0,85 

 

Jeotermal enerji kaynaklı ORC’de türbin giriş basıncı 850 kPa dan başlayarak kullanılan 

akışkanın ulaşabileceği maksimum türbin giriş basıncına kadar kademeli şekilde arttırılarak 

enerji analizleri yapılmıştır. Maksimum türbin giriş basıncını 3250 kPa olarak elde edilmiştir.   

Termodinamik Analiz; 
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Tasarlanan ORC sisteminin performansını belirlemek için enerji analizleri yapılmalıdır. Bu 

analiz termodinamiğin I. kanunu olan enerjinin korunumudur [20]. 

Kütle Dengesi; 

ORC de kullanılan türbin, pompa, kondenser ve evaporatör gibi elemanlar sürekli akışlı açık 

sistemler olarak kabul edilir. Buna göre  kütle dengesinde kinetik ve potansiyel enerji ile iş ve 

ısı giriş çıkışı ihmal edilerek kütle dengesi Eş. 1’de  verilmiştir. 

 

∑�̇�𝑔=∑�̇�ç                (1) 

 

Burada ṁ kütlesel debiyi, alt indis olan g giren kütleyi, ç çıkan kütleyi ifade etmektedir 

Enerji Dengesi; 

Genel enerji dengesi sistem girdi ve çıktısı denkliği Eş. 2 ve 3’te verilmiştir. 

 

�̇�𝑔 − �̇�ç =
𝑑𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚

𝑑𝑡
                                                                                                                (2) 

�̇�𝑛𝑒𝑡 + ∑�̇�𝑔 · ℎ𝑔 =  �̇�𝑛𝑒𝑡 + ∑�̇�ç · ℎç                                                                                                                 (3) 

 

Sistemin ısıl verimini hesaplamak için sistemin net gücünün jeotermal su kaynağından elde 

edilen güce oranlanması ile bulunur. 

Sistemin ısıl verim denkliği Eş. 4, Eş. 5 ve Eş. 6’da verilmiştir. 

 

η
th

=
Ẇnet

�̇�𝑗𝑎·[ℎ1𝑗ç−ℎ1𝑗𝑔]
                                                                                                                  (4) 

�̇�𝑛𝑒𝑡 = �̇�𝑔 − �̇�𝑝                                                                                                                (5) 

�̇�𝑗 = η
j

· �̇�𝑡                                                                                                                           (6) 

 

Türbin için enerji verimi Eş. 7 ve Eş. 8’de verilmiştir. 

 

�̇�𝑡 = 𝑚 ̇ · [ℎ3 − ℎ4] =  �̇� · [ℎ3 − ℎ4𝑠] · 𝜂𝑡                      (7) 

𝜂𝑡 = [ℎ3 − ℎ4] /[ℎ3 − ℎ4𝑠]                                                                                                      (8) 

 

Kondenser  için enerji verimi Eş. 9’da verilmiştir. 

 

�̇�𝑘𝑜𝑛. = �̇� · [ℎ4 − ℎ1] = (�̇�𝑠𝑎 · [ℎ𝑠ç − ℎ𝑠𝑔]) / 𝜂𝑘𝑜𝑛.                                                     (9) 

Pompa için enerji verimi Eş. 10 ve Eş. 11’de verilmiştir. 

�̇�𝑃 = �̇� · [ℎ2 − ℎ1] =  (𝑚 ̇ · [ℎ2𝑠 − ℎ1])/𝜂𝑝                                                                        (10) 
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𝜂𝑝 = [ℎ2𝑠 − ℎ1] / [ℎ2 − ℎ1]           (11) 

Evaporatör için enerji verimi Eş. 12’de verilmiştir. 

 

�̇�𝑒𝑣𝑎. = �̇�𝑗𝑎 · [ℎ1𝑗ç − ℎ1𝑗𝑔] = �̇� · [ℎ3 − ℎ2]/ 𝜂𝑒𝑣𝑎.                                                              (12) 

 

 

JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLI KALİNA ÇEVRİMİ 

Jeotermal enerji kaynaklı Kalina çevriminin akış şeması Şekil 2’de verilmiştir. Sistem 8 ana 

ekipmandan oluşmaktadır: evaporatör, türbin, pompa, kondenser, kısılma vanası, reküperatör, 

seperatör ve karıştırıcıdır. Çalışma akışkanı evaporatörde jeotermal akışkandan ısı çeker ve 1 

noktasında seperatöre girer. Evaporatörde ısı veren jeotermal akışkan, evaporatör çıkışında re-

enjekte edilir. Buhar fazına gelen amonyak-su karışımı içerisindeki buharlaşmamış su 

damlacıkları seperatör ayrıştırılır. Buhar fazındaki karışım 2 noktasında türbine gönderilir. 

Türbinde çalışma akışkanı genişler ve 4 noktasında karışım odasına gönderilir. Seperatörde 

buhar fazındaki karışımdan ayrılan sıvı akışkan ısı değiştiriciden geçirilerek fazla ısısını 10 

noktasında evaporatöre giren amonyak-su karışımına vererek 5 noktasında kısılma vanasına 

girer. Kısılma vanasında basıncı türbin çıkış basıncına düşürülen akışkan 6 noktasında karışım 

odasına gönderilir. Karışım odasında bir araya gelen akışkan 7 noktasında kondensere giriş 

yapar. Kondenserde soğutma suyuna ısı veren soğutucu akışkan, 8 noktasında pompaya 

gönderilir. Yüksek basınca sıkıştırılan çalışma akışkanı, 9 noktasında reküperatöre giriş yapar. 

Reküperatörden geçen iş akışkanı, seperatörden gelen akışkandan ısı alarak 10 noktasında 

evaporatöre girer ve çevrim tamamlanmış olur.   

 

Şekil 2. Jeotermal enerji destekli kalina çevrimi. 
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Çalışmada jeotermal enerji kaynaklı Kalina çevrimi için farklı çalışma parametrelerinin enerji 

analizleri yapılarak optimum çalışma şartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Jeotermal enerji 

kaynaklı Kalina çevriminin ekipman özellikleri ve parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. Enerji 

analizleri bu değerlere ve kabullere bağlı kalınarak yapılmıştır. 

 

Tablo 2.Kalina çevriminin ekipman özellikleri ve parametreleri [21,22]. 

Jeotermal 

Akışkan 

Giriş sıcaklığı, 𝑇11 407,15-410,15-413,15-416,15-419,15 K 

Çıkış sıcaklığı, 𝑇12 383,15 K 

Kütlesel debisi,�̇�11 500 kg/s 

Kondenser 

Giriş sıcaklığı, 𝑇13 283,15 K 

Çıkış sıcaklığı, 𝑇14 288,15 K 

Giriş basıncı, 𝑃13 101,325 kPa 

Etkinlik verimi, 𝜂𝑘𝑜𝑛. 0,85 

Türbin 
Çıkış basıncı, 𝑃4 1100-1200-1300-1400-1500 kPa 

İzantropik verimi, 𝜂𝑡 0,85 

Jeneratör Verimi, 𝜂𝑗 0,99 

Evaporatör 

Karışımın çıkış 

sıcaklığı, 𝑇1 
392,15-395,15-398,15-401,15-404,15 K 

Etkinlik verimi, 𝜂𝑒𝑣𝑎. 0,85 

Reküperatör 
Sıcaklık farkı 3-6-9-12-15 °C 

Etkinlik verimi, 𝜂𝑟 0,85 

Pompa İzantropik verimi, 𝜂𝑝 0,8 

 

Jeotermal enerji kaynaklı Kalina çevriminde türbin giriş basıncı 2000 kPa dan başlayarak 

kullanılan akışkanın ulaşabileceği maksimum türbin giriş basıncına kadar, kademeli şekilde 

arttırılarak enerji analizleri yapılmıştır. Maksimum türbin giriş basıncını 7500 kPa olarak elde 

edilmiştir. 

Termodinamik Analiz; 

Tasarlanan Kalina sisteminin performansını belirlemek için enerji analizleri yapılmalıdır. Bu 

analiz termodinamiğin I. kanunu olan enerjinin korunumudur [20]. 

Kütle Dengesi; 

Kalinada  kullanılan türbin, pompa, kondenser, kısılma vanası, seperatör, reküperatör, karışım 

odası  ve evaporatör gibi elemanlar sürekli akışlı açık sistemler olarak kabul edilir. Buna göre  

kütle dengesinde kinetik ve potansiyel enerji ile iş ve ısı giriş çıkışı ihmal edilerek kütle 

dengesi Eş. 13’te  verilmiştir. 

 

∑�̇�𝑔=∑�̇�ç                                                                                      (13) 

 

Burada ṁ kütlesel debiyi, alt indis olan g giren kütleyi, ç çıkan kütleyi ifade etmektedir 

Enerji Dengesi; 

Genel enerji dengesi sistem girdi ve çıktısı denkliği Eş. 14 ve 15’te verilmiştir. 
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�̇�𝑔 − �̇�ç =
𝑑𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚

𝑑𝑡
                                                                                                                 (14) 

�̇�𝑛𝑒𝑡 + ∑�̇�𝑔 · ℎ𝑔 =  �̇�𝑛𝑒𝑡 + ∑�̇�ç · ℎç                                                                                    (15) 

 

Sistemin ısıl verimini hesaplamak için sistemin net gücünün jeotermal su kaynağından elde 

edilen güce oranlanması ile bulunur. 

Sistemin ısıl verim denkliği Eş 16, Eş. 17 ve Eş 18’de verilmiştir. 

 

η
th

=
Ẇnet

�̇�11·[ℎ11−ℎ12]
                                                                                                                  (16) 

�̇�𝑛𝑒𝑡 = �̇�𝑗 − �̇�𝑝                                                                                                                    (17) 

�̇�𝑗 = η
j

· �̇�𝑡                                                                                                                          (18) 

 

Seperatör için enerji verimi Eş. 19 ve Eş. 20 ve Eş. 21’de verilmiştir. 

 

�̇�1 · 𝛼1 = �̇�2 · 𝛼2 + �̇�3 · 𝛼3                                                                                                  (19) 

�̇�1  = �̇�2 + �̇�3                                                                                                                      (20) 

�̇�1 · ℎ1 = �̇�2 · ℎ2 + �̇�3 · ℎ3                                                                                                   (21) 

 

Türbin için enerji verimi Eş. 22 ve Eş. 23’te verilmiştir. 

 

�̇�𝑡 = �̇�2 · (ℎ2 − ℎ4 ) =�̇�2 · (ℎ2 − ℎ4𝑠) · 𝜂𝑡                                                                        (23) 

𝜂𝑡 =  
ℎ2−ℎ4

ℎ2−ℎ4𝑠
                                                                                                                            (24) 

 

Karışım için enerji verimi Eş. 25, Eş. 26 ve Eş. 27’de verilmiştir. 

 

�̇�7 · 𝛼2 = �̇�4 · 𝛼4 + �̇�6 · 𝛼6                                                                                                  (25) 

�̇�7  = �̇�4 + �̇�6                                                                                                                      (26) 

�̇�7 · ℎ7 = �̇�4 · ℎ4 + �̇�6 · ℎ6                                                                                                   (27) 

 

Kondenser için enerji verimi Eş. 28’de verilmiştir. 

 

�̇�𝑘𝑜𝑛 = �̇�7 · (ℎ7 −  ℎ8 ) =  (�̇�14 · (ℎ14 −  ℎ13 ))/𝜂𝑘𝑜𝑛.                                                        (28) 

 

Pompa için enerji verimi Eş. 3.29 ve Eş. 30’da verilmiştir. 
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�̇�𝑝 = �̇�8 · (ℎ9 −  ℎ8) =�̇�8 · (ℎ9𝑠 −  ℎ8 ) / 𝜂𝑝                                                                        (29) 

𝜂𝑝 =  
h9s−h8

h9−h8
                                                                                                                            (30) 

 

Evaporatör için enerji verimi Eş. 31’de verilmiştir. 

 

�̇�𝑒𝑣𝑎. = (�̇�10 · (ℎ1 −  ℎ10 )) / 𝜂𝑒𝑣𝑎. =  �̇�11 · (ℎ11 −  ℎ12 )                                                    (31) 

 

Reküperatör için enerji verimi Eş. 32’de  verilmiştir. 

 

�̇� 𝑟𝑒𝑘.  = ṁ3 · (ℎ3 −  ℎ5 ) =(�̇�9 · ( ℎ10 −  ℎ9))/𝜂𝑟                                                                (32) 

 

BULGULAR 

Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi farklı çalışma parametreleri için enerji 

analizleri yapılarak karşılaştırılmıştır. Türbin giriş sıcaklığı, türbin giriş-çıkış basıncı, 

jeotermal akışkan giriş sıcaklığı ORC ve Kalina çevriminin tasarım parametreleridir. ORC’de 

isopentan, Kalina çevriminde amonyak (% 90)-su (% 10) iş akışkanı olarak kullanılmıştır. 

Hesaplamalarda akışkanlara ait termodinamiksel değerler REFPROP 8.0 isimli mühendislik 

programı kullanılarak elde edilmiştir. Jeotermal akışkan evaporatör çıkış sıcaklığı 

(𝑇1𝑗ç,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇12,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 383,15 K olarak belirlenmiştir. 

Şekil 1’de jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için enerji veriminin türbin giriş 

basıncına (𝑃3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) bağlı değişim grafiği verilmiştir. Çalışmada türbin giriş sıcaklığı 

(𝑇3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 404,15 K, türbin çıkış basıncı (𝑃4,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃4,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 1100 kPa ve jeotermal 

kaynak giriş sıcaklığı (𝑇1𝑗𝑔,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇11,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 407,15 K olarak sabit tutulmuştur. 

 

 

Şekil 1. Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için enerji veriminin türbin giriş 

basıncına bağlı değişimi. 
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Şekil 1’de görüldüğü gibi jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminde türbin giriş 

basıncının artması ile enerji verimi % 6,10 ile % 8,34 arasında değişmektedir. Enerji verimi 

türbin giriş basıncının artması ile artmaktadır. Maksimum enerji verimi Kalina çevriminde                  

% 8,34 olarak türbin giriş basıncının (𝑃2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 3250 kPa olduğu çalışma şartları için elde 

edilmiştir. 

Şekil 2’de jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için net gücün türbin giriş 

basıncına  (𝑃3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) bağlı değişim grafiği verilmiştir. Çalışmada türbin giriş sıcaklığı 

(𝑇3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 404,15 K, türbin çıkış basıncı (𝑃4,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃4,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 1100 kPa ve jeotermal 

kaynak giriş sıcaklığı (𝑇1𝑗𝑔,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇11,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 407,15 K olarak sabit tutulmuştur. 

 

 

Şekil 2. Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için net gücün türbin giriş basıncına 

bağlı değişimi. 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminde türbin giriş 

basıncının artması ile net güç 3110,41 kW ile 4254,48kW arasında değişmektedir. Net güç 

türbin giriş basıncının artması ile artmaktadır. Maksimum net gücü Kalina çevriminde 

4254,48 kW  olarak türbin giriş basıncının (𝑃2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 3250 kPa olduğu çalışma şartları için 

elde edilmiştir. 

Şekil 3’te jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için enerji veriminin türbin çıkış 

basıncına  (𝑃4,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃4,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) bağlı değişim grafiği verilmiştir. Çalışmada türbin giriş sıcaklığı 

(𝑇3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 404,15 K, türbin giriş basıncı (𝑃3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 3250 kPa ve jeotermal 

kaynak giriş sıcaklığı (𝑇1𝑗𝑔,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇11,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 407,15 K olarak sabit tutulmuştur. 
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Şekil 3. Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için enerji veriminin türbin çıkış 

basıncına bağlı değişimi. 

 

Şekil 3’te görüldüğü gibi jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminde türbin çıkış 

basıncının artması ile enerji verimi % 5,48 ile % 8,34 arasında değişmektedir. Enerji verimi 

türbin çıkış basıncının artması ile azalmaktadır. Maksimum enerji verimi Kalina çevriminde 

% 8,34 olarak türbin çıkış basıncının (𝑃4,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 1100 kPa olduğu çalışma şartları için elde 

edilmiştir. 

Şekil 4’te jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için net gücün türbin çıkış 

basıncına (𝑃4,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃4,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) bağlı değişim grafiği verilmiştir. Çalışmada türbin giriş sıcaklığı 

(𝑇3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 404,15 K, türbin giriş basıncı (𝑃3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 3250 kPa ve jeotermal 

kaynak giriş sıcaklığı (𝑇1𝑗𝑔,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇11,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 407,15 K olarak sabit tutulmuştur. 

 

 

Şekil 4. Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için net gücün türbin çıkış 

basıncına bağlı değişimi. 

 

Şekil 4’te görüldüğü gibi jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminde türbin çıkış 

basıncının artması ile net güç 2793,95 kW ile 4254,48kW arasında değişmektedir. Net güç 
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türbin çıkış basıncının artması ile artmaktadır. Maksimum net güç Kalina çevriminde 4254,58 

kW  olarak türbin çıkış basıncının (𝑃4,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 1100 kPa  olduğu çalışma şartları için elde 

edilmiştir. 

Şekil 5’te jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için net gücün jeotermal kaynak 

giriş sıcaklığına (𝑇1𝑗𝑔,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇11,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) bağlı değişim grafiği verilmiştir Çalışmada Türbin giriş 

sıcaklığı (𝑇3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 404,15 K, türbin çıkış basıncı (𝑃4,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃4,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 1100 kPa ve türbin 

giriş sıcaklığı (𝑃3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 3250 kPa olarak sabit tutulmuştur 

 

 

Şekil 5. Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için net gücün jeotermal kaynak 

giriş sıcaklığına bağlı değişimi. 

 

Şekil 5’te görüldüğü gibi jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminde jeotermal 

kaynak giriş sıcaklığının artması ile net güç 3714,87 kW ile 6379,89 kW arasında 

değişmektedir. Net güç jeotermal kaynak giriş sıcaklığının artması ile artmaktadır. Maksimum 

net güç Kalina çevriminde 6379,89 kW  olarak jeotermal kaynak giriş sıcaklığının (𝑇11,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 

419,15 K  olduğu çalışma şartları için elde edilmiştir. 

Şekil 6’da jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için enerji veriminin türbin giriş 

sıcaklığına (𝑇3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎)  bağlı değişim grafiği verilmiştir. Çalışmada türbin giriş basıncı 

(𝑃3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 2500 kPa, türbin çıkış basıncı (𝑃4,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃4,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 1100 kPa ve jeotermal 

kaynak giriş sıcaklığı (𝑇1𝑗𝑔,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇11,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 407,15 K olarak sabit tutulmuştur. 
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Şekil 6. Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için enerji veriminin türbin giriş 

sıcaklığına bağlı değişimi. 

 

Şekil 6’da görüldüğü gibi jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminde türbin giriş 

sıcaklığının artması ile enerji verimi % 6,08 ile % 6,44 arasında değişmektedir. Enerji verimi 

türbin giriş sıcaklığının artması ile azalmaktadır. Maksimum enerji verimi Kalina çevriminde 

% 6,44 olarak  türbin giriş sıcaklığının (𝑇2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 392,15 K olduğu çalışma şartları için elde 

edilmiştir. 

Şekil 7’de jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için net gücün türbin giriş 

sıcaklığına (𝑇3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) bağlı değişim grafiği verilmiştir. Çalışmada türbin giriş basıncı 

(𝑃3,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 2500 kPa, türbin çıkış basıncı (𝑃4,𝑂𝑅𝐶 , 𝑃4,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 ) 1100 kPa ve jeotermal 

kaynak giriş sıcaklığı (𝑇1𝑗𝑔,𝑂𝑅𝐶 , 𝑇11,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 407,15 K olarak sabit tutulmuştur. 

 

 

Şekil 7. Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevrimi için net gücün türbin giriş 

sıcaklığına bağlı değişimi. 

 

Şekil 7’de görüldüğü gibi jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminde türbin giriş 

sıcaklığının artması ile net güç 3103,465 kW ile 3285,204 kW arasında değişmektedir. Net 
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güç türbin giriş sıcaklığının artması ile Kalina çevriminde azalırken ORC’de 401,15 K kadar 

artmakta sonra azalmaktadır. Maksimum net güç Kalina çevriminde 3285,204 kW olarak 

türbin giriş sıcaklığının (𝑇2,𝐾𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎) 392,15 K olduğu çalışma şartları için elde edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, jeotermal kaynaklı ORC ve Kalina çevriminin farklı tasarım parametrelerinde 

optimum çalışma koşullarını belirlemek için enerji analizleri yapılmıştır. Hesaplamalarda 

akışkanlara ait termodinamiksel değerler REFPROP 8.0 isimli mühendislik programı 

kullanılarak elde edilmiştir. Maksimum enerji verimi % 12,23 olarak, türbin giriş sıcaklığının 

404,15 K, türbin giriş basıncının 7250 kPa, türbin çıkış basıncının 1100 kPa, jeotermal 

kaynak giriş sıcaklığının 407,15 K olduğu Kalina çevrimi için belirlenmiştir. Aynı çalışma 

parametreleri için net güç çıkışı 6240,877 kW olarak hesaplanmıştır. Maksimum net güç 

9206,93 kW olarak, türbin giriş sıcaklığının 404,15 K, türbin giriş basıncının 7250 kPa, türbin 

çıkış basıncının 1100 kPa, jeotermal kaynak giriş sıcaklığının 419,15 K olduğu Kalina 

çevrimi için belirlenmiştir. Aynı çalışma şartlarında enerji verimi % 12 olarak hesaplanmıştır. 

Jeotermal enerji kaynaklı ORC ve Kalina çevriminin verimliliği için, kullanılan bütün 

elemanların kaynak sıcaklığına bağlı olarak en uygun kapasitelerde tasarlanması büyük önem 

arz etmektedir. 
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ÖZET 

Tüberküloz (TB) hastalığı, Mycobacterium tuberculosis kompleks basilleri tarafından 

oluşturulur. TB hastasından hava yolu ile sağlam kişiye bulaşır. Damga (stigma), insanların 

başkalarını değersizleştirme eğilimine ilişkin temel kavramdır.  

Damgalanma, hem ulusal hem küresel düzeyde tüberkülozun kontrolünde ciddi bir engel 

teşkil etmektedir. Hastaların sağlık kurumuna başvurmasını geciktirmekte dolayısıyla tanı 

konulması gecikmektedir. Bununla birlikte tedaviye uyumunu ve sosyal hayatını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Sosyal izolasyon, reddedilme deneyimi, tüberküloz tanısı nedeniyle 

suçlama ve utanma durumu psikosomatik stres, yalnızlık ve umutsuzluk duygularına yol 

açabilmektedir 

Günümüzde, TB kontrol hizmetleri mikrobiyolojik tedaviyi optimize etmeye ve bu 

parametreyi başarılı bir tedavi için bir gösterge olarak kullanmaya yöneliktir. Bu bir halk 

sağlığı açısından son derece önemli olmakla birlikte, böyle bir yaklaşım TB nedeniyle 

hastaların fiziksel, zihinsel ve sosyal açılarını yeterince ele almamaktadır. 

Sonuç olarak insanı biyo-psiko-sosyal bir varlık düşündüğümüzde hastalıkların sadece 

biyolojik yönden ele alınmaması gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden TB kontrol 

programları klinik ve mikrobiyolojik yönlerin dışında hastalığı ve tedavisini etkileyen sosyo-

kültürel ve psikolojik boyutları içermeye çalışmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Sosyal Boyut, Damgalanma. 

 

ABSTRACT 

Tuberculosis (TB) disease is caused by Mycobacterium tuberculosis complex bacilli. It is 

transmitted from a TB patient to a healthy person by air. Stigma is the basic concept of 

people's tendency to devalue others 

Stigma is a serious obstacle to the control of tuberculosis at both the national and global 

levels. It delays the patients' application to the health institution, so the diagnosis is delayed. 

However, it negatively affects treatment compliance and social life. Social isolation, 

experience of rejection, blame and shame due to the diagnosis of tuberculosis can lead to 

psychosomatic stress, feelings of loneliness and hopelessness. 

Currently, TB control services are geared towards optimizing microbiological therapy and 

using this parameter as an indicator for successful therapy. While this is extremely important 

from a public health perspective, such an approach does not adequately address the physical, 

mental and social aspects of patients because of TB. 

As a result, when we think of human as a bio-psycho-social being, that we should not handle 

diseases only from a biological point of view emerges. Therefore, TB control programs 

should try to include socio-cultural and psychological dimensions that affect the disease and 

its treatment, apart from clinical and microbiological aspects. 

Keywords: Tuberculosis, Social Dimension, Stigma. 
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TÜBERKÜLOZ 

Tüberküloz (TB) hastalığı, Mycobacterium tuberculosis kompleks basilleri tarafından 

oluşturulur. TB hastasından hava yolu ile sağlam kişiye bulaşır. En bulaştırıcı hastalar; 

balgam mikroskopisinde aside rezistan basil (ARB) pozitif, kaviteli akciğer ve larinks 

tüberkülozu olan hastalardır. Yayma negatif tüberküloz hastalarının bulaştırıcılığı daha azdır. 

Hasta ile yakın ve uzun süreli teması olan kişilere bulaşma riski fazladır. Bunlar, aile 

bireyleri, aynı evi paylaştığı arkadaşları, işyeri arkadaşları olabilir. Etkili tedavi ile günler 

içinde basil sayısı ve öksürük sıklığı hızla azalmaktadır. Hastaların bulaştırıcılığı, etkili tedavi 

ile 2-3 haftada pratik olarak sona erer (1). 

Dünya çapında tüberküloz önemli bir halk sağlığı sorunu ve önemli bir morbidite ve mortalite 

nedeni olmaya devam etmektedir. Tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen, yaklaşık on milyon 

TB vakası bildirilmiştir ve 2017 yılında TB’ye bağlı olarak tahmini 1.6 milyon ölüm meydana 

gelmiştir. Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri son zamanlarda TB ile enfekte olmuştur ve 

bu nedenle yaşamları boyunca bazen aktif hastalığa geçme riski altındadır (2). 

Tüberküloz kontrolü ülkemizde yüz yıllık bir süredir verem savaşı adıyla anılmıştır. Dünyada 

ve ülkemizde bilimsel gelişmeleri izleyerek tüberküloz kontrol programı yenilenmektedir. 

Tüberküloz kontrolü uygulamaları, tanı ve tedavi standartları, kullanılacak kayıt ve raporlama 

sistemi için rehberler hazırlanmakta, ülke genelinde uyumlu ve standart bir yaklaşımı 

sağlamaktadır (1). 

Günümüzde, TB kontrol hizmetleri mikrobiyolojik tedaviyi optimize etmeye ve bu 

parametreyi başarılı bir tedavi için bir gösterge olarak kullanmaya yöneliktir. Bu bir halk 

sağlığı açısından son derece önemli olmakla birlikte, böyle bir yaklaşım TB nedeniyle 

hastaların fiziksel, zihinsel ve sosyal açılarını yeterince ele almamaktadır (3). 

 

DAMGALANMA 

Damga (stigma), insanların başkalarını değersizleştirme eğilimine ilişkin temel kavramdır 

(4).Başkalarının belirli bireyleri, nitelikleri veya koşulları onaylamamasına veya bunlarla ilgili 

olumsuz inançlara sahip olmasına yol açan bir utanç veya itibarsızlık işareti anlamına gelen 

bir kavramdır. Sosyolog Erving Goffman, damgalanmayı olumsuz algılanan özelliklerden 

kaynaklanan sosyal reddedilme olarak tanımlamıştır. Goffman’ın damgalama teorisi, bir süreç 

olarak damgalanma kavramına dayanır. Bu süreçte, toplum tarafından itibarını yitirmiş bir 

niteliğe sahip bir kişi, bu sıfat nedeniyle reddedilir (5). 

Sosyal psikolojik bir bakış açısı ile bakıldığında, damgalamanın sömürü ve tahakkümün 

sürdürülmesi için daha fazla güce sahip olanların daha az güce sahip olanları damgalaması, 

sosyal normların uygulanması ve insanları uzak tutarak hastalıklardan kaçınılması gibi 

işlevleri vardır (6). 

Damgalama, yalnızca fiziksel bir işaretlemeyi değil, sosyal anlamda onaylanmamayı ifade 

eden bir terimdir. Tıbbi yönden damgalanma tarihin hemen her döneminde görülmektedir. 

Toplumları etkisi altına alan cüzzam, veba, sifiliz, tüberküloz gibi hastalıklar, kanser hastalığı, 

AIDS damgalanmaya neden olan hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır (7-9). 

 

TÜBERKÜLOZ VE DAMGALANMA 

Tüberküloz hastalığı, dünyanın pek çok bölgesinde halen bir halk sağlığı sorunudur. Bir başka 

ifadeyle tüberküloz; “en çok görülen, en çok sakat bırakan, en çok öldüren ve en çok iş gücü 

kaybına neden olan” hastalıklar arasında yer almaktadır. Küresel Tüberküloz 2016 Raporunda 
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Türkiye’nin 2015 yılı tahmini insidans hızı yüz binde 18 ve tahmini mortalite hızı yüz binde 

0,96’dır. Geçmişten günümüze ülkemizde tüberküloz kontrolünde önemli yol kat edilmesine 

karşın tüberkülozun solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle önemli bir halk 

sağlığı sorunu olmayı sürdürmektedir (10). 

Tüberkülozun halk sağlığı açısından bir başka önemi de bulaşıcı bir hastalık olması nedeniyle 

sosyal bir hastalık olmasıdır. Tüberkülozun hava yoluyla bulaşan bir hastalık olması, hastalık 

ve tedavisi hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması ve geçmişten kalan kötü üne (dirty 

disease) sahip olması nedeniyle damgalanma görüldüğü belirtilmektedir (11). 

Damgalanma, hem ulusal hem küresel düzeyde tüberkülozun kontrolünde ciddi bir engel 

teşkil etmektedir. Hastaların sağlık kurumuna başvurmasını geciktirmekte dolayısıyla tanı 

konulması gecikmektedir. Bununla birlikte tedaviye uyumunu ve sosyal hayatını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Sosyal izolasyon, reddedilme deneyimi, tüberküloz tanısı nedeniyle 

suçlama ve utanma durumu psikosomatik stres, yalnızlık ve umutsuzluk duygularına yol 

açabilmektedir (12). 

Kentsel Zambiya'da yapılan bir çalışmada TBC hastalarının %82'si damgalandığı rapor 

edildi (13). Güney Hindistan'dan yapılan bir başka çalışmada ise TB hastalarının % 51,2’si 

damgalanmış hissettiği ve balgam ARB pozitif hastalar arasında damgalanmanın daha çok 

olduğu bildirildi (14). Tüberkülozda damgalanmanın nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz 

(15). TB’un  bulaşıcı bir hastalık olması, TB’un  nasıl bulaştığının ve hastalığın seyrinin 

tam olarak bilinmemesi, bilinse bile algılanan risk damgalanma ve izolasyona yol açması, 

HIV/TB birlikteliği nedeniyle özellikle HIV insidansı yüksek bölgelerde HIV’i çağrıştırması, 

açlık, yoksulluk algısı yaratması, yabancı uyruklu olanları düşündürmesi, düşük sosyal 

statüyü göstermesi. TB hastalarında damgalanma; toplumdan izolasyon sonucu kişinin gelir 

kaybına uğraması ya da işten atılması, topluluk içerisine girememe, aile tarafından 

hastalığının gizlenmesi veya ailesinden hastalığı gizleme sonucunda ailevi sorunlar yaşanması 

ve boşanma gibi sonuçlara yol açabilir (15). TB hastaları sıklıkla arkadaş kaybı, meslektaşları 

arasında saygısızlık ve işyerinde sosyal izolasyon gibi sorunları bildirmektedir (16,17). 

Hastalıkla ilişkili damgalanmanın kadınlar arasında daha çok olduğu ve evlenememe, 

boşanma gibi sonuçlara yol açtığı rapor edilmiştir (18-20). Popüler inanışın aksine, TB 

hastalarının damgalanması sadece gelişmekte olan ülkelerle sınırlı olmadığı aynı zamanda 

düşük TB insidansı olan ülkelerde de yaygın olarak görülebildiğidir (21). 

Tüberküloz hastalığının 50 yılı aşkın süredir tedavisinin mümkün olmasına rağmen hala 

toplumumuzda bu hastalığa karşı negatif reaksiyonlar devam etmektedir. Bunlar; tüberkülozlu 

bireylere karşı korku, sessizlik, dışlama, damgalama ve ayrımcılığı içermektedir. İnsanlar bir 

yandan bu hastalığın tedavisi ile uğraşırken bir yandan da toplumdaki düşmanlık duyguları ile 

olumsuz ve reddedici davranışlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Toplumun olumsuz ve 

reddedici davranışları hastanın sosyal yaşamının ve ruh sağlığının bozulmasına neden 

olabilmektedir. Damgalanmanın önlenmesi; hastaların sosyal yaşamının sürdürülmesi ve ruh 

sağlığının korunması ile ilgilidir. Sağlığın bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali 

olduğu düşünülürse tüberküloz hastalarını, tedavilerinin yanı sıra ruhsal ve sosyal açıdan da 

değerlendirmek gereklidir. Bu konuda sağlık otoritesinin ve sağlık profesyonellerinin önemli 

rolü vardır (22). 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak insanı biyo-psiko-sosyal bir varlık düşündüğümüzde hastalıkların sadece 

biyolojik yönden ele alınmaması gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden TB kontrol 
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programları klinik ve mikrobiyolojik yönlerin dışında hastalığı ve tedavisini etkileyen sosyo-

kültürel ve psikolojik boyutları içermeye çalışmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada yüzey mıknatıslı bir Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun (SMSM) 𝛼𝛽 eksen 

takımındaki matematikel modellemesi yapılmış ve elde edilen motor modelinin 

Matlab/Simulink programı ile simulasyonu gerçeklenmiştir. Geliştirilen Simülasyon programı 

başarılı bir şekilde çalışmış ve program kullanılarak stator 𝛼 ve 𝛽 faz akımları, motorun 

oluşturduğu elektriksel moment ve motor milinin mekanik hızının 0-1.1 saniyeleri arasındaki 

değişimleri grafiksel olarak gösterilmiştir. 

Anahtar kelimeler: SMSM, 𝛼𝛽 eksen takımı, Matlab/Simulink 

ABSTRACT 

This study involves generating and simulating mathematical model of a surface permanent 

magnet synchronous motor (PMSM) in 𝛼𝛽 referance frame. A program using 

Matlab/Simulink is developed to simulate the motor model. The developed program 

successfully worked. Values of motor parameters such as stator 𝛼 and 𝛽 axis phase currents, 

electrical torque generated by the motor and mechanical speed of the shaft in between 0 and 

1.1 seconds are displayed graphically. 

Keywords: PMSM, 𝛼𝛽 reference frame, Matlab/Simulink 

GİRİŞ 

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorların (SMSM) endüstrideki kullanım alanları bu motorların 

sahip oldukları yüksek akım/moment ve moment/atalet oranları, az bakım gereksinimi, 

sağladıkları pürüzsüz moment gibi pek çok sebeplerden dolayı giderek yaygınlaşmaktadır. 

Ayrıca rotor kısmı içerisinde bulunan sabit mıknatıslar sebebi  ile asenkron motorlardan daha 

yüksek bir verimliliğe ve daha kompakt bir yapıya sahiptirler. Başlangıçta asenkron motorlar 

için geliştirilen  vektör kontrolü ve direk tork kontrolü gibi gelişmiş kontrol yöntemlerinin 

SMSM’lere de başarılı bir şekilde uygulanmaya başlanması ve özellikle SMSM’ler için 

sensörsüz kontrol yöntemlerinin geliştirilmeye başlanması ile bu motorların kullanım alanları 

otomotiv sektöründen beyaz eşyalara oradan askeri uygulamalar ve uzay teknolojilerine kadar 

pek çok alana yayılmış ve hatta bazı sektörlerde asenkron motorların yerini almaya 

başlamışlardır (Krishnan, Vas).  
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Diğer motor çeşitlerinde olduğu gibi SMSM’lerede çeşitli kontrol yöntemleri uygulanmadan 

önce bu motorların matematiksel modelinin oluşturularak çalışmasının incelenmesi önem arz 

etmektedir. Modelleme abc, alfa beta veya dq eksen takımları kullanılarak yapılabilmektedir. 

Literatürde SMSM ve asenkron motor gibi ac motorların modellemesi üzerine pek çok 

çalışmaya rastlamak mümkündür. Burada bu çalışmalardan iki tanesi özetlenecektir.  

Nak ve ark. yapmış oldukları bir çalışmada geliştirilmiş Kalman filtresi tabanlı (EKF) 

gözlemleyici yapısı kullanarak  SMSM’in vektör kontrolününün çamaşır makinesi üzerine 

uygulamasını yapmışlardır.  Sımulasyon ortamında yapılan çalışma için Matlab/Simulink 

kullanılarak bir program geliştirilmiştir. Çalışma bir çamaşır makinesinin gerçek çalışma 

ortamından alınan moment verileri kullanılarak yapılmıştır. Geliştirilen EKF tabanlı sensürsüz 

vektör kontrol programı başarılı bir şekilde çalışmış ve ayrıca geliştirilen algoritmanın 

motordaki parametre değişikliklerinden etkilenmediği gösterilmiştir.  

Salihmuhsin ve Eker asenkron motorların dolaylı vektör kontrolü üzerine yapmış oldukları 

çalışmanın bir ön çalışması olarak rotoru sargılı bir asenkron motorun senkron hızda dönen dq 

eksen takımında ve rotor akıları kullanılarak matematiksel modelini oluşturmuş ve 

oluşturdukları modelin simulasyonunu yapmışlardır. Simulasyon Matlab/Simulink programı 

kullanılarak  gerçeklenmiş ve motorun boşta ve yük altında çalışma durumları için stator 

akımları, rotor akıları, motorun ürettiği elektriksel moment ve motor milinin mekanik hızı gibi 

değişkenlerin değişimlerinin grafiksel olarak gösterimi yapılmıştır. 

Bu çalışmada yüzey mıknatıslı bir SMSM’in 𝛼𝛽 eksen takımındaki matematiksel modeli, 

motorun mekanik denklemi ve ürettiği elektriksel moment bağıntısı ile birlikte oluşturulacak 

ve elde edilen sistemin simulasyonu Matlab/Simulink programı kullanılarak yapılacaktır.   

 

MATERYAL VE METOT 

SMSM’lerde Kullanılan Sabit Mıknatıslara Göre Rotor Yapıları 

SMSM’lerin rotorlarında bulunan sabit mıknatıslar temelde 2 farklı yapıda olabilmektedir. 

Bunlar yüzey mıknatıslı ve gömülü mıknatıslı rotor yapılarıdır. Gömülü mıknatıslı rotor 

yapıları daha stabil olmaları ve motor içerisinde daha yüksek akı değerleri 

oluşturmabilmelerine rağmen, bu tür rotorların üretimlerinin daha zor ve maliyetlerinin 

yüksek olmaktadır. Diğer taraftan yüzey mıknatıslı rotor yapılarına sahip SMSM’lerde ise 

mıknatıslar ya rotor yüzeyine veya rotor yüzeyine açılan boşluklara yerleştirilmektedirler. 

Rotor yüzeyine yerleştirilen mıknatılara sahip SMSM’ler çok yüksek hızlara çıkamamalarına 

ve oluşturdukları elektriksel moment çok yüksek değerlere ulaşamamasına rağmen özellikle 

mıknatısların rotor yüzeyindeki oluklara yerleştirildiği SMSM çeşidi hem ucuz maliyeti 

hemde oluşturabildikleri daha yüksek moment değerleri sebebi ile giderek artan sayıda 

uygulama alanlarında kullanılmaktadırlar.  Şekil 1’de yüzey mıknatıslı ve gömülü mıknatıslı 

rotor yapılarına birer örnek gösterilmektedir. 
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Şekil 1: (a) Dış yüzeye yapıştırmalı bir yüzey mıknatıslı SMSM. (b) İç yüzeye yerleştirmeli bir yüzey mıknatıslı SMSM. (c 

ve d) Rotoru gömülü mıknatıslı bir SMSM 

 

SMSM’in 𝜶𝜷 Eksen Takımında Modellenmesi 

Bir SMSM’in stator kısmı asenkron makinalarda olduğu gibi birbirinden 120𝑜 lik açılarla 

dairesel olarak yerleştirilmiş ve genellikle a, b, c olarak adlandırılan 3 adet faz sargısından 

oluşmaktadır. Bu sargılara aralarında 120𝑜 faz farkı bulunan 3  adet sinusoidal gerilimin 

uygulanması ile makina içerisinde bir döner manyetik alan elde edilmektedir. SMSM’lerin 

rotor kısmı ise içerdikleri sabit mıknatıslar yardımı ile, senkron motorların rotorlarında 

bulunan alan sargısı yardımı ile elde edilen akıya benzer şekilde, makina içerisinde bir rotor 

manyetik akısı oluşturulmaktadır. Asenkron makinalardan farklı olarak, SMSM’de rotor 

manyetik alanı statorun oluşturduğu döner manyetik alanla aynı hızda dönmekte ve bu 

sebeplede bu makinalar senkron motor olarak adlandırılmaktadırlar.  

Bir SMSM’in 𝛼𝛽 eksen takımındaki modeli elde edilirken genellikle matematiksel 

denklemler önce abc eksen takımında oluşturulmaktadır. Şekil 2 abc eksen takımı ve bu eksen 

takımında sargılara uygulanan sinüsoidal gerilimleri göstermektedir. 
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𝑣𝑠𝑎(t) = 𝑉𝑚 cos(𝑤𝑡)                             (1) 
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Şekil 2: (a) 3 faz abc ekseninin şeması.  (b) Stator a, b ve c sargılarına uygulanan kaynak gerilimleri 

 

Ancak abc eksen takımı hem sayı olarak çok sayıda denklem içermekte hemde bu denklemler 

doğrusal olmayan diferansiyel denklemlere karşılık gelmektedir. Bu sebeple hem değişken 

sayısını daha aza indirgemek hemde denklemleri daha basitleştirmek için bu denklemlere 

Clark dönüşümü olarak adlandırılan bir dönüşüm uygulanarak 𝛼𝛽 eksen takımındaki motor 

modeli elde edilmektedir. Clark dönüşüm matrisi aşağıda verilmiştir. Verilen bu matris 

sistemdeki toplam gücün korunumu ilkesi göz önünde alınarak bulunmuştur. Matristeki 

üçüncü satır sıfır dizisi olarak adlandırılır. Bu satır dönüşümün tersinin alınmasının istenmesi 

durumunda kullanılır. 
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Dönüşüm sonrasında sistemdeki eksen sayısı ve akım değişkenleri sayısı 3’ten ikiye 

indirgenmiş ve bu iki eksenlerdeki sargılara uygulanan gerilimler ise birbirine 120 derece faz 

farklı 3 sinüsoidal sinyal yerine biri sinüs diğeri cosinüs fonksiyonu olan iki voltaj sinyaline 

dönüşmektedir. Şekil 3 𝛼𝛽 eksen takımı ve bu eksen takımında sargılara uygulanan 

gerilimleri göstermektedir.   
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Şekil 3: (a) 𝛼𝛽 ekseninin şeması.  (b) 𝛼 ve 𝛽 faz sargılarına uygulanan kaynak gerilimleri.             

 

Yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak elde edilen bir SMSM’in alfa beta eksenindeki 

motor modeli aşağıda verilmiştir. Bu denklemlerde rotorun d ve q ekseni endüktans 

değerlerinin (𝐿𝑑  𝑣𝑒 𝐿𝑞) aynı veya birbirine çok yakın oldukları kabul edilmiştir.   

 

[
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(5) 

𝑟𝑠    : Stator fazı direnci (Ohm) 

𝑖𝛼    :  Stator 𝛼 fazından geçen akım (A) 

𝐿𝛼𝛽 : Makinanın 𝛼 𝑣𝑒 𝛽 eksenleri endüktansı (H) 

P     : Kutup sayısı 

p     :  
𝑑

𝑑𝑡
 diferansiyel operatörü 

𝜑𝑝
′    : Rotordaki sabit mıknatıslanma akısı (Wb)  

𝜃𝑟    : Rotorun (milinin) elektriksel açısı (rd) 

𝜔𝑟   : Motor milinin hızı (rd/sn) 

Bu denklemlere motorun ürettiği moment ve mekanik denklemide eklersek: 

𝑀𝑒 = 𝑃𝜑𝑝
′ (−𝑖𝛼𝑠𝑖𝑛𝜃𝑟 + 𝑖𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃𝑟)                                                                                                                 

(6) 
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𝐽
𝜑𝑝

′ (−𝑖𝛼𝑠𝑖𝑛𝜃𝑟 + 𝑖𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃𝑟) −
𝑃

𝐽
𝑀𝐿 −

𝐵

𝐽
𝜔𝑟                                                                                     

(7) 

𝐽     : Atalet momenti (kg.m2) 

𝐵    : Sürtünme katsayısı (N.m.sn/rd) 

𝑀𝐿 : Motor miline uygulanan yük (N.m) 

 

SMSM’in  𝜶𝜷 Eksenindeki Modelinin Matlab/Simulink İle Simülasyonu  

Yüzey mıknatıslı bir SMSM’in 𝛼𝛽 eksen takımındaki simülasyonu Matlab/Simulink 

kullanılarak geliştirilmiştir. Simulasyonda kullanılan SMSM’in parametreleri Tablo 1’de 

gösterilmiş ve geliştirilen Matlab/Simulink programı Şekil  4’te verilmiştir. 
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Tablo 1: SMSM  parametreleri 

 

 

 

 

(a) 

  

(b) (c) 

Şekil 4: (a) Geliştirilen PMSM modeli.  (b) Alfa fazı altsistemi. (c) Moment altsistemi. 

 

Motorun simulasyon yapılırken önce 0–0.5 saniyeleri arasında boşta döndürülmüş sonrasında 

ise 0.5-1.1 saniyeleri arasında mile 6 Nm’lik bir yük uygulanmıştır. Şekil 5 grafiksel olarak 

Kaynak gerilimi (rms  V) 60 

Kaynak frekansı (Hz) 50 

Kutup çifti sayısı 8 

Sabit Mıknatıs Akısı (Wb) 0.1432 

Stator faz direnci (Ω) 1.22 

Stator kaçak endüktansı (mH) 0.1 

Mıknatıslanma endüktansı (mH) 11 

Toplam rotor atalet momenti (kg.m2) 0.000001 

Toplam sürtünme moment katsayısı (Nm.sn/rd) 0.0001 
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alfa ve beta sargı akımları  𝑖𝛼 ve 𝑖𝛽, motorun oluşturduğu elektriksel moment 𝑀𝑒 ve motor 

mili mekanik dönüş hızı 𝑤 ‘nun  0-1.1  saniyeleri arasındaki değişimlerini göstermektedir. 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Şekil 5: (a) Stator alfa ekseni akımı (A). (b) Stator beta ekseni akımı (A) . (c) Motor milinin açısal dönüş hızı (rd/sn) (d) 

Motorun oluşturduğu elektriksel moment (N.m). 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada yüzey mıknatıslı bir SMSM’in Matlab/Simulink programı kullanılarak 𝛼𝛽 

eksenindeki matematiksel modelinin simulasyonu yapılmıştır. Bu amaçla önce makinanın 𝛼𝛽 

eksenindeki modeli elde edilmiştir. Sonrasında ise bu modele makinanın ürettiği elektriksel 

moment ve makinanın mekanik denklemleri eklenerek simulasyon için gereken denklemler 

oluşturulmuştur. Geliştirilen simulasyon programı başarılı bir şekilde çalışmıştır.  Simulayonu 

yapılan SMSM için 𝛼𝛽 ekseninde gösterimi istenen büyüklükler grafiksel olarak şekillerde 

gösterilmiştir. 
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ÖZET 

SARS-CoV-2 olarak da adlandırılan yeni Koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) acil bir küresel 

halk sağlığı sorunu olarak 2019 Aralık ayında Wuhan’da ilk kez görüldükten sonra pandemiye 

dönüşmüştür. COVID-19 damlacık yolu ve doğrudan temas ile yayılır. Bildirilen en yaygın 

semptomlar ateş ve öksürüktür. Şu ana kadar gebe kadınların COVID-19 enfeksiyonuna daha 

duyarlı oldukları veya COVID- 19 enfeksiyonu olanların daha şiddetli pnömoni geliştirmeye yatkın 

olduğuna dair bir kanıt yoktur. Son yapılan çalışmalarda COVID-19’un preterm doğumu arttırdığı 

saptanmıştır. Fetal büyümeye olumsuz net etkisi yok. Gebeliğin diğer komplikasyonlarına net 

etkisi yok ( düşük, GDM, GHT gibi). Ölü doğuma - anne ölümüne net etkisi yok. Komplike 

olmayan COVID-19 tanılı gebelerin antiviral tedavi verilmeden izlenmesi önerilir. COVID-19 

tedavisi için etkinliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneği yoktur. Gebelerde COVID-19 için antiviral 

tedavi uygulamasında “Sağlık Bakanlığı COVID-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi”nde önerilen 

tedavi seçenekleri göz önünde bulundurularak; hastanın durumuna göre ve ilaç gebelik kategorisi, 

risk kar-zarar oranına göre karar verilmelidir. Her ne kadar tüm gebeler faz-3 aşı çalışmalarının 

dışında bırakılmış olsa da gebeliğin ilk üç ayı dışında aşılama önerilir. Gebelik planlayanlara ve 

emzirme döneminde aşılama önerilir. 

Anahtar Sözcükler: Covid-19; Pnömoni; Gebelik 

 

ABSTRACT 

The novel Coronavirus infection (COVID-19), also called SARS-CoV-2, has turned into a 

pandemic after first appearing in Wuhan in December 2019 as an urgent global public health 

problem. COVID-19 is spread by droplet and direct contact. Compared to SARS-CoV and MERS-

CoV, COVID-19 causes less morbidity in pregnant women. COVID-19 often causes mild or 

moderate cold/flu-like symptoms in pregnant women. (if no comorbidity) There is no evidence to 

date that pregnant women are more susceptible to COVID-19 infection or that those with COVID-

19 infection are predisposed to develop more severe pneumonia. The most common symptoms 

reported are fever and cough. All suspected cases should be tested for COVID-19 infection using 

available molecular tests such as quantitative reverse transcription polymerase chain reaction 

(qRT-PCR). Lung CT has high sensitivity for the diagnosis of COVID-19. Chest CT scan in a 

pregnant woman with suspected COVID-19 infection can be considered as a basic tool for detecting 

COVID-19 in epidemic areas. Shooting can be performed by obtaining consent and protecting the 

pelvic region of the pregnant woman. Lung ultrasound examinations performed in COVID-19 

cases show bilateral small subpleural consolidations, white lung areas, and vertical artifacts (B-

lines) in the anterior and posterior hemithorax. COVID-19 infection itself is not an indication for 

delivery unless there is a need for improved maternal oxygenation. Delivery should be done in a 
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negative pressure isolation room. Timing and mode of delivery should be individualized according 

to the clinical condition of the pregnant woman, the week of gestation and the condition of the 

fetus. If an infected woman has a spontaneous onset of labor, she may be allowed to give birth 

vaginally. It may be considered to shorten the second stage with the operative vaginal route; 

because it may be difficult for a pregnant woman wearing a surgical mask to push. Septic shock, 

acute organ failure, or fetal distress are indications for emergency cesarean delivery. Recent studies 

have found that COVID-19 increases preterm birth. It has no negative significant effect on fetal 

growth, other complications of pregnancy (such as miscarriage, GDM, GHT, stillbirth) and 

maternal death. In the presence of severe infection in the mother, weaning from breastfeeding is 

considered the best option, but breast milking can be continued to ensure the continuation of 

lactation. If the patient is asymptomatic or mildly affected, breastfeeding can take place in line with 

the decisions and precautions to be taken by the mother and health care providers. It is 

recommended to monitor uncomplicated pregnant women without antiviral treatment. There is no 

proven treatment option for the treatment of COVID-19. Considering the treatment options 

recommended in the " Ministry of Health, COVID-19 Adult Patient Treatment Guidelines " in the 

application of antiviral treatment for COVID-19 in pregnant women; It should be decided 

according to the patient's condition and drug pregnancy category, risk-benefit ratio. Although all 

pregnant women are excluded from phase-3 vaccine studies, we recommend vaccines for COVID-

19 except for the first trimester of pregnancy. We recommend vaccination for those planning 

pregnancy and during breastfeeding, too. 

Key words: Covid-19; Pneumonia; Pregnancy 

 

GİRİŞ 

SARS-CoV-2 olarak da adlandırılan yeni Koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) acil bir küresel 

halk sağlığı sorunu olarak 2019 Aralık ayında Wuhan’da ilk kez görüldükten sonra pandemiye 

dönüşmüştür. COVID-19 damlacık yolu ve doğrudan temas ile yayılır. 

 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

SARS-CoV ve MERS-CoV ile kıyaslandığında COVID-19 gebelerde daha az morbiditeye yol 

açm̧aktadır. COVID-19, gebelerde çoğunlukla hafif veya orta derecede soğuk algınlığı/grip benzeri 

semptomlara neden olur. ( ek hastalık yok ise) Şu ana kadar gebe kadınların COVID-19 

enfeksiyonuna daha duyarlı oldukları veya COVID- 19 enfeksiyonu olanların daha şiddetli 

pnömoni geliştirmeye yatkın olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bildirilen en yaygın semptomlar ateş 

ve öksürüktür. Tüm şüpheli olgular, kantitatif ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu 

(qRT-PCR) gibi mevcut moleküler testler kullanılarak COVID-19 enfeksiyonu açısından test 

edilmelidir. Akciğer BT , COVID-19 tanısı için yüksek sensitiviteye sahiptir. COVID-19 

enfeksiyonundan şüphelenilen bir gebede akciğer BT çekimi epidemik bölgelerde COVID-19'un 

saptanması için temel bir araç olarak düşünülebilir. Onam alınarak ve gebenin pelvik bölgesi 

korunarak çekim uygulanabilir. COVID-19 olgularında yapılan akciğer ultrasonu incelemelerinde 

anterior ve posterior hemitoraksta bilateral olarak, küçük subplevral konsolidasyonları, beyaz 

akciğer alanları ve dikey artefaktlar (B-çizgileri) izlenir. COVID-19 enfeksiyonunun kendisi, 

maternal oksijenizasyonun iyileştirilmesine ihtiyaç olmadığı sürece doğum için bir endikasyon 

değildir. Doğum negatif basınçļı izolasyon odasında yapılmalıdır. Doğumun zamanlaması ve ş̧ekli, 

temelde gebenin klinik durumu, gebelik haftası ve fetüsün durumuna göre bireyselleştirilmelidir. 
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Enfekte bir kadının optimal eylem ile spontan doğum başlangıcı olması durumunda, vajinal yolla 

doğum yapmasına izin verilebilir. Operatif vajinal yol ile ikinci evreyi kısaltmak düşünülebilir; 

cerrahi maske taş̧ıyan bir gebenin ıkınması zor olabilir. Septik şok, akut organ yetmezliği veya fetal 

distres acil sezaryen doğum endikasyonudur.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Son yapılan çalışmalarda COVID-19’un preterm doğumu arttırdığı saptanmıştır. Fetal büyümeye 

olumsuz net etkisi yok. Gebeliğin diğer komplikasyonlarına net etkisi yok ( düşük, GDM, GHT 

gibi). Ölü doğuma - anne ölümüne net etkisi yok. Annede şiddetli enfeksiyon varlığında ayırma en 

iyi seçenek olarak görülmekle birlikte, laktasyonun devamını sağlamak için memelerin sağılmasına 

devam edilebilir  Hasta asemptomatik veya hafif derecede etkilenmişse, emzirme anne ve sağlık 

hizmeti sunucularının birlikte alacağı karar ve önlemler doğrultusunda gerçekleşebilir. Komplike 

olmayan COVID-19 tanılı gebelerin antiviral tedavi verilmeden izlenmesi önerilir. COVID-19 

tedavisi için etkinliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneği yoktur. Gebelerde COVID-19 için antiviral 

tedavi uygulamasında “Sağlık Bakanlığı COVID-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi”nde önerilen 

tedavi seçenekleri göz önünde bulundurularak; hastanın durumuna göre ve ilaç gebelik kategorisi, 

risk kar-zarar oranına göre karar verilmelidir. Her ne kadar tüm gebeler faz-3 aşı çalışmalarının 

dışında bırakılmış olsa da gebeliğin ilk üç ayı dışında aşılama öneriyoruz. Gebelik planlayanlara 

ve emzirme döneminde aşılama öneriyoruz. 
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ABSTRACT 

Global climate change dictates the use of cleaner gas fuels with low hydrocarbon at energy 

production systems. Syngas with mostly hydrogen content attracts attention with higher energy 

output and lower emission values through combustion process. Besides, the increment in fuel 

prices with lowering fuel sources increase the significance of syngas with the advantage to be 

also produced from wastes and biomass. The one of methods to abate NOx emission of 

syngas/air combustion is the addition of diluents at air or fuel side. This paper reports the 

analysis of air side dilution effects on NOx emissions of 75% H2/25% CO syngas jet flames for 

several dilution rates, wall temperatures, inlet temperature and pressures. A computational 

model in ANSYS Fluent is used to study two-dimensional non-premixed syngas combustion 

with dilutions from nitrogen, steam, and carbon dioxide. The simulated results show that 

diluent’s inert effects lower reaction temperature by decreasing both reaction rates and reactant 

concentrations. CO2 followed by H2O and N2 has better effect to reduce NOx emission by 

decreasing flame temperature the most. As dilution rate of CO2, H2O, and N2 in air side is at 

10%, the percentage decrease in NOx is 83.5, 81, and 64.8%, respectively. Increase in pressure 

enhances NOx with rising gas mass densities and flame temperature by compression effect. 

Pressure dependent reactions reduce NOx increment by reactions consuming NO at higher 

pressures. NOx abatement rates of diluents decrease with increasing pressure. Rising inlet 

temperature begins to decrease NOx emission after it increases up to 400 K and the amount of 

NOx abatement for all the diluents reduces by increasing inlet temperature. Increasing wall 

temperature raises thermal NOx by rising flame temperature because the heat transfer from the 

burning medium to the combustor wall reduces. NOx abatement rates of N2, H2O, and CO2 

diminish with rising wall temperature. The abatement rates are 75.6, 69.2, and 40.8% for CO2, 

H2O, and N2 as the wall temperature of the combustor is at 600 K and the dilution rate is 10%. 

Keywords: Dilution, NOx, Syngas, Turbulent 

 

ÖZET 

Küresel iklim değişikliği enerji üretim sistemlerinde düşük hidrokarbonlu daha temiz gaz 

yakıtların kullanımını zorunlu kılmaktadır. Çokça hidrojen içeriği ile singaz, yanma işlemi 

süresince daha yüksek enerji çıktısı ve daha düşük emisyon değerleri ile dikkat çekmektedir. 

Bunun yanında, azalan yakıt kaynakları ile yakıt fiyatlarındaki artış, atıklar ve bio kütleden de 

üretilme avantajı ile singazın önemini artırmaktadır. Singaz/hava yanmasının NOx emisyonunu 

azaltmak için methotlardan biri hava veya yakıt tarafında seyrelticilerin eklenmesidir. Bu 

bildiri, farklı seyreltme oranları, duvar sıcaklıkları, giriş sıcaklık ve basınçları için %75 H2/%25 

CO singaz jet alevlerinin NOx emisyonları üzerinde hava taraflı seyreltme etkilerinin analizini 

rapor etmektedir. ANSYS Fluent içinde hesaplamalı bir model, nitrojen, buhar ve karbon 
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dioksitden seyreltmeler ile birlikte iki boyutlu ön karışımsız singaz yanmasını çalışmak için 

kullanılmıştır. Simülasyon sonuçları, seyrelticilerin inert etkilerinin hem reaksiyon hızları hem 

de reaktan konsantrasyonlarını azaltarak reaksiyon sıcaklığını düşürdüğünü göstermektedir. 

H2O ve N2 tarafından izlenen CO2, alev sıcaklığını en çok azaltarak, NOx emisyonunu düşürme 

de daha iyi etkiye sahiptir. Hava tarafında CO2, H2O, and N2 seyreltme oranı % 10 iken, NOx’de 

yüzde azalma sırasıyla % 83.5, 81 ve 64.8’dir. Basınçtaki artış, kompresyon etkisiyle yükselen 

gaz kütle yoğunluğu ve alev sıcaklığı ile NOx’i artırmaktadır. Basınç bağımlı reaksiyonlar, daha 

yüksek basınçlarda NO tüketen reaksiyonlar ile NOx artışını azaltmaktadır. Seyrelticilerin NOx 

azaltma oranları artan basınçla azalmaktadır. Artan giriş sıcaklığı, NOx emisyonunu 400 K’ne 

kadar yükselttikten sonra düşürmeye başlamakta ve tüm seytrelticiler için NOx azaltmanın 

miktarı artan giriş sıcaklığı ile azalmaktadır. Yükselen duvar sıcaklıkları, yanma ortamından 

yakıcının duvarlarına ısı transferi azaldığından dolayı, artan alev sıcaklığı ile termal NOx’i 

yükseltmektedir. N2, H2O, and CO2’in NOx azaltma oranları artan duvar sıcaklığı ile 

azalmaktadır. Azaltma oranları, yakıcının duvar sıcaklığı 600 K ve seyretlme oranı % 10’da 

iken, CO2, H2O, and N2 için % 75.6, 69.2 ve 40.8’dir. 

Anahtar kelimeler: Seyreltme, NOx, Singaz, Türbülans 

 

INTRODUCTION 

The energy needs and emission obligations of countries necessitate the searches of new energy 

sources. Gas fuels with high hydrocarbon content as methane, ethane, and propane generally 

emit hazardous emissions at the end of the combustion in energy production systems. Syngas 

has lower emission, flame propagation, extinction stretch rate, and better flame stability with 

respect to hydrocarbon based gas fuels. Other advantage for syngas is that it can be derived of 

biomass, wastes, coal (Chun, Chung, Chung, and Choi, 2011). 

Syngas mostly consists of hydrogen and carbon monoxide with a small amount of nitrogen, 

water, methane, etc. The main pollutant emission of syngas/air combustion seems to be NOx. 

NOx have the content of mostly NO and lesser NO2. NO causes acid rains and deteriorates 

ozone. NO2 is a reason for smog with its toxic effects. NOx can be formed by three ways as 

thermal, fuel, and prompt. Thermal NOx forms by Zeldovich mechanism from mostly N2 in 

burning air at high temperatures, prompt NO emerges with the reactions of N2 and CH radicals 

in fuel rich conditions, and fuel NO occurs from the oxidation of nitrogen and nitrogen’s 

compounds in fuel with N2O and NNH mechanisms. Thermal NOx is dominant under high 

reaction temperature and lean conditions (Asgari and Padak, 2018; Öztürk and Eyriboyun, 

2010).  

There are studies related to the abatement and scaling of NOx emissions of syngas combustion 

under different conditions in literature. Abatement processes for hazardous emissions could 

generally be realized by the methods as catalytic reduction, water injection, dilutives usage, 

exhaust gas re-circulation, etc. Diluters in combustion systems are used by spraying or mixing 

in both air and fuel side and to the combustion zone. From the previous studies, it is seen that 

N2 dilution at fuel side lowers the flame temperature and NOx, but slowly increases CO (Park, 

Choi, and Tanahashi, 2018; Park and Kim, 2017). H2O dilution increases the formation of OH 

radicals which raise the oxidation of carbon monoxide and reduces ignition delay times and 

burning rate (Donohoe, Heufer, Aul, Petersen, Bourque, Gordon, and Curran, 2015; Santner, 

Dryer, and Ju, 2013). The dilutions with CO2 at both air and fuel side lowers NOx and the 

burning velocity with the reduction in reactive species because CO2 has the high specific heat 

capacity (Williams, Shaddix, and Schefer, 2008; Varghese, Kumar, and Kolekar, 2017; 

Samiran, Ng, Jaafar, Valera-Medina, and Chong, 2016). The additions of N2 and CO2 

significantly reduce the laminar burning velocity of syngas and CO2 has a bigger effect to 

KONGRE TAM METİN KİTABI 145 www.gapzirvesi.org



  

decreases the adiabatic flame temperature and laminar flame speed of syngas compared to N2 

(Wang, Weng, He, Li, and Cen, 2015; Tran, Scribano, Chong, Ng, and Ho, 2019). CO2 addition 

drops the flame temperature more than H2O (Li, Li, Mira, Zhu, and Jiang, 2018). CO2 addition 

followed by H2O and N2 at fuel side reduces the maximum flame temperature and NOx with 

inert effects of diluent’s heat capacities (Shih and Hsu, 2013; Lee, Seo, Yoon, Kim, and Yoon, 

2012).  

In this study, the air side dilution effects of N2, H2O, and CO2 on NOx emissions of syngas 

combustion under turbulent, non-premixed and non-adiabatic conditions are numerically 

investigated for different dilution rates, wall temperatures, inlet temperatures and pressures by 

ANSYS codes.  

 

MATHEMATICAL FORMULAS 

Mass Conservation  

The continuity equation is given by 

∂

∂x
(ρu)+

∂

∂r
(ρv)+

ρv

r
=0                                       (1) 

where ρ is the specific mass of the mixture, u and v are time average velocities, x and r are the 

axial and radial coordinates. 

Conservation of Momentum  

The axial and radial flow equations are given by 
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µt= Cµρ
k2

ε
 and p*= p − (

2

3
) 𝑘                                                                                                (4)     

where µ, µt, p, p*, Cµ, k and ε are mixture dynamic, turbulent viscosity, the time averaged and 

modified pressures, an empirical constant for the turbulent model, the turbulent kinetic energy 

and its dissipation, respectively. 

The k-ω Turbulent Model  

The turbulent kinetic energy (k) and specific dissipation rate (ω) where Gk and Gω are the 

generation of turbulent kinetic energy and the generation of ω, Γk and Γω are the effective 

diffusivity of k and ω, Yk and Yω are the dissipation of k and ω, and Sk and Sω are the user 

defined source terms is given by 

∂

∂t
(ρk)+

∂

∂xi
(ρkui)=

∂

∂xj
(Γk

∂k

∂xj
) +Gk-Yk + Sk                                                                           (5) 

∂

∂t
(ρω)+

∂

∂xi
(ρωui)=

∂

∂xj
(Γω

∂ω

∂xj
) +Gω-Yω + Sω                                                                      (6) 

Energy Conservation  

The energy equation is given by 

u
∂

∂x
(ρh)+v

∂

∂r
(ρh)=∇. ((

K

cp
+

μt

Prt
) ∇h) +Srad+Srea                                                                                                     (7) 

cp= ∑ fxcp,x𝑥                                                                                                                               (8) 
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Srea= ∑ (
hx

o

MMx
+ ∫ cp,xdT)Rx

T

Tref,x
x                                           (9) 

Srad=
1

Ak
( ∑ gγskσTγ

4+ ∑ sjskqo,j)-qo,k
J
j=1

Γ
γ=1            (10) 

where Srea and Srad are the sources of thermal energy caused by chemical reactions and radiative 

transfer; h, cp, cp,x, fx, Prt and K are the average enthalpy, specific heat, the specific heat, average 

mass fraction of x-th chemical specie, turbulent Prandtl number, and thermal conductivity of 

mixture, and Ak, σ, g
γ
, sk, sj and sk are surface area, Stefan-Boltzman constant, and the directed-

flux areas in turn. 

 

METHODS  

In this study, Fluid Flow (Fluent) CFD codes of ANSYS Analysis System is used to calculate 

numerically the parameters as the temperatures, emissions, mole fractions at the exit of the 

combustor for the syngas/air combustion. Fluent solves analyzing the equations described by 

the mathematical models of the several combustion conditions over the meshed geometry of 

the burner. 

The 2D model of the combustor for the syngas fuel and air combustion is devised on the 

geometry and model sections of ANSYS for fast solutions. The k-omega turbulence model is 

chosen because the k-epsilon model causes the excessive residual fluctuations preventing the 

converged or non-converged solutions. The other model and properties selected from Fluent 

Setup are as follows: Energy–On, Viscous Model–k-omega, Near Wall Treatment–Standard 

Wall Functions, Radiation Model–P1, Species Model–Non-Premixed Combustion, NOx 

Model–On. The mole components of syngas and air for flow rates, wall temperatures, inlet 

temperature and pressures are entered into the sections of Fuel and Oxide at Boundary tab of 

PDF Table. The dimensions of 2D combustor is depicted in Fig. 1. The parameters used for 

syngas fuel combustion are given in Table 1 (Hwang, Sohn, Bouvet, and Yoon, 2013). 

 

Fig. 1. The dimensions of the combustor 
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Table 1. The properties of H2/CO syngas fuel (300 K, 1 bar) 

 H2/CO (% vol.) 

Parameter 75/25 

ρf (kg/m3) 0.346 

μf (μPa.s) 15.3 

fst 8.064 

�̇�f (kg/s) 0.00021 

�̇�a (kg/s) 0.00169 

The onset humidity ratio of air is 1% and the global equivalence ratio (ФG) is 0.5 at all the 

calculations. The diameter of the fuel nozzle is 0.35 cm and the dimensions of the combustor 

are 20x20x80 cm. It is supposed that the sensor is at 100 cm because the non-sampling NOx 

sensor is placed on the exhaust pipe, but not 80 cm at the end of the combustor in the 

experimental study.  

The variation in NOx emissions with increasing Reynolds number presented in Fig. 2 is obtained 

from the experimental study realized by Hwang, Sohn, Bouvet, and Yoon for H2/CO syngas 

combustion. NOx emission reduces with increasing Reynolds number because of decreasing 

residence time with rising exit velocities and flame length. 

 

 

Fig. 2. The experimental data of NOx with increasing Reynolds number (Hwang, Sohn, Bouvet, 

and Yoon, 2013) 

 

NOx values in the non-converged solutions are reported at the moment that the residuals of 

continuity, velocities, energy, etc. come to 1.10-6. By the mesh sensitivity analysis illustrated in 

Fig. 3 (Öztürk, 2021), it is preferred to use the mesh with quadrilateral dominant method with 

86320 nodes and 84922 elements. 
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Fig. 3. NOx and Tmax with element numbers of mesh for the sensitivity analysis 

 

The experimental data of Hwang, Sohn, Bouvet, and Yoon (2013) for 75% H2/25% CO 

syngas/air combustion is utilized for the validation of the numerical data computed by ANSYS 

given in Fig. 4 (Öztürk, 2021). It is determined that the experimental and numerical data are in 

a good accordance except for higher Reynold numbers. The differences between the 

experimental and numerical values as Reynolds number is at 11250 and 12500 are 10.4% and 

13.6%, respectively.  

 

 

Fig. 4.  The comparison of the experimental and numerical results for the validation 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

The variations in NOx emission with increasing dilution rates of nonflammable N2, H2O, and 

CO2 gases are illustrated in Fig. 5 as Reynolds number is 5000. CO2 addition followed by H2O 

and N2 indicates the best reducer effect on NOx because it decreases the maximum flame 

temperature the most. Reducing flame temperature causes thermal NOx to decrease according 

to Zeldovich’s reaction mechanism for NOx formation.  
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The inert effects of diluents drop both the concentrations of the reactants and the rates of 

reactions as OH + H2 ↔ H + H2O by behaving as the inert part of mixing gases and thus 

decrease the flame temperature and NOx. It is thought that chemical and radiation effects of 

CO2 cause to reduce the flame temperature and NOx more.  

It is seen that the effect of H2O dilution on NOx is very close to CO2. H2O addition increases 

NOx and the flame temperature a little by the chemical effect as N2 causes to the increment of 

the temperature and NOx more by the thermal/diffusion effect (Shih and Hsu, 2013). As dilution 

rate of CO2, H2O, and N2 in air side is at 5%, the percentage decrease in NOx is 58.3, 55.4, 

37.8% and it is 83.5, 81, and 64.8% for 10% rate, respectively. 

 

 

Fig. 5.  NOx emissions with different dilution rates at Re=5000, P=1 Bar 

 

The relation between pressure and NOx is given in Fig. 6 as Reynolds number is 5000 and the 

dilution rate for all the dilutives is 10%. Increasing pressure raises NOx because increasing mass 

densities of reactant gases with compression effect caused by pressure increase the reaction 

temperature and hence NOx. Decreasing NOx increment with pressure causes a parabolic rising 

in NOx because pressure dependent reactions that consume NO as H + NO + M ↔ HNO + M 

increasing the conversion of NO to NO2, O2, N2, etc. begin to be dominant more at high pressure 

(Chun, Chung, Chung, and Choi, 2011; Asgari, and Padak, 2018). The best abatement 

performance on NOx is exhibited by CO2 followed by H2O and N2.  NOx drops 83.5% at 1 Bar 

as it drops 79.5% at 7 Bar by 10% CO2 addition. NOx abatement rate of diluents decreases with 

the effect of increasing pressure because pressure quickly raises the combustion temperature 

and overcomes the dilutive effect on NOx by increasing thermal NOx formation. At higher 

pressure, CO2 diluent displays better performance according to H2O. 
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Fig. 6.  NOx emissions with increasing pressure at 10% dilution and Re=5000 

 

Increasing inlet temperature begins to diminish NOx after it slightly increases up to 400 K as 

given in Fig. 7 because rising inlet temperature causes syngas and air to mix more quickly, 

faster ignition, and better combustion. Besides, higher inlet temperatures lead some reductive 

reactions of back conversion from NOx to N2 (Rutar, Homing, Lee, and Malte, 1998). For 10% 

dilution rate, the rank with respect to the effects of diluents on NOx is same as before. The 

amount of NOx abatement for all the diluents decreases by increasing inlet temperature of 

syngas and air. The rates are 83.5, 81 and 64.8% for CO2, H2O, and N2 as Tin is 300 K and 70.4, 

65.6, and 39.6% at 600 K. 

 

 

Fig. 7.  NOx emissions with increasing inlet temperatures of syngas fuel and air at 10% dilution, 

Re=5000, and P=1 Bar. 

 

The variation in NOx emission with the increasing temperature of the combustor wall is depicted 

in Fig. 8. The increase in the wall temperature enhances both the reaction temperature and 

thermal NOx because of lowering heat transfer to the wall from the inside. The dilutive effect 

of CO2 is the best being followed by H2O and N2. NOx abatement rates of N2, H2O, and CO2 
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decrease with increasing wall and reaction temperature. The rates are 83.5, 81 and 64.8% for 

CO2, H2O, and N2 as Twall is 300 K and 75.6, 69.2, and 40.8% at 600 K. 

 

  

Fig. 8.  NOx emissions with rising wall temperature at 10% dilution, Re=5000, and P=1 Bar 

 

CONCLUSIONS 

From the results, the following conclusions are obtained. 

1. CO2 dilution followed by H2O and N2 displays the best reducer effect on NOx because it 

drops the flame temperature and NOx emission the most. NOx decreases at the rates of 83.5, 81, 

and 64.8% for CO2, H2O and N2 at 10% dilution rate. 

2. Rising pressure increases NOx because of enhancing mass densities. Pressure dependent NO 

consumption reactions reduce NOx increment at higher pressures. The best reductive effect is 

exhibited by CO2. NOx abatement rate of diluents diminish with increasing pressure. 

3. Increasing inlet temperature drops the reaction temperature and NOx emission after 400 K. 

The amount of NOx abatement for all the diluents diminish by increasing inlet temperature. 

4. The increment of the wall temperature increases both the reaction temperature and thermal 

NOx because the heat transfer to the wall from the burning medium reduces. NOx abatement 

rates of N2, H2O, and CO2 drops with increasing wall temperature. 
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ÖZET 

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan 4 yapay beton göletlerin alg florası, 

kasım 2020 ve mayıs 2021 tarihleri arasında, 4 farklı lokasyonda, taksonomik olarak aylık 

incelenmiştir. Bu çalışmada, 62 tanesi Bacillariophyta, 12 tanesi Charophyta, 19 tanesi 

Chlorophyta, 28 tanesi Cyanobacteria, 6 tanesi Miozoa, 1 tanesi Cryptophyta’dan olmak üzere 

toplam 128 alg taksonu tespit edilmiştir. Göletlerde yaz ve sonbahar aylarında aşırı alg 

çoğalmasından dolayı, su üstünde yeşil renkli ve ceviz büyüklüğünde alg pislikleri 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, Alg florası, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi, 

Şanlıurfa, Beton gölet 

 

ABSTRACT 

The algal flora of 4 artificial concrete ponds in Harran University Osmanbey Campus were 

investigated monthly taxonomically in 4 different locations between November 2020 and 

May 2021. In this study, a total of 128 algae taxa were identified, 62 from Bacillariophyta, 12 

from Charophyta, 19 from Chlorophyta, 28 from Cyanobacteria, 6 from Miozoa, and 1 from 

Cryptophyta. Due to the excessive growth of algae in the ponds in summer and autumn, green 

colored and walnut-sized algae scum were seen on the water. 

Key words: Phytoplankton, Algal flora, Harran University Osmanbey Campus, Şanlıurfa, 

Concrete pond 
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GİRİŞ 

Dünyada tahmin edilen ökaryotik takson sayısı yaklaşık 8.7 milyon civarındadır ve bunun 

yaklaşık 1.3 milyon kadarı katolognanmıştır. Prokaryotlarda ise 87000 milyon kadarı 

katolognanmıştır (PLoS Biology, 2011). 

Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sucul ekosistem üyeleri içerisinde en önemli grubu algler 

oluşturur. Sucul habitatlarda tanımlanabilen toplam sayı olarak 52523 taksona sahip bu canlı 

grubu (Guiry and Guiry 2021), klorofil ve diğer fotosentetik pigmentlere sahip olma özelliği 

ile dünya yüzeyinde yaşayan yaklaşık 8,7 milyon tür canlıya hayat kaynağı olan atmosferdeki 

oksijenin yaklaşık %70-90'nını sağlamakta, aynı zamanda birincil üretimi gerçekleştirerek, 

ekosistemdeki besin zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır (Barsanti and Gualtieri 2014). 

Bunların yanında, son yıllarda insanoğlu, değişik taksonlara ait alglerin yoğun kültürlerini 

yaparak, insan besini, gübre, hayvan yemi, kozmetik, ilaç, toksin madde gibi değişik sanayi 

dallarında hammadde olarak kullanmaktadır. Bu anlamda bentik ve fitoplanktonik algler, 

dünya üzerindeki tüm canlıları etkileme özelliği ile küresel bir önem taşımaktadır(Bellinger 

and Sigean in 2010, Barsanti and Gualtieri 2014) 

Tehlikeli maddeleri, zararsız veya daha az zararlı maddelere parçalamak için 

mikroorganizmaların içinde çoğu zaman alglerin de kullanıldığı uzun süreçli arıtım prosesleri 

biyoremediasyon olarak bilinmektedir (Scragg 1999; Dua 2002; Dindar ve ark, 2010). 

Biyoremediasyon doğal olarak meydana gelen bir prosestir; mikroorganizmaların çevresel 

kirlilikleri sabitleyerek ya da dönüşüme uğratarak nihai/son ürün haline getirmeleri sürecidir. 

Sağlık ve ekolojik yönden geniş alana yayılmış olan petrol ve petrol türevleri, gazolin, PAH, 

klorlu alifatikler (PCE), tetrakloretilen (TCE) ve klorlu aromatik hidrokarbonlar 

mikroorganizmalar tarafından kolayca detoksifikasyona uğratılırlar. Metaller bile biyolojik 

olarak parçalanamasalar da mikroorganizmalar tarafından daha az zararlı hale 

dönüştürebildikleri için biyoremediasyon dahilinde değerlendirilirler (Vidali, 2001; Dindar ve 

ark, 2010). 

Yurdumuzdaki göllerde algler üzerinde ilk detaylı çalışma ise Kurtboğazı Baraj Gölünde 

Aykulu ve Obalı ile 1977 yılında başlamış, Mogan Gölü 1978 yılında Obalı tarafından, 

Manisa -Marmara Gölünde 1982 yılında Cirik ve Altındağ tarafından yapılan çalışmalarla 

sürdürülmüştür. Ülkemizde 200'den fazla doğal göl, sayıları her geçen yıl artan 706 adet baraj 

gölü, 1000’in üzerinde gölet ve 2000’in üzerinde hayvan sulama göleti bulunmaktadır( URL-

1; URL-2). Ülkemizde algler ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. 2020 yılına kadar ise 

literatürlere göre, iç sularımızda 300’ün üzerinde göl, baraj gölü, akarsuda çalışmalar yapılmış 

ve bu sayı artmaktadır. 

Açık suların (Göl ve geniş akarsular) algleri ve fitoplanktonları hemen hemen tüm büyük ve 

çeşitli taksonomik grupların, bir araya gelmesinden oluşur. Bu formların birçoğu farklı 

fizyolojik (ışık, sıcaklık, pH ve besin ihtiyacı gibi farklı fiziksel ve kimyasal parametreler ) 

gereksinimlere sahiptir ve bunlara tepki vermede değişiklik gösterirler (Wetzel 2001). Tatlısu 

bentik algleri, akarsu, nehir, göl ve sulak alanların fotik bölgelerinde bulunur. Pek çok terim 

(epilitik, epifitik, episammik, vs...), farklı sucul habitatlarda yaşayan bentik organizma 

gruplarını ayırmak için kullanılmaktadır (Stevenson ve Lowe, 1986). 

Bir gölet ekosisteminin dinamikleri bentik ve planktonik alg topluluklarının tespitiyle ve 

araştırılmasıyla en iyi şekilde anlaşılabilir (Marieanne, 1982; Ilmavirta, 1982; Round 1984). 

Gerek bentik alg florasında gerekse de fitoplanktonda yapılan incelemeler sucul 

ekosistemlerin trofik seviyesi hakkında araştırmacılara fikir vermektedir (Dalkıran 2000; 

King ve ark. 2000; Fakıoğlu ve ark, 2011;). 
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Ayrıca resmi olarak ülkemizde bulunan atıksularını arıtma oranı belediyelerimizin %80 ve 

köylerimizin %16 olarak bildirilmesine rağmen (URL-3); bunların (%80 ve %16) bu kadar 

yüksek rakamda olmadığı, ortaya çıkan müsilaj ve aşırı alg çoğalmalarıyla görülmektedir. 

Ülkemizde büyük oranda kanalizasyon atıkları hala arıtım yapmadan / yeterli arıtım 

yapılmadan doğrudan akarsu göl ve denizlere bırakılmaktadır. Atatürk Baraj Gölü de çeşitli 

kirleticilerin tehtidi altındadır. Bunlar, çevre şehir, kasaba, köy ve mezraların kanalizasyon 

atıkları, sanayii atıkları, tarımsal ve hayvansal atıklar ve gezi teknelerinden göle boşaltılan 

sintine suları ve çok çeşitli atıklardır. 

23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi, 22 Aralık 

2000 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu direktife göre havzada bulunan tüm 

akarsu ve göllerin yılda en az dört defa örnekleme yapılarak devamlı izlenmesi istenmektedir. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 1992 yılında Rio de Janerio'da yapılan 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde, Biyolojik Çeşitlilik Koruma Sözleşmesi'nin de 

aralarında bulunduğu önemli küresel sözleşmeler imzalanmış ve çeşitli ulusal ve uluslararası 

stratejiler hazırlanmıştır. Bu toplantıda; alglerin, sucul ekosistem üyeleri içerisinde zengin 

biyolojik çeşitliliğe sahip en önemli grubu temsil ettikleri ve bu yüzden mevcut türlerin 

korunması ve kayıt altında tutulması vurgulanmıştır (Akgül and Aysel 2011). Bu amaçla 

Türkiye’nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Baraj Gölü’nün sularıyla beslenen Harran 

Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi göletlerinin alg florasının tespit edilmesi ve kayıt altına 

alınması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışma alanımızda kasım 2020 tarihinden beri 

aylık olarak yürüttüğümüz çalışmamızın verileri paylaşılmıştır. Ayrıca göletlerden toplanan 

alg pisliklerinin biyogübre kapasitesi ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Metod ve Malzemeler 

Göletler Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinin içindedir. Şekil 1 de istasyonlar 

görülmektedir. 

1. istasyon: Tıp Fakültesinin yanındaki gölettir. Alan:4120 metrekare, Çevre:300 m, 

Derinlik:1,5 metre, Hacim 6180 metreküp. Enlem: 37°10'11.50"K; Boylam: 38°59'40.42"D 

‘dir. 

2. istasyon: Yerleşkenin ortasında en büyük gölettir. Alan:33100 metrekare, Çevre:1200 m, 

Derinlik:1,5 m, Hacim:49650 metreküp. Enlem: 37°10'17.40"K; Boylam: 38°59'53.81"D’dir. 

3. istasyon: Ziraat Fakültesinin önündeki gölettir. Alan:17875 metrekare, Çevre:670 m, 

Derinlik:1,5 m, Hacim:28812 metreküp. Enlem: 37°10'13.37"K; Boylam: 39° 0'3.52"D’dir. 

4. istasyon:. Mühendislik Fakültesinin önündeki gölettir Alan:3800 metrekare, Çevre:250 m, 

Derinlik:1,5 m, Hacim:5700 metreküp Enlem: 37°10'22.06"K; Boylam: 39° 0'4.95"D ‘dir. 
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Şekil 1 Kampüs göletleri ve istasyonları (Google Earth Harita Programı 2021 Alınmıştır.) 
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Göletlerdeki araştırma süresince suyun sıcaklığı, çözünmüş oksijen, iletkenlik, ve pH'sı 

arazide YSI 556 MPS multi-parametre cihazı her ay ölçülmüştür. Ayrıca seki (secci) 

derinliğinin de seki (secci) diski ile her ay ölçümü yapılmıştır. Bulunan verilerin ortalamaları 

ve standart sapmaları Tablo 1’de verilmiştir. 

Planktonik algler, 20 ve 35 μm göz açıklığına sahip plankton kepçeleri vertikal ve horizontal 

olarak alınmış, numuneler 500 ml’lik plastik kaplara alınıp üzerine % 3’lük olacak şekilde 

formaldehit eklenerek laboratuvara getirilmiştir. Bentik alglerden epilitik örnekler ise su 

içindeki irili ufaklı taşların algle kaplı yüzeyleri bir fırça ile temiz kap içinde fırçalanıp, çıkan 

su şişelere alınıp %3 formaldehit konsantrasyonu olacak şekilde incelenmek üzere laboratuvar 

ortamına getirilmiştir. 

Fikse edilip Etiketli plastik kaplara konularak laboratuar ortamına getirilen örnekler değişik 

ebatlarda (2x3, 3x4, 4x6) olan Tissue Plate içine konularak 1-2 saat çökmesi beklendikten 

sonra Leica DMIL LED inverted mikroskopta türlerin teşhisleri yapılmıştır. 63x ,40x,20x,10x 

objektifte ise Tubular Plankton Chamber (Boru şekilli plankton hücresi) kullanılmıştır. 

Türlerin total ve taksonomik önem taşıyan bölümlerinin fotoğrafları Leica DMIL LED 

inverted mikroskopta Mshot MD50 web-cam kamera ve Olympos CX31 mikroskopta 

Olympos LC20 web-cam kamera ile çekilmiştir. 

Algler, Algaebase sitesi (http://www.algaebase.org/) ve (http://turkiyealgleri.hitit.edu.tr/) esas 

alınarak sıralanmış ve Alglerin teşhisi için; Bold and Wynne (1985), Borge and Pascher 

(1913), Bourrelly (1972), Cleve-Euler (1951, 1952, 1953a, 1953b, 1955), Czurda (1932), 

Desikachary (1959), Elster and Ohle (1982), Ettl et al. (1985), Graham and Wilcox (2000), 

Hartley (1996), Heering (1914), Huber-Pestalozzi (1938, 1941, 1942, 1950, 1955, 1961, 1968,  

1976, 1982, 1983), Hustedt (1930, 1945), John et al. (2003), Komarek and Anagnostidis 

(1999, 2005), Komárek and Fott, (1983), Komarek and Komarkova (2002, 2006), Komarek 

and Zapomelova (2007), Korshikov (1987), Krammer (2002), Krammer ve Lange-Bertalot 

(1999a,1999b, 1991a, 1991b,1986, 1988), Lavoie et al. (2008) Lemmerman et al. (1915), 

Pascher (1927), Patrick and Reimer (1966, 1975), Prescott (1973), Prescott (1975), Reichardt 

(1999), Round et al. (1990), Round (1959, 1973, 1984) Ruzicka (1977), Skinner ve Entwisle 

(2001), Smith (1920, 1950), Starmach (1966, 1985), Wehr and Sheath (2003). West ve West 

(1904, 1905, 1908, 1912) gibi yazarların eserlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca teşhis edilen 

türler, AlgaeBase veri tabanında (www.algaebase.org) kontrol edilmiştir (Guiry ve Guiry, 

2021). Teşhis edilen alg taksonları “http://turkiyealgleri.hitit.edu.tr/” sitesinden kontolleri 

yapıldıktan ve bu sitede tarandıktan sonra sitede olmayanlar, Türkiye için yeni kayıt olarak 

nitelenmiş ve tespit edilmiştir. 

Diyatom Örneklerinin Tespit Edilmesi ve İncelenmesi 

Diyatome teşhisi için kalıcı preparatların hazırlanmasında aşağıdaki metotlardan her ikisi de 

kullanılmıştır. 

a) Round (1973)’un metodu kullanılmıştır. Alınan örnekler önce 2300 rpm devirde 2 dk. 

santrifüj edilip üzerlerine 20 ml saf su eklenmiştir. Örnekler 2 ml KMnO4 ile muamele 

edilmiştir. Bu şekilde oda sıcaklığında ağızları kapalı olarak dört saat bekletilmiştir. Süre 

bitince 7 ml HCl asit ilave edilip 15-20 dk. yakıldıktan sonra tekrar santrifüj edilmiştir. Bu 

işlemden sonra örnekten asiti uzaklaştırmak için tekrar 2300 rpm devirde 2 dk. santrifüj 

edilmiştir. Lamellerin üzerine yayılarak kurutulmuş Kanada balzamı kullanılarak sabit 

preparat haline getirilmiştir.  

b) Piyasada satılan ticari amaçlı çamaşır suyunu (Etken Madde: Sodyum hipoklorit) 

kullanılma metodu. Her örnek için yaklaşık l birim çamaşır suyu 1 birim çöktürülen alg 
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örneği karıştırılarak 20 dk. bekletildikten sonra 6 dk 3'er kez 2.000 devirde santrifüj 

edilmiştir. Her santrüfüj sonrası örnekler saf suyla yıkanmıştır. (URL-4). 

Elde edilen diyatome örnekleri, geçici ve sabit (kanada balzamı ile sabit preparat haline 

getirilmiş) preparatlar Leica DMIL LED inverted, Olympus BX51-DP71 ve Olympus CX21 

marka stereo mikroskop altında incelenerek takson teşhisleri yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

Suda Fiziksel ve Kimyasal Parametreler 

Sularda her ay ve her istasyonda ölçülen parametrelerin ortalaması ve standart sapmaları 

Çizelge 1’de verilmiştir. Kırmızı renk en yüksek ve yeşil renk en düşük değerlerdir. 

 

Çizelge 1 Göletlerin su parametreleri 

Months pH T 
o

C 
O

2
 mg/l O

2
% EC

25

o

 (μs/cm) TDS mg/l 

Nov.20 9.02±0.19 12.05±1.59 9.42±3.64 109.03±43.73 369.37±2.64 0.231±0.015 

Dec.20 9.22±0.06 7.65±1.60 11.65±1.04 139.58±11.40 378.68±2.24 0.211±0.005 

Jan.21 8.90±0.71 6.65±1.50 11.24±2.53 109.17±28.67 468.29±1.94 0.268±0.003 

Feb.21 9.35±0.39 9.06±9.31 13.58±3.26 112.22±28.15 473.26±5.53 0.285±0.009 

Mar. 21 9.73±0.17 12.96±8.53 11.67±3.25 118.79±32.34 469.31±2.24 0.301±0.012 

Apr.21 9.40±1.70 15.83±1.83 10.58±2.03 123.92±11.35 474.55±3.67 0.296±0.008 

May.21 9.11±0.42 18.38±2.22 11.54±1.40 137.53±29.80 500.37±9.77 0.276±0.007 

Average 9.25±0.27 11.80±4.32 11.38±1.26 121.46±12.85 447.69±51.54 0.267±0.034 

 

Tespit Edilen Alg Taksonları 

Göletlerde, 62 tanesi Bacillariophyta, 12 tanesi Charophyta, 19 tanesi Chlorophyta, 28 tanesi 

Cyanobacteria, 6 tanesi Miozoa, 1 tanesi Cryptophyta’dan olmak üzere toplam 128 alg 

taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonların bölüm veya divizyolara göre dağılımları Şekil 2’de 

ve aylara ve istasyonlara göre bulunuşları Çizelge 2’de verilmiştir.  

Aylara göre takson sayıları; Kasım;93, Aralık;69, Ocak; 51, Şubat; 61, Mart; 58, Nisan;87, 

Mayıs;70 olarak bulunmuştur. Her zaman ve devamlı % 100 rastlanan taksonlar; Amphora 

ovalis, Cyclotella meneghiniana, Cymbella aspera, Encyonema cespitosum, Gyrosigma 

acuminatum, Melosira varians, Surirella librile, Ulnaria ulna, Calothrix sp., Chroococcus 

turgidus, Ceratium furcoides, Ceratium hirundinella, Peridinium aciculiferum, Peridinium 

sp,. Cosmarium leave, Monactinus simplex, Oedogonium sp., Oocystis borgei, Pandorina 

morum, Dinobryon divergens taksonlarıdır.  
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Çoğunlukla veya genellikle % 70-90 rastlanılan taksonlar ise; Cocconeis placentula, Ulnaria 

acus, Chroococcus minutus, Cosmarium brebissonii, Pediastrum duplex, Scenedesmus 

ecornis, Scenedesmus quadricauda, Amphora copulate, Craticula halophile, Encyonema 

auerswaldii, Calothrix parietina, Chroococcus minor, Merismopedia glauca, Cosmarium 

formosulum, Cosmarium granatum, Euastrum dubium, Botryococcus braunii, Oocystis 

lacustris, Scenedesmus ellipticus, Ulothrix zonata taksonlarıdır.  

 

 

Şekil 2 Göletlerde bulunan alg taksonlarının bölüm veya divizyolara göre dağılımları 

 

Çizelge 2 Göletlerde tespit edilen alg taksonların aylara ve istasyonlara göre bulunuşları 

Bölüm Taxon K.20 A.20 O.21 Ş.21 M.21 N.21 M.21 % B 

Bacillariophyta Amphora ovalis + + + + + + + 100 

Bacillariophyta Cyclotella meneghiniana + + + + + + + 100 

Bacillariophyta Cymbella aspera + + + + + + + 100 

Bacillariophyta Encyonema cespitosum + + + + + + + 100 

Bacillariophyta Gyrosigma acuminatum + + + + + + + 100 

Bacillariophyta Melosira varians + + + + + + + 100 

Bacillariophyta Surirella librile + + + + + + + 100 

Bacillariophyta,
; 60; 47%

Cyanobacteria,
; 28; 22%

Chlorophyta,; 
21; 16%

Charophyta,
; 12; 9%

Miozoa,; 6; 5%

Cryptophyta; 1; 
1%

Diğer; 7; 6%
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Bölüm Taxon K.20 A.20 O.21 Ş.21 M.21 N.21 M.21 % B 

Bacillariophyta Ulnaria ulna + + + + + + + 100 

Cyanobacteria Calothrix sp. + + + + + + + 100 

Cyanobacteria Chroococcus turgidus + + + + + + + 100 

Miozoa Ceratium furcoides + + + + + + + 100 

Miozoa Ceratium hirundinella + + + + + + + 100 

Miozoa Peridinium aciculiferum + + + + + + + 100 

Miozoa Peridinium sp. + + + + + + + 100 

Charophyta Cosmarium laeve + + + + + + + 100 

Chlorophyta Monactinus simplex + + + + + + + 100 

Chlorophyta Oedogonium sp. + + + + + + + 100 

Chlorophyta Oocystis borgei + + + + + + + 100 

Chlorophyta Pandorina morum + + + + + + + 100 

Cryptophyta Dinobryon divergens + + + + + + + 100 

Bacillariophyta Cocconeis placentula + 

 

+ + + + + 86 

Bacillariophyta Ulnaria acus + + + 

 

+ + + 86 

Cyanobacteria Chroococcus minutus + + 

 

+ + + + 86 

Charophyta Cosmarium brebissonii + + 

 

+ + + + 86 

Chlorophyta Pediastrum duplex + + + + 

 

+ + 86 

Chlorophyta Scenedesmus ecornis + + + + 

 

+ + 86 

Chlorophyta Scenedesmus quadricauda  + + 

 

+ + + + 86 

Bacillariophyta Amphora copulata + + 

 

+ 

 

+ + 71 

Bacillariophyta Craticula halophila + 

 

+ 

 

+ + + 71 

Bacillariophyta Encyonema auerswaldii + + + 

 

+ + 

 

71 

Cyanobacteria Calothrix parietina 

  

+ + + + + 71 

Cyanobacteria Chroococcus minor + + 

  

+ + + 71 

Cyanobacteria Merismopedia glauca 

 

+ 

 

+ + + + 71 
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Bölüm Taxon K.20 A.20 O.21 Ş.21 M.21 N.21 M.21 % B 

Charophyta Cosmarium formosulum + + + 

 

+ + 

 

71 

Charophyta Cosmarium granatum + 

  

+ + + + 71 

Charophyta Euastrum dubium + + 

  

+ + + 71 

Chlorophyta Botryococcus braunii + + 

  

+ + + 71 

Chlorophyta Oocystis lacustris 

 

+ + + 

 

+ + 71 

Chlorophyta Scenedesmus ellipticus + + 

  

+ + + 71 

Chlorophyta Ulothrix zonata + + 

  

+ + + 71 

Bacillariophyta Cymbella cymbiformis 

  

+ + 

 

+ + 57 

Bacillariophyta Cymbella tumida + 

 

+ 

  

+ + 57 

Bacillariophyta Cymbopleura amphicephala + 

 

+ + + 

  

57 

Bacillariophyta Diatoma vulgaris + 

   

+ + + 57 

Bacillariophyta Encyonema silesiacum + + 

  

+ + 

 

57 

Bacillariophyta Navicula cryptocephala + 

  

+ 

 

+ + 57 

Bacillariophyta Navicula rostellata + + + 

   

+ 57 

Bacillariophyta Paraplaconeis placentula 

 

+ + 

  

+ + 57 

Bacillariophyta Rhopalodia gibba + 

   

+ + + 57 

Cyanobacteria Anabaena oscillarioides  + + 

   

+ + 57 

Cyanobacteria Leptolyngbya lagerheimii + 

   

+ + + 57 

Cyanobacteria Oscillatoria sp. + + 

   

+ + 57 

Cyanobacteria Phormidium sp. + + + 

   

+ 57 

Charophyta Mougeotia sp. + + 

  

+ + 

 

57 

Chlorophyta Coleochaete pulvinata + + 

 

+ 

 

+ 

 

57 

Chlorophyta Monactinus simplex var. sturmii + 

  

+ + + 

 

57 

Chlorophyta Pediastrum simplex  + 

 

+ 

  

+ + 57 

Chlorophyta Tetraëdron minimum + 

   

+ + + 57 

Chlorophyta Gloeocystis gigas + + 

   

+ + 57 

KONGRE TAM METİN KİTABI 162 www.gapzirvesi.org



  

Bölüm Taxon K.20 A.20 O.21 Ş.21 M.21 N.21 M.21 % B 

Bacillariophyta Achnanthidium minutissimum + 

  

+ 

  

+ 43 

Bacillariophyta Craticula cuspidata 

 

+ + + 

   

43 

Bacillariophyta Cyclotella distinguenda 

  

+ + 

  

+ 43 

Bacillariophyta Cyclotella sp. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

43 

Bacillariophyta Cymatopleura apiculata 

 

+ 

   

+ + 43 

Bacillariophyta Cymbella neocistula + 

  

+ + 

  

43 

Bacillariophyta Diatoma moniliformis 

    

+ + + 43 

Bacillariophyta Discostella stelligera 

  

+ + 

  

+ 43 

Bacillariophyta Gomphonema acuminatum + 

  

+ 

  

+ 43 

Bacillariophyta Gyrosigma attenuatum + 

   

+ + 

 

43 

Bacillariophyta Hantzschia amphioxys + 

   

+ 

 

+ 43 

Bacillariophyta Navicula capitatoradiata 

 

+ + + 

   

43 

Bacillariophyta Nitzschia linearis + + 

    

+ 43 

Bacillariophyta Nitzschia sigmoidea + + 

   

+ 

 

43 

Bacillariophyta Staurosira construens 

   

+ + + 

 

43 

Bacillariophyta Surirella minuta  

  

+ + 

 

+ 

 

43 

Bacillariophyta Surirella undulata 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

43 

Bacillariophyta Ulnaria capitata 

 

+ 

 

+ + 

  

43 

Bacillariophyta Pinnularia sp. + 

    

+ + 43 

Cyanobacteria Anabaena sp. 

    

+ + + 43 

Cyanobacteria Calothrix fusca 

    

+ + + 43 

Cyanobacteria Gloeocapsa sanguinea + + 

   

+ 

 

43 

Cyanobacteria Komvophoron constrictum + + 

   

+ 

 

43 

Cyanobacteria Merismopedia tenuissima 

 

+ 

 

+ 

  

+ 43 

Cyanobacteria Microcystis flosaquae + + 

    

+ 43 

Cyanobacteria Oscillatoria limosa + + 

   

+ 

 

43 
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Bölüm Taxon K.20 A.20 O.21 Ş.21 M.21 N.21 M.21 % B 

Cyanobacteria Phormidium terebriforme 

  

+ 

  

+ + 43 

Cyanobacteria Spirulina major + 

    

+ + 43 

Miozoa Peridinium volzii + + 

 

+ 

   

43 

Miozoa Tripos fusus + 

    

+ + 43 

Charophyta Closteriopsis acicularis + + 

   

+ 

 

43 

Charophyta Cosmarium botrytis + + 

   

+ 

 

43 

Charophyta Spirogyra sp. + 

   

+ + 

 

43 

Chlorophyta Ankistrodesmus densus + + 

   

+ 

 

43 

Chlorophyta Ankistrodesmus spiralis + 

   

+ + 

 

43 

Chlorophyta Lagerheimia chodatii + + 

   

+ 

 

43 

Chlorophyta Pediastrum angulosum + 

    

+ + 43 

Bacillariophyta Asterionella formosa 

 

+ + 

    

29 

Bacillariophyta Caloneis amphisbaena 

  

+ + 

   

29 

Bacillariophyta Cymbella affinis + 

    

+ 

 

29 

Bacillariophyta Fragilaria biceps 

  

+ + 

   

29 

Bacillariophyta Fragilaria capucina 

  

+ + 

   

29 

Bacillariophyta Gomphonella olivaceolacua + 

  

+ 

   

29 

Bacillariophyta Gomphonema laticollum + + 

     

29 

Bacillariophyta Luticola goeppertiana 

  

+ 

   

+ 29 

Bacillariophyta Navicula lanceolata + 

   

+ 

  

29 

Bacillariophyta Pantocsekiella ocellata 

  

+ + 

   

29 

Bacillariophyta Rhopalodia gibba  

  

+ + 

   

29 

Bacillariophyta Epithemia sorex 

 

+ + 

    

29 

Bacillariophyta Surirella ovalis 

  

+ + 

   

29 

Cyanobacteria Hydrococcus rivularis + + 

     

29 

Cyanobacteria Lyngbya sp. + + 

     

29 
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Bölüm Taxon K.20 A.20 O.21 Ş.21 M.21 N.21 M.21 % B 

Cyanobacteria Microcystis aeruginosa + 

    

+ 

 

29 

Cyanobacteria Oscillatoria sancta + 

  

+ 

   

29 

Cyanobacteria Phormidium chalybeum + 

   

+ 

  

29 

Cyanobacteria Pseudanabaena limnetica + + 

     

29 

Cyanobacteria Snowella lacustris + 

    

+ 

 

29 

Charophyta Closterium lanceolatum + 

    

+ 

 

29 

Charophyta Penium margaritaceum + 

    

+ 

 

29 

Chlorophyta Coelastrum sphaericum + 

    

+ 

 

29 

Bacillariophyta Epithemia turgida 

    

+ 

  

14 

Bacillariophyta Gomphonema affine 

   

+ 

   

14 

Bacillariophyta Gomphonema truncatum  + 

      

14 

Bacillariophyta Navicula rhynchocephala 

   

+ 

   

14 

Bacillariophyta Nitzschia amphibia 

     

+ 

 

14 

Bacillariophyta Staurastrum crenulatum 

   

+ 

   

14 

Cyanobacteria Anabaena torulosa 

    

+ 

  

14 

Cyanobacteria Komvophoron schmidlei + 

      

14 

Charophyta Zygnema sp. + 

      

14 

 Toplam Takson 93 69 51 61 58 87 70  

 

Göletlerde ağustos ayından itibaren aralık ayına kadar yüzeyde alg pislikleri görülmektedir. 

Bunun başlıca iki nedeni vardır.  

A. Suda artan azot ve fosfor miktarıdır. Bununda iki kaynağı vardır.  

1. Atatürk Baraj gölünün suyunun artan besintuzu miktarıdır. Göletlerde buharlaşma yoluyla 

eksilen su yerine, yıllık 97280 metreküp su eklenmesi yoluyla, besin tuzu miktarı artmaktadır. 

Toplam Fosfor Konsantrasyonu: 

1995-1996 ortalama toplam fosfor 0,0053 mg/l (Sınanmış, 2001) 

2019 ortalama fosfor 0,467 mg/l (Ulugerger, 2019) 

Artış:88 kat artış 
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Toplam Azot Konsantrasyonu: 

1995-1996 ortalama Toplam azot 2,158 mg/l 

2019 ortalama Toplam Azot 26,62 mg/l 

Artış:12 kat artış 

Her yıl Buharlaşma kaybından dolayı havuzlara eklenmesi gereken su miktarı 97280 

metreküp’ tür.  

Her yıl göletlere kanaldan gelen eklenen su yoluyla gelen Toplam Fosfor miktar 45,43 kg  

Her yıl göletlere kanaldan gelen eklenen su yoluyla gelen Toplam Azot miktar 2589 kg  

2. Göletlerin çevresinde ekilen çim ve ağaçlara her yıl verilen hayvan gübrelerinin sızıntı 

yoluyla göletlere karışması ve suda besin tuzu miktarını arttırması.  

Havuzların etrafında ekilen çim ve ağaç alanı yaklaşık 50000 metrekaredir. 

Dekara verilen 1 ton iyi ahır gübresiyle, toprağa 5,5 kg azot, 3,1 kg fosfor verilmiş olur. 

Toplam 18 ton kullanılıyor ve % 20 ‘i suya karışıyor. Yılda en az suya 19,8 kg azot ve 11,16 

kg fosfor karışmaktadır. 

Gölet etrafındaki bahçelerde gübrelerin göl içine girmesinin drenaj yapılarak engel olunması, 

çim alanlarının azaltılması ve kuraklığa dayanıklı ağaçların ve çiçeklerin kullanılması 

gerekmektedir. 

B. Alglerin doğal düşmanları olan zooplanktonların (Cladocera- Daphnia sp. ve Rotifera – 

Keratella sp. gibi) sudaki balık ve larvaları tarafından yok edilmesi.  

Göletin içinde ve etrafında hiçbir su içi ve dışı makrofit bulunmamasından dolayı 

zooplanktonlar saklanamamakta ve olanlarda balıklara ve larvalarına av olmaktadır. 

Bu nedenle hem göletlerde bu soruna çare olması için Nülifer gibi dekoratif olan (Nuphar sp.) 

makrofitlerin göletlerin yüzey alanının en az 1/5 ini kaplıyacak şekilde ekilmesi 

gerekmektedir. Alg pisliğinde bulunan alg ve zooplankton cinsleri Çizelge 3’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3. Alg Pisliğinde Bulunan Alg ve Zooplankton Cinsleri 

Cyanobacteria  

Chroococcus sp. 

Phormidium sp. 

Chlorophyta  

Cosmarium sp.  

Euastrum sp. 

Oocystis sp. 

Scenedesmus sp. 

Mougeotia sp. 

Oedogonium sp. 

Ulothrix sp. 

Bacillariophyta  

Cyclotella sp. 

Cymbella sp. 

Diploneis sp. 

Fragilaria sp. 

Gomhonema sp. 

Mastogloia sp. 

Navicula sp. 

Pinnularia sp. 

Rhopalodia sp. 

Ulnaria sp. 

Zooplankton  

Daphnia sp. 

Bosmina sp. 

Alona sp. 

Keratella sp. 

Collotheca sp. 

Lecane sp. 

Philodina sp. 

Nematoda 

Sucul Mantarlar 
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Alg pisliklerin boyutları ve göletlerde görünümleri Şekil 3 ve 4’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. Alg pisliklerin ölçümleri 

 

  

KONGRE TAM METİN KİTABI 167 www.gapzirvesi.org



  

 

  

 

Şekil 4. Alg pisliklerin göletlerde oluşumu ve görüntüleri 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Baraj Gölü’nde diyatomeler, hem tür sayısı hem de organizma yoğunluğu bakımından taş, 

bitki ve sedimanlar üzerinde en baskın alg grubu olarak belirlenmiştir. Taş, bitki ve 

sedimanlar üzerinde yoğunluk bakımından toplam organizmanın % 55’ini diyatomeler 

oluşturmuş ve en yüksek değerlerine sıcaklığın düşük olduğu kış ve güz sonu aylarında 

ulaşmış ve buna bağlı olarak toplam organizma sayılarında en yüksek değerlerini bu 

mevsimlerde belirlenmiştir. Bellinger ve Sigee, (2010); Sladeck (1986) diyatomelerin çeşitli 

ekolojik değişimlere karşı toleranslı türleri içerdiğini, tatlı, acı ve tuzlu sularda geniş oranda 

yayıldıklarını bildirmiştir. Ayrıca Diyatomelerin genellikle bahar, sonbahar ve kış, aylarında 

gelişim gösterdikleri ve soğuk sularda tür çeşitliliği ve organizma yoğunluğunun diyatomeler 

tarafından baskılandıklarını bildirmişlerdir. (Patrick, 1957; Bellinger ve Sigee, 2010). 

Litaratürlerde alglerin biyomonitor organizma olarak kullanımı yaygındır. Biyomomitor 

algler su kalitesi ve göl veya göletlerin trofi durumunu saptamaya yardımcı olmaktadırlar. 

Göletlerimizde yaygın ve devamlı olan taksonlardan: Mezotrofik sularda yaygın görülen 

Amphora ovalis, Ceratium furcoides, Ceratium hirundinella, Merismopedia glauca, Navicula 

cryptocephala, Oscillatoria sp., Pediastrum duplex ve Phormidium sp.; Mezotrofik ve Ötrofik 

sularda yaygın görülen Cosmarium granatum, Cymbopleura amphicephala, Dinobryon 

divergens, Monactinus simplex, Monactinus simplex var. sturmii, Oocystis lacustris, 

Pediastrum simplex, Scenedesmus ecornis, Scenedesmus quadricauda, Pandorina morum, 

Oocystis borgei; Oligotrofik-Mezotrofik sularda yaygın görülen Calothrix parietina, 

Calothrix sp., Cosmarium formosulum, Chroococcus turgidus göletlerimizde görülmüştür 

(Whitton ve ark 2005; Rawson, 1956; Jing-Rong Yang ve Mike Dickman 1993 ). Bu 

biyomonitor alglere göre göletler mezotrofikten ötrofiğe geçiş yapmaktadır.  

Sonuç olarak, yapılan arazi çalışmaları sırasında yerinde yapılan gözlemlere ve elde edilen 

değerlere bakıldığında, göletlere buharlaşmadan dolayı eksilen su Atatürk Baraj Gölü’nden 

alınmakta ve en büyük besin tuzu ilavesi bu yolla olmaktadır. Atatürk Baraj Gölü’nü su 

kalitesini tehdit eden önemli kirletici kaynakları aşağıdaki verilmiştir. 

Bunlar: 

 Yukarı ve Orta Fırat Havzasında bulunan il, ilçe ve köylerde atıksu arıtma tesislerinin 

olmayışı ve olsa bile yeterli olarak çalıştırılmaması 

 Baraj gölü etrafında yapılan yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetleri  

 Tarım Alanlarında çok yoğun olarak gübre kullanımı 

 Her yıl yeni tarım alanlarının açılması ve yeni meyve bahçelerinin kurulması 

 Göl kenarlarının yetersiz ağaçlandırılmasından dolayı oluşan su ve rüzgar erozyonu 

 Bölgede sık sık meydana gelen toz bulutları 

 Kıyı bölgelerinde yapılan kaçak yapılaşma 

 Rekreasyon bölgelerinin atıksu ve çöp sorunları 

 Arasıra meydana gelen petrol boru yangınları 

 

Ayrıca göl kenarının jeolojisinden ve su seviyesinde aşırı düşüşlerden dolayı yeterli bir 

makrofit kuşağı oluşmamıştır. Ayrıca aşırı avcılık ve yoğun olta atımı nedenleriyle gölde 

balıkçılık faaliyetleri istenen seviyede değildir. Atatürk Baraj Gölü kafes balıkçığına izinler 

verilmiştir. İzin verilen bölgelerin iyi seçilmesi ve tesislerin çok sıkı denetlenmesi göl 

kirlenmesi açısından önemlidir. 
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ÖZET 

Bu çalışma, Karaali Kaplıcası (Şanlıurfa) alg florasını belirlemek amacıyla, Mart 2019 ve 

Eylül 2020 tarihleri arasında, mevsimsel olarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda, 

Cyanobacteria divizyosunda 19 cinse ait 31 takson, Bacillariophyta divizyosunda 15 cinse ait 

23 takson, Charophyta divizyosunda 5 cinse ait 6 takson ve Chlorophyta divizyosunda 2 cinse 

ait 2 takson belirlenmiştir. Toplamda ise 41 cinse ait 62 alg taksonu teşhis edilmiştir. Bu 

taksonlardan 8 tanesi, Türkiye alg florası için yeni kayıt özelliğindedir.  

Çalışma alanlarında en yoğun olarak Cyanobacteria divizyosuna ait taksonlar, ikinci olarak 

ise Bacillariophyta divizyosuna ait taksonlar gözlemlenmiştir. Ayrıca termal suların fiziksel 

ve kimyasal özellikleri de incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Termofilik Alg, Alg Florası, Karaali Kaplıcası, Şanlıurfa  

 

ABSTRACT 

This study was conducted seasonally between March 2019 and September 2020 in order to 

determine the algae flora of Karaali Thermal Spring (Şanlıurfa). As a result of the study, 31 

taxa belonging to 19 genera in Cyanobacteria division, 23 taxa belonging to 15 genera in 

Bacillariophyta division, 6 taxa belonging to 5 genera in Charophyta division and 2 taxa 

belonging to 2 genera in Chlorophyta division were determined. In total, 62 algae taxa 

belonging to 41 genera were identified. 8 of these taxa are new records for Turkey's algal 

flora.  

In the study areas, taxa belonging to the Cyanobacteria division were observed most 

frequently and secondly the taxa belonging to the Bacillariophyta division were observed. In 

addition, physical and chemical properties of thermal waters were also examined. 

Keywords: Thermophilic Algae, Algae Flora, Karaali Thermal Spring, Şanlıurfa 

 

GİRİŞ 

Algler ve Genel Özellikleri  

Algler göl, akarsu, deniz gibi birçok çevrede hayatlarını devam ettirebilen, fotosentez 

yapabilen mikroskobik canlılardır. Algler; sahip olduğu pigmente, hayat döngüsüne, 

sentezlediği besinlerin kimyası ve hücrelerinin yapısal özelliklerine göre sınıflandırılır (Aktar 

ve Cebe, 2010). Su ekosistemlerinde yaşamlarını sürdüren organizmalar için algler, besin 

zincirinin ilk basamağında bulunması yönünden büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple 
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alg popülasyonunun değişimine neden olan su kalitesi, sıcaklığı, içeriği gibi fiziksel ve 

kimyasal parametlerinin yani çevre şartlarının neler olduğu bilinmelidir (Altuner, 1982). 

Algler günümüzün en büyük problemlerinden çevre kirliliği ve açlık sorunlarına 

getirebileceği çözümler açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Algler insan ve hayvanlar 

için gıda olarak kullanılabilmenin yanısıra temiz bir enerji kaynağı olarak da 

değerlendirilebilmektedir. Biyoteknoloji alanında da alglerden faydalanılmaktadır (Raja ve 

ark., 2008).  

Termofilik Algler  

Bazı algler canlı yaşamı için uygun olmayan yüksek sıcaklık ( >45°C), düşük sıcaklık (-20 ile 

0°C arası), yüksek tuzluluk, çok asidik (pH: 0-4) veya çok bazik (pH: 8-12) gibi ekstrem 

koşullarda da yaşayabilmektedir. Bu ortamlarda yaşayan algler ekstremofilik organizmalar 

olarak isimlendirilir (Seckbach, 2007; Rath ve ark., 2009). Ekstrem koşullardan yüksek 

sıcaklıkta yaşayan organizmalar termofilik olarak adlandırılmaktadır. Çizelge 1.1.’de termal 

sularda (>45°C) yaşamlarını sürdüren termofilik canlılar verilmiştir. Bazı alg türleri termofilik 

habitatlarda yaşamaya uyum sağlamıştır (Castenholz, 1969).  

 

Çizelge 1.1. Termal sularda (>45°C) yaşayan canlılar (Castenholz, 1969) 

Canlı Sıcaklık 

İpliksi ve Soliter Bakteriler 95°C 

Asidofilik Tiyobasiller 60°C 

Fotosentetik Bakteriler 57-60°C 

Siyanobakteriler 74°C 

Rodofitler 56-57°C 

Mantarlar 60°C 

Diyatomeler 50°C 

Yeşil Algler 48°C 

Siliatlar 50°C 

Rotifera 45°C 

Kabuklular 50-59°C 

Örümceğimsiler 50-51°C 

Sinek 50°C 

Kın Kanatlılar 45°C 
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Termal Kaynaklar  

Dünyamızda yeryüzünün altındaki farklı katmanlarda var olan ısının etkisiyle oluşan, içinde 

barındırdığı tuz, mineral, gaz ve sıcaklık oranı normal değerlerin üstünde olan kaynaklar 

jeotermal enerjiyi ifade eder; bu dünyanın merkezinden yeryüzüne mütemadiyen ısı akışı 

demektir (Serpen, 2005; Erden, 2005).  

Türkiye jeotermal enerji bakımından çok zengin ve bu enerjiyi aktif kullanabilecek bir ülke 

olmakla birlikte jeotermal enerji potansiyeli açısından dünya genelinde 7. Avrupa’da da 1. 

olduğu jeotermal kaynakları genellikle elektrik üretimi, binaların ısıtılması, seraların 

soğutulması ve ısıtılması, kaplıcalarda sıcak ve şifalı su olarak kullanmaktadır (Kılıç ve Kılıç, 

2009; Kuter, 2009).  

Ülkemizde yıllardır tatlı su üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunların büyük 

bölümünün içeriğini ise göller, göletler gibi durgun sular ve akarsular oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte kaplıcalarda yaşayan alg florası çalışmaları çok azdır. Ülkemiz sahip olduğu 

500’e yakın termal kaynak ile termal sular ve mineralli sular çeşitliliği yönünden zengindir 

(Çağlar, 1948). 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmamız arazi örneklemeleri ve laboratuvar çalışmaları olarak 2 basamakta yapılmıştır. 

Arazi çalışmalarında örnekleme istasyonları Karaali Kaplıcası’nda 4 istasyon olarak 

belirlenmiştir. Mart 2019, Haziran 2019, Temmuz 2020 ve Eylül 2020 tarihlerinde 

istasyonlardan örneklemeler alınmıştır. Karaali Kaplıcası Şanlıurfa’nın 32 km 

güneydoğusunda, Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Karaali Mahallesi’ndedir. 

Örnekleme lokasyonlarında alg örnekleri bulunduğu yere göre çeşitli araç ve gereçler 

kullanılarak alınmıştır. Termal su çevresindeki taşlar üzerindeki tabaka halindeki alg örnekleri 

(epilitik) spatula kullanılarak alınmıştır. Su içerisinde bulunan taşlardaki alg örneklerinin ise 

fırça kullanılarak hafif hareketler ile taşların yüzeyinden ayrılması sağlanmıştır. Sonrasında 

fırçaladığımız taşların yüzeyine su dökerek bir kap içerisine alınan alg örnekleri cam 

kavanozlara aktarılmıştır. Su diplerinden örnek alırken pens kullanılmış, çamur ile alg 

tabakasının birbirinden ayrılmasına özen gösterilmiştir. Termal suyun temas ettiği beton, 

demir kapak gibi sert zeminlerde gelişen alg örneklerini almak için ise spatula kullanılarak 

kazıma işlemi yapılmıştır.  

Örneklemeler ile alınan kaplıca suları cam kavanozlarda, üzerlerine son konsantrasyonu %4 

olacak şekilde formaldehit çözeltisi koyularak muhafaza edilmiştir. Arazi çalışmalarında 

termal suların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ölçülmüştür. Bunlar; suyun pH değeri, 

sıcaklık değeri, elektriksel iletkenlik durumu, çözünmüş oksijen miktarı, içerdiği tuz 

yoğunluğu gibi özelliklerdir. Toplanmış olan örnekler laboratuvara getirilerek mikroskopta 

incelenerek cins ve tür ayrımına gidilmiştir. Diyatom Örneklerinin Tespit Edilmesi için de 

öncelikle örneklemeler alındığı istasyonlara göre ayrı beherglaslara koyulmuştur. Daha sonra 

üzerlerine beherglastaki örnek miktarı kadar çamaşır suyu (Sodyum Hipoklorit) eklenerek 30 

dakika dinlenmeye bırakılmıştır. Dinlendirilen örneklere aynı miktarda saf su ekleme ve 

örneklemeden belli bir süre sonra aynı miktarda sıvı almak suretiyle çamaşır suyu yoğunluğu 

istenilen orana indirgenmiştir. Sonrasında örneklemeler santrifüj tüplerine alınarak santrifüj 

cihazına konulmuştur. Cihaz 5 dakika boyunca 2500 rpm devirde çalıştırılmıştır. Daha sonra 

örnekler saf su ile yıkanarak bu işlem 3 defa tekrar edilmiştir. Saf suyla yıkama işleminden 

sonra örnekler mikroskopta incelenmiştir. 

Tür sistematiği ve tür isimleri www.algaebase.org sitesindeki güncel kayıtlardan 

yararlanılarak bulunmuştur. Türkiye için yeni kayıtlar “Türkiye Bitkileri Listesi Suyosunları” 
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(Taşkın ve ark., 2019) kitabından ve “Türkiye Algleri“ (Türkiye Algleri, 2020) sitesinden 

kontrol edilerek bulunmuştur. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Termal sularının Fiziksel ve Kimyasal Sonuçları  

Karaali Kaplıcası suları analiz sonuçlarına göre 48ºC ile hipertermal su özelliği, pH 

değerlerine göre ise bazik su özelliği göstermektedir (Çizelge 1.2.). 

 

Çizelge 1.2. Karaali Kaplıcası’nın su analizi 

pH 7.19 Sıcaklık 48°C 

EC (μS/cm) 929 SO4 1.98 

Ca (meq/I) 4.79 Cl 2.48 

Mg (meq/I) 1.32 SiO₂ 28.00 

K (meq/I) 0.03 Na (meq/I) 3.19 

HCO3 4.00 Toplam Anyon 8.79 

CO3 0.33 Toplam Katyon 9.33 

 

Hava şartlarına göre sıcaklık değişimleri çok fazla olmamakla birlikte istasyonlarda da en 

yüksek sıcaklık yaz mevsiminde ve 1. istasyonda ölçülmüştür. Kaplıca kaynak ağızdan 

uzaklaştıkça çevrenin etkisi ile sıcaklık değerleri düşmektedir. 

Teşhis Edilen Alg Organizmaların Sistematiği ve Mevsimsel Dağılımı 

Karaali (Şanlıurfa) kaplıcalarında Mart 2019-Eylül 2020 yılları arasında yapılan çalışmada 

Cyanobacteria şubesine ait 31, Bacillariophyta şubesine ait 23, Charophyta şubesine ait 6 ve 

Chlorophyta şubesine ait 2 tür ile toplamda 62 tür alg teşhis edilmiştir. Çalışmamızda 7 tanesi 

Cyanobacteria, 1 tanesi Bacillariophyta olmak üzere 8 tane takson Türkiye alg florası için 

yeni kayıttır (Çizelge 1.3.).  

Alg türleri içinde %50 ile Cyanobacteria baskın şube olmuştur. Cyanobacteria şubesini %37 

ile Bacillariophyta, %10 ile Charophyta, %3 ile Chlorophyta şubesi izlemiştir (Şekil 1.1.). 
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Şekil 1.1. Karaali alg divizyonunun dağılımı 

 

 

Çizelge 1.3. Karaali Kaplıcası’ndaki alg türlerinin istasyonlara göre mevsimsel yayılışı 

LOKASYON Karaali Kaplıcası  

MEVSİMLER Kış İlkbahar 

             

                                                    iSTASYONLAR 

      TAKSONOMİ 

1.ist. 2.ist. 3. ist. 4.ist. 4. ist. Toplam 

DİVİZYO TÜRLER       

Cyanobacteria 

 

Anagnostidinema 

amphibium 
     1 

Calothrix parietana      2 

Chroococcus 

membraninus 
     2 

Chroococcus minumus      1 

Chroococcus minutus      2 

Chroococcus turgidus      1 

*Cyanobacterium 

minervae 
     1 

*Cyanosarcina 

thermalis 
     2 

*Gloeocapsa thermalis      1 

Kamptonema 

formosum 
     1 

Kamptonema okenii      1 

Komvophoron      1 
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schmidlei 

Leptolynbya fragilis      1 

Limnoraphis 

hieronymusii 
     1 

Oscillatoria princeps      1 

Oscillatoria sancta      4 

Oscillatoria subbrevis      1 

Oscillatoria tenius      2 

Phormidium 

chlorinum 
     1 

Phormidium favosum      1 

Phormidium 

granulatum 
     1 

Phormidium lucidum      1 

Phormidium 

terebriforme 
     2 

Phormidium 

tergestinum      2 

Planktolyngbya 

contorta 
     1 

*Potamolinea 

aerugineocaerulea 
     1 

*Pseudanabaena 

thermalis      3 

Rivularia sp.      1 

*Schizothrix calcicola      1 

Spirulina laxa      1 

*Wolskyella australis      1 

Bacillariophyta 

 

Achnanthes coarctata      1 

Lemnicola exigua      4 

Achnanthidium 

minutissimum      2 

Cocconeis placentula      1 
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Cocconeis scutellum      2 

Cyclotella sp.      4 

Diatoma moniliformis      3 

Diatoma vulgaris      1 

Diploneis oblongella      1 

Diploneis ovalis      1 

Diploneis subovalis      1 

Encyonema 

cespitosum 
     1 

Gomphonema augur      1 

Gomphonema gibba      2 

Gomphonema 

sphaerophorum 
     2 

Hantzschia amphioxys      1 

Nitzschia amphibia      2 

Nitzschia linearis      1 

Nitzschia palea      2 

Pinnularia interrupta      1 

*Platessa lutheri      1 

Rhopalodia sp.      1 

Surirella ovalis      2 

Charophyta 

Actinotaenium curtum      1 

Closterium sp.      1 

Cosmarium granatum      1 

Cosmarium laeve      1 

Klebsormidium 

fluitans 
     1 

Spirogyra sp.      1 

Chlorophyta Oedogonium sp.      1 
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Scenedesmus acunae      1 

* Türkiye Alg Florası için yeni kayıt olan türler 

 

SONUÇ  

Dünya genelinde sıcaklıkların artması, artan nüfus ile birlikte insanların doğada daha fazla 

tahribat oluşturması sonucu sucul ekosistemler kirlenerek biyoçeşitliliğimize zarar 

vermektedir. Kaplıcaların ekonomiye katkısı ve sağlık faydaları ile toplumsal hayatın parçası 

olmasının yanında sahip olduğu çevresel özellikler ile canlı çeşitliliğine katkısının önemi 

büyüktür. Biyoçeşitliliğimizin korunması için sucul ekosistemlerdeki alg türleri tespit edilmeli 

ve kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca termofilik alglerin yapısındaki sıcaklığa dayanıklı 

enzimlerin moleküler çalışmalarda kullanılmasının yanı sıra tıp, kozmetik, gıda, temiz enerji 

gibi birçok alanda da bu alglerin önem arz etmesi bilimsel çalışmaların termofilik algler 

üzerinde yoğunlaşmasını sağlamıştır. İlerleyen yıllarda ülkemizdeki termofilik algler üzerinde 

yapılan çalışmaların bilime katkısının yanında ekonomik olarak da ülkemize fayda 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla çalışmamız ile birlikte Karaali (Şanlıurfa) 

kaplıcalarındaki alg florası kayıt altına alınmıştır. 8 tanesi Türkiye alg florası için yeni kayıt 

özelliği olmakla birlikte toplamda 4 divizyona ait 62 alg taksonu tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bu bulgular dünyadaki ve ülkemizdeki alg florasına katkı 

yapacaktır. Şanlıurfa ilinde bulunan kaplıcalarda ilk kez yapılan bu çalışma ileride yapılacak 

detaylı çalışmalara bir temel oluşturması açısından önemlidir.  
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ÖZET 

Betonarmenin heterojen yapısı sebebiyle, kendisini oluşturan malzemelerin fiziksel 

özelliklerine bağlı olarak davranış göstermektedir. Betonarmenin davranışını etkileyen ana 

malzemeler beton ve çeliktir. Betonarmenin davranışını anlayabilmek için betonarmeyi 

oluşturan beton ve çeliğin mekanik özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Beton ve çelik 

üzerine uzun yıllardır birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda beton ve çeliğin davranış 

modelleri üretilerek deneysel çalışmaların, analitik hesabı yapılmaktadır. Bilindiği gibi beton 

çeliğe göre daha az sünek bir malzeme olup, şekil değiştirme kabiliyeti sınırlıdır. Çelik ise 

betona göre daha sünek bir malzeme olması sebebiyle, daha fazla uzama yeteneğine sahiptir. 

Deneysel çalışmalarda betonarme kirişler çeşitli malzeme modelleri altında çözülerek taşıma 

gücü hesaplanmaktadır. Deneysel çalışmaların maliyeti, iş gücü ve zaman talebi fazla olması 

sebebiyle dünyada eşgüdümle yürütülen deneysel bir program bulunmamaktadır. Her 

araştırmacı kendi deneysel programında, kendi belirlediği parametrelere göre araştırma 

programını oluşturmaktadır. Bu sebeple incelenen parametre sayısı az olmaktadır. Aynı 

zamanda incelenen parametreler benzer sabit değişken altında incelenememektedir. Bu durum 

sebebiyle parametrelerin etkisi sabit değişken altında karşılaştırılamadığından net sonuçlar elde 

edilememektedir. Son yıllarda yazılım konusunda yapılan ilerlemeler sayesinde birçok 

deneysel çalışmanın modellemesi analitik olarak yapılabilmektedir. Bu yazılımlar ile deneysel 

çalışmayı bilgisayar yazılım üzerinde çözerek deneysel sonuçlara çok yakın değerler elde 

edilebilmektedir. Bu sayede analitik modeller kullanılarak, birçok parametre sabit değişkenler 

altında incelenebilmektedir. Betonarme kirişlerin dinamik analizinde kullanılan birçok 

bilgisayar yazılımı bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında deneysel olarak analizi yapılmış 

betonarme kirişin, Seismo-Struct programında modellemesi yapılmıştır. Analitik olarak 

hesaplanmış plastik mafsal boyu altında, farklı malzeme modellerine göre analitik yük-

yerdeğiştirme ilişkileri belirlenerek, deneysel yük-yerdeğiştirme ilişkisi ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışma sonucunda en uygun malzeme modelleri ve bunlara ait parametreler belirlenmiştir. 

Malzeme modellerinin seçilen kiriş modelinde hangisinin uygun olduğu belirlenerek sonraki 

çalışmalar için tavsiyede bulunulmuştur. Bu çalışmanın yapacağı bir diğer katkı ise deneysel 

çalışmalarda incelenmeyen diğer değişkenlerin etkisi analitik modeller altında inceleme imkanı 

sunacaktır. Bunun için analitik modelde doğru malzeme modeli kullanmak en önemli etken 

olarak öne çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme; kiriş, malzeme modeli 

 

 

KONGRE TAM METİN KİTABI 184 www.gapzirvesi.org



  

ABSTRACT 

Due to the heterogeneous structure of reinforced concrete, it behaves depending on the physical 

properties of the materials that make it up. The main materials affecting the behavior of 

reinforced concrete are concrete and steel. In order to understand the behavior of reinforced 

concrete, it is necessary to know the mechanical properties of the concrete and steel that make 

up the reinforced concrete. Many studies have been carried out on concrete and steel for many 

years. In these studies, behavioral models of concrete and steel are produced and analytical 

calculations of experimental studies are made. As it is known, concrete is a less ductile material 

than steel, and its deformation ability is limited. Since steel is a more ductile material than 

concrete, it has the ability to extend more. In experimental studies, the bearing capacity is 

calculated by solving reinforced concrete beams under various material models. Due to the high 

cost, labor and time demand of experimental studies, there is no coordinated experimental 

program in the world. Each researcher creates a research program in his own experimental 

program according to the parameters he has determined. For this reason, the number of analyzed 

parameters is small. At the same time, the parameters examined cannot be examined under the 

same constant variable. Due to this situation, clear results cannot be obtained since the effect 

of the parameters cannot be compared under the constant variable. Thanks to the advances made 

in software in recent years, the modeling of many experimental studies can be done analytically. 

With these software, values very close to the experimental results can be obtained by solving 

the experimental work on the computer software. In this way, using analytical models, many 

parameters can be examined under constant variables. There are many computer software used 

in the dynamic analysis of reinforced concrete beams. In this study, the experimentally analyzed 

reinforced concrete beam was modeled in the Seismo-Struct program. Under the analytically 

calculated plastic hinge length, analytical load-displacement relationships were determined 

according to different material models and compared with the experimental load-displacement 

relationship. As a result of the study, the most suitable material models and their parameters 

were determined. It was determined which of the material models were suitable for the selected 

beam model and recommendations were made for further studies. Another contribution that this 

study will make will provide the opportunity to examine the effects of other variables that were 

not examined in experimental studies under analytical models. For this, using the right material 

model in the analytical model stands out as the most important factor. 

Keywords: Reinforced concrete; beam, material model 

 

GİRİŞ 

1990’lı yıllarda meydana gelen depremler sonrası meydana gelen ağır can kayıpları sonrasında 

betonarme yapı tasarımında farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar üzerine çalışan 

birçok araştırmacı tarafından betonarme elemanlar deneysel olarak analiz edilip sonuçları 

literatüre sunulmuştur. Bu alanlarda çalışan araştırmacılar tarafından; maliyet, zaman ve 

imkanlar doğrultusunda kısıtlı parametreler üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Bunun sonucu 

olarak, çok farklı değişkenin etkisi sabit parametreler altında çözülmemiştir. Bunun anlamı; 

dünyada koordine edilmiş, devam eden deney setlerinin olmamasıdır. (Örnek; eksenel yük, 

kesme açıklığı vb.) Betonarme elemanların tasarımına etki eden birçok parametre olması 

sebebiyle tek bir araştırma ekibinin deneysel olarak gerçekleştirmesi oldukça zordur. 

Son yıllarda, yazılım alanında meydana gelen gelişmeler ile birlikte, betonarme elemanların 

çevrimsel yükleme altında deneysel sonuçların modeli oluşturulabilmektedir. Bilgisayar 

yazılımında betonarme elemanların modellenmesinde gerçeğe en yakın sonuçların elde 

edilebilmesi için malzeme modellerinin doğru tanımlanması önem arzetmektedir. Betonarme; 

beton ve donatının birlikte kullanımı sonucu elde edilen kompozit bir malzemedir. Yapısı 
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gereği beton ve donatının mekanik özellikleri betonarmenin davranışına yansımaktadır. Bu 

doğrultuda yazılıma malzeme modellerinin doğru tanımlanması sonuçların doğruluğunu 

arttırmaktadır. Bu çalışma kapsamında deneysel incelemesi yapılmış betonarme kirişin Seismo-

Struct programında modellemesi yapılarak, en uygun malzeme modeli seçimi araştırılmıştır. 

 

Malzeme Modelleri 

Betonarme elemanların davranışında kullanılan malzeme modelleri, gerçek davranışı 

yansıtmada en önemli araçlardan birisidir. Literatürde sıklıkla kullanılan malzeme modelleri 

birçok bilgisayar programı tarafından kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında Seismo-Struct 

programında modellenen betonarme elemanlar için kullanılabilecek malzeme modelleri 

maddeler halinde sıralanmıştır. 

 

 Trilinear Beton Modeli 

 Mander Beton Modeli 

 Kappos ve Konstantinidis Beton Modeli 

 Kent Scott Park Beton Modeli 

 Bilinear Donatı Modeli 

 Menegetto-Pinto Donatı Modeli 

 Giuffre-Menegetto-Pinto Donatı Modeli 

 Romberg-Osgood Donatı Modeli 

 

Deneysel Model 

Çalışma kapsamında kesme açıklığının etkili derinliğe oranı 3.6 olan Aydemir vd. tarafından 

yapılmış deneysel çalışma referans alınmıştır. Referans alınan kirişin yük-yerdeğiştirme ilişkisi 

Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Aydemir vd. ait deneysel kirişin yük-yerdeğiştirme ilişkisi 

 

Analitik Modellere Ait Sonuçlar 

Deneysel çalışmada üretilen kiriş tüm malzeme ve geometri özellikleri aynı kalacak şekilde 

Seismo-Struct programında modellenmiştir. Üretilen modele ait ekran görüntüsü Şekil 2’de 

sunulmaktadır. Üretilen model farklı malzeme modelleri altında çözülerek deneysel yük-

yerdeğiştirme ilişkileri ile karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda üretilen modeller ve kullanılan 

malzeme modelleri Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Şekil 2. Seismo-Struct programında üretilen modele ait ekran görüntüsü 

 

Tablo1. Seismo-Struct için kullanılan malzeme model çiftleri 

 

Model Adı Beton Modeli Donatı Modeli 

M-1 Trilinear Bilinear 

M-2 Trilinear  Menegetto-Pinto 

M-3 Trilinear  Giuffre-Menegetto-Pinto 

M-4 Trilinear  Romberg-Osgood 

M-5 Mander Bilinear 

M-6 Mander Menegetto-Pinto 

M-7 Mander Giuffre-Menegetto-Pinto 

M-8 Mander Romberg-Osgood 

M-9 Kappos ve Konstantinidis Bilinear 

M-10 Kappos ve Konstantinidis Menegetto-Pinto 

M-11 Kappos ve Konstantinidis Giuffre-Menegetto-Pinto 

M-12 Kappos ve Konstantinidis Romberg-Osgood 

M-13 Kent Scott Park Bilinear 

M-14 Kent Scott Park Menegetto-Pinto 

M-15 Kent Scott Park Giuffre-Menegetto-Pinto 

M-16 Kent Scott Park Romberg-Osgood 
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Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması 

Çalışma kapsamında üretilen modellerin deneysel yük-yerdeğiştirme ilişkisi ile 

karşılaştırılmasına ait grafikler Şekil 3-16’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3. M-1 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 4. M-2 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 5. M-3 modeline ait sonuçlar 
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Şekil 6. M-4 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 7. M-5 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 8. M-6 modeline ait sonuçlar 
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Şekil 9. M-7 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 10. M-8 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 11. M-9 modeline ait sonuçlar 
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Şekil 12. M-10 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 13. M-11 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 14. M-12 modeline ait sonuçlar 
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Şekil 15. M-13 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 16. M-14 modeline ait sonuçlar 

 

Şekil 17. M-15 modeline ait sonuçlar 
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Şekil 18. M-16 modeline ait sonuçlar 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar maddeler halinde sıralanmıştır. 

• Betonarme kirişlerin Seismo-Struct programında modellenmesinde kullanılan malzeme 

modelleri gerçek davranışı yansıtmada önemli bir parametredir. 

• Beton ve donatı modellerinin her ikisi de birlikte uygun kullanılması durumunda gerçek 

davranış doğrudan tahmin edilebilmektedir. 

• Bilinear donatı modeli ile Trilinear beton modeli gerçek davranışı yansıtamamaktadır. 

Malzemenin elastik ötesi davranışını dikkate almamaktadır. Bu yüzden bu malzeme 

modellerinin seçildiği analitik modellerde gerçek davranıştan çok uzak tahminde 

bulunulmuştur.  

• Beton modellerinde Mander beton modeli ve donatı modellerinde Managetto-Pinto 

donatı modeli gerçek davranışı en yakın şekilde yansıtmaktadır. Özellikle bu 2 modelin 

birlikte kullanılması gerçek davranışı tahmin etme de en etkili modeller olmaktadır. 

• Betonarme elemanların tasarımında etki edecek parametreleri tahmin etmede 

kullanılabilecek olan Seismo-Struct yazılımı ile birçok deneysel çalışmanın ara 

elemanları üretilerek, bağıntı üretmede kullanılabilecektir. 
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ÖZET 

Trafik kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mortalite ve morbidite açısından 

oldukça ağır seyreden en önemli halk sağlığı sorunlardandır. Trafik kazalarında baş-boyun 

bölgesi ve ekstremiteler en sık yaralanma saptanan bölgelerdir. Üst ekstremite yaralanması ile 

sonuçlanan kazaların büyük çoğunluğu önden etki ile gerçekleşmektedir. Önden çarpmalı 

trafik kazalarında sürücüde meydana gelen karpal ve metakarpal bölge yaralanmalarının 

büyük çoğunluğunun aracın ön konsoluna temas ile, daha az bir kısmın ise direksiyon 

simidine temas ile oluştuğu saptanmıştır. Önden etkiyle gerçekleşen kazalarda ani hızlanma-

yavaşlama kuvvetlerinin yarattığı momentum, bu enerjinin üst ekstremitelere aktarılması, 

daha nadir olarak da hava yastıklarının açılması ile oluşan travmalar en sık yaralanma 

mekanizmaları olarak bulunmuştur.  

El kemikleri, tüm kırıklar içerisinde vücutta en sık kemik kırığı oluşan lokalizasyonlardan 

birisidir. El kemiği kırıkları içerisinde ise birinci sırayı beşinci metakarp kırıkları almaktadır. 

Beşinci metakarp kırığı olgularının yaklaşık yarısı saldırgan eylemler sonucunda oluşurken, 

kalan kısmında büyük çoğunluğunu düşmelerin oluşturduğu kazalar yer alır. Etiyolojisinde 
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trafik kazaları nadir sebepler arasında yer alsa da olgumuzda araç içi trafik kazası sonucu 

distal beşinci metakarp kırığı oluşması, araç içerisinde birden fazla kişi bulunması durumunda 

sürücü tayini açısından ilginç bulunmuş ve olgu adli tıbbi yönleriyle değerlendirilerek 

sunulmuştur. 

Olgumuzda olduğu gibi, direksiyon simidiyle temas eden elde olası önden çarpmalı kazalarda, 

direksiyon simidinden üst ekstremiteye aktarılan enerjinin metakarpal seviyeden soğurulduğu 

göz önüne alındığında, bu kemiklerde fraktürler görmemiz olası bir durumdur. Trafik 

kazalarının ardından adli makamlarca hekimlerden açığa kavuşturulması istenen hususlardan 

birisi sürücünün kim olduğunun tespitidir. Emniyet kemeri izi, direksiyon simidi izi gibi 

şekilli ekimozlar, hava yastıklarına bağlı oluşan yanıklar, ayakkabıda fren pedalı izi, 

direksiyon ile vites kolundan alınacak parmak izi örnekleri ve olay yerinden alınacak kan, saç 

vb. biyolojik örnekler, meydana gelen yaralanmaların lokalizasyonları ve çeşitleri sürücünün 

kim olduğunun tespitinde bizlere adli tıbbi açıdan yol gösterici hususlardır. Bu lezyonların 

yanında, araç içi trafik kazası sonucu oluşan metakarp kırığı ve benzeri üst ekstremite 

yaralanmalarının da kazanın oluş şekli, sürücünün tespiti ve aracın güvenlik koşullarının 

tespiti yönünden adli tıbbi inceleme sürecinde yararlı olacağı görüşündeyiz.              

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, sürücü yaralanması, metakarp kırığı 

 

ABSTRACT 

Traffic accidents are one of the most important public health problems in our country as well 

as all over the world in terms of mortality and morbidity. Head-neck region and extremities 

are the most frequently injured areas in traffic accidents. The vast majority of accidents 

resulting in upper extremity injuries are caused by frontal impact. It has been determined that 

the majority of carpal and metacarpal region injuries that occur in the driver in frontal impact 

traffic accidents are caused by contact with the front console of the vehicle, and a lesser part 

by contact with the steering wheel. The most common injury mechanisms were traumas 

caused by the momentum created by the sudden acceleration-deceleration forces, the transfer 

of this energy to the upper extremities, and more rarely the deployment of airbags in frontal 

impact accidents. 

Hand bones are one of the most common localizations of bone fracture among all fractures in 

the body. Fifth metacarpal fractures take the first place among hand bone fractures. While 

approximately half of the fifth metacarpal fractures occur as a result of aggressive actions, the 

majority of the remaining cases are accidents caused by falls. Although traffic accidents are 

among the rare causes in its etiology, the distal fifth metacarpal fracture as a result of an in-

vehicle traffic accident was found to be interesting in terms of determining the driver in case 

there was more than one person in the vehicle, and the case was evaluated with forensic 

medical aspects. 

Considering that the energy transferred from the steering wheel to the upper extremity is 

absorbed from the metacarpal level, it is possible to see fractures in these bones in possible 

frontal collisions on the hand in contact with the steering wheel, as in our case. After traffic 

accidents, one of the issues requested by the physicians to be clarified by the judicial 

authorities is the determination of who the driver is. Shaped ecchymoses such as seat belt 

marks, steering wheel marks, burns due to airbags, brake pedal marks on shoes, fingerprint 

samples to be taken from the steering wheel and gear lever, and blood, hair, etc. to be taken 

from the crime scene. biological samples, localizations and types of injuries are the forensic 

guides for us in determining who the driver is. In addition to these lesions, we think that 

metacarpal fractures and similar upper extremity injuries resulting from an in-vehicle traffic 

KONGRE TAM METİN KİTABI 197 www.gapzirvesi.org



          

 

accident will also be useful in the forensic medical examination process in terms of the way 

the accident occurred, the detection of the driver and the determination of the safety 

conditions of the vehicle. 

Key Words: Traffic accident, driver injury, metacarpal fracture 

 

GİRİŞ 

Trafik kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mortalite ve morbidite açısından 

oldukça ağır seyreden en önemli halk sağlığı sorunlardandır. Dünya Sağlık Örgütü, 2019 

yılında gerçekleştirdiği dünya genelinde bildirilen en sık on ölüm nedeni çalışmasında, trafik 

kazalarını düşük gelirli ülkelerde yedinci, düşük-orta ve orta-yüksek gelirli ülkelerde onuncu 

sırada ölüm nedeni olarak bulmuştur. Yüksek gelirli ülkelerde ise ilk on ölüm nedeni arasında 

yer almamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 yılı ile 2019 yılının verileriyle yapılan 

karşılaştırmada, geçen 19 yılda düşük gelirli ülkelerde trafik kazası kaynaklı ölümlerin 

yaklaşık %50’lik bir artış gösterdiği, orta-yüksek gelirli ülkelerde ise azalmaya gittiği dikkat 

çekmektedir (1). Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı verilere göre de ülkemizde 2019 

yılı içerisinde 1 milyon 168 bin 144 trafik kazası meydana gelmiş ve 283 bin 234 kişi bu 

kazalar nedeniyle yaralanırken, 5 bin 473 kişi de yaşamını kaybetmiştir (2).  

Trafik kazalarında en sık baş-boyun bölgesi ve ekstremite yaralanmaları saptanmaktadır (3). 

Üst ekstremite yaralanması ile sonuçlanan kazaların büyük çoğunluğu önden etki ile 

gerçekleşmektedir (4). Conroy ve ark. yaptıkları çalışmada, trafik kazalarındaki karpal ve 

metakarpal bölge yaralanmalarının yaklaşık %65,9’unun önden çarpmalı kazalarda aracın ön 

konsoluna temas ile, yaklaşık %15’inin ise yine önden çarpmalı kazalarda direksiyon simidine 

temas ile oluştuğunu saptamışlardır (5). Önden etkiyle gerçekleşen kazalarda ani hızlanma-

yavaşlama kuvvetlerinin yarattığı momentum, bu enerjinin üst ekstremitelere aktarılması, 

daha nadir olarak da hava yastıklarının açılması ile oluşan travmalar en sık yaralanma 

mekanizmaları olarak bulunmuştur. Klavikula ve omuzda emniyet kemerine bağlı 

yaralanmalar çoğunluğu oluştururken daha distal seviyelerde doğrudan çarpışmaya bağlı 

yaralanmalar öne çıkmaktadır (6).  

El kemikleri, tüm kırıklar içerisinde aldığı %15-20’lik pay ile vücutta en sık kemik kırığı 

oluşan lokalizasyonlardan birisidir. El kemiği kırıkları içerisinde ise birinci sırayı %16-34’lük 

oranıyla beşinci metakarp kırıkları almaktadır. Beşinci metakarp bu ününü “boksör kırığı” 

olarak bilinen, kişinin çoğunlukla bir objeye veya bir başka insana yumruk atmasıyla kemiğin 

distal ucundaki boyun kısmında oluşan tipik kırık şekline borçludur. Beşinci metakarp kırığı 

olgularının yaklaşık yarısı saldırgan eylemler sonucunda oluşurken, kalan kısmında büyük 

çoğunluğunu düşmelerin oluşturduğu kazalar yer alır. Spor yaralanmaları, ezilmeler, iş 

kazaları ve motorlu taşıt kazaları, metakarp kırığının daha az sıklıkta görülen 

nedenlerindendir (7, 8). Etiyolojisinde trafik kazaları nadir sebepler arasında yer alsa da 

sürücü pozisyonunda olan olgumuzda araç içi trafik kazası sonucu distal beşinci metakarp 

kırığı oluşması, araç içerisinde birden fazla kişi bulunması durumunda sürücü tayini açısından 

ilginç bulunmuş ve olgu adli tıbbi yönleriyle değerlendirilerek sunulmuştur. 

 

OLGU SUNUMU 

Kullanmakta olduğu araçla seyir halindeyken önündeki aracın aniden durması sonucu arkadan 

vurma şeklinde kaza geçiren, göğsünde, sırtında, sol el dört ve beşinci parmaklarında ağrı 

şikayeti olan, ancak açık yara meydana gelmeyen 50 yaşındaki erkek olgu, ambulans ile 

getirildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan 
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muayene ve tetkikler sonucunda, sol el 5. parmak metakarp kemiğinde kırık tespit edilmiş ve 

ertesi gün Ortopedi kliniği tarafından opere edilmiştir.  

                                       

Resim 1-2. Olay sonrası acil serviste çekilen direkt grafi ve postoperatif kontrol grafi 

görünümü. 5. parmak metakarp kemiğindeki kırık ok ile gösterilmiştir. 

 

Olay tarihinden iki gün sonra Anabilim Dalımızda alınan anamnezinde; şehir içinde kendi 

kullandığı araç ile seyir halindeyken önündeki araca arkadan çarptığını, aracında hava yastığı 

olmadığını, çarpışma esnasında emniyet kemerinin takılı olduğunu, sağ eliyle vites kolunu, 

sol eliyle de sol üst kısmından direksiyon simidini sıkıca tuttuğunu, çarpmanın etkisiyle ön 

tarafa doğru savrulduğunu, sol el dış kısmında ağrı hissettiğini ifade etmiştir. Yapılan 

muayenesinde sol elin atelde olduğu görülmüş, olay günü ve ameliyat sonrası çekilen sol el-el 

bileği grafilerinin Anabilim Dalımızda yapılan incelemesinde; sol el beşinci metakarp 

distalinde fraktür ve ameliyat sonrası çekilen grafide sol el beşinci metakarpta tespit 

materyallerine ait metalik imajlar görülmüştür (Resim 1-2). Mevcut yaralanma hakkında adli 

rapor düzenlenmiştir.                        

        

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 yılı ile 2019 yılının verileriyle yapılan karşılaştırmada, geçen 

19 yılda düşük gelirli ülkelerde trafik kazası kaynaklı ölümlerin yaklaşık %50’lik bir artış 

gösterdiği, orta-yüksek gelirli ülkelerde ise azalmaya gittiği dikkat çekmektedir (1). Düşük 

gelirli ülkelerde trafik yoğunluğunun artmasına karşın güvenlik koşullarının aynı oranda 

artırılamamasının, insanların trafik kurallarını ihlal etmelerinin ve kendilerine özgü 

yaralanmalara neden olabilmelerine rağmen hava yastığı ve emniyet kemeri kullanımının 

yaygınlaşamamasının etken olduğuna inanmaktayız.  

Gudmundsen ve Borgen çalışmalarında, el bölgesinde kırığı bulunan 1475 olgunun 

incelendiğini, bu kırıkların 495’inin metakarp kırığı olduğunu ve metakarp kırıkları içerisinde 

de 271’inin beşinci metakarp kırığı olduğunu belirtmişlerdir. Beşinci metakarp kırıklarının 
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oluş nedenleri incelendiğinde; en sık bir kişiye ya da objeye vurma (n=130), düşme (n=114) 

ve diğer nedenler (n=27) olduğunu görmüşlerdir (7). 

Soong ve ark.nın yaptıkları çalışmada, 132 metakarp kırığının 67’sinin beşinci metakarp kırığı 

olduğunu, bu kırıkların oluş nedenine baktıklarında ilk iki sırayı yumruklama (n=49) ve 

düşmenin (n=13) aldığını, yalnızca birinin motorlu taşıt kazası sonucu oluştuğunu 

bildirmişlerdir (8). 

Metakarp kırıklarında, distalinde bulunan falanks kemiklerinin hareketi kısıtlandığından, el 

parmak fonksiyonları direkt olarak etkilenmektedir. Tam başarı sağlanamayan tedaviler 

sonucunda, yanlış kaynama, kavrama gücünde zayıflık, hareketlerde katılık, eklem artrozu 

gibi komplikasyonlar görülebilmektedir (9). Diğer el kemiği kırıklarında olduğu gibi 

metakarp kırıklarında da erken ve geç komplikasyonlar göz önüne alınarak, el ve parmak 

hareketleri, kas gücü, duyu muayeneleri yapılmalı ve olgular duyu organ işlev zayıflaması 

veya kaybı yönünden değerlendirilmelidir. 

Araç içerisinde birden fazla kişinin olduğu ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası oluşması 

durumunda sürücünün kim olduğu hususunda araç içerisinden çıkan kişilerin çelişkili ifadeleri 

olabilmektedir. Bazı durumlarda sürücünün kim olduğu gizlenerek bir takım suç delillerinin 

karartılması amaçlanmaktadır. Bu gibi durumlarda adli makamlar kaza sonrası kişinin 

muayenesini yapan hekimlerden sürücünün kim olduğu hususunda görüş istemektedir (10). 

Sürücülerde sıklıkla gördüğümüz emniyet kemeri izi, direksiyon simidi izi gibi şekilli 

ekimozlar, hava yastıklarına bağlı oluşan yanıklar, ayakkabıda fren pedalı izi, direksiyon ile 

vites kolundan alınacak parmak izi örnekleri ve olay yerinden alınacak kan, saç vb. biyolojik 

örnekler, meydana gelen yaralanmaların lokalizasyonları ve çeşitleri sürücünün kim 

olduğunun tespitinde bizlere adli tıbbi açıdan yol gösterici hususlardır (11, 12, 13).  

Sürücü konumundaki kişinin, direksiyon simidiyle temas eden elinde, olası önden çarpmalı 

kazalarda, direksiyon simidinden üst ekstremiteye aktarılan enerjinin metakarpal seviyeden 

soğurulduğu göz önüne alındığında, bu kemiklerde fraktürler görmemiz olası bir durumdur. 

Olgumuzda olduğu gibi tek el ile direksiyon simidinin sol üst kısmından sıkıca kavrandığı ve 

bilhassa emniyet kemerinin takılı olduğu önden çarpmalı kazalarda, elin direksiyon ile teması 

göz önüne alındığında direksiyon simidinden üst ekstremiteye aktarılan enerjinin ilk etapta 4. 

ve 5. metakarpların distalinde kemik kırığı oluşturması kaçınılmaz olacaktır. Araç içi trafik 

kazası sonucu hastaneye başvuran kişilerde oluşan metakarp kırığı ve benzeri üst ekstremite 

yaralanmalarının da sürücünün tespitinin yanı sıra kazanın oluş şekli ve aracın güvenlik 

koşullarının tespiti yönünden adli tıbbi inceleme sürecinde yararlı olacağı görüşündeyiz.  
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ÖZET 

Kesici-delici alet yaralanmaları sonucu ortaya çıkan hasarın ağırlık derecesi, yaralanmaya 

neden olan şahsa verilecek cezayı belirleyen en önemli unsurlardandır. Bu hasarın 

belirlenmesinde, fizik muayenede elde edilecek klinik bulguların yanı sıra, radyolojik 

incelemelere de ihtiyaç duyulabilmektedir. Yalnızca fizik muayene bulguları ile adli tıbbi 

değerlendirme yapılması, hasarın ağırlık derecesinin belirlenmesinde hata yapılmasına neden 

olabilir. Bu da yaralanan kişinin hak kaybına uğramasına yol açacaktır.  
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Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi 

Rehberi’nde; fasya ve kas dokusunu ilgilendiren tüm penetran yaralanmaların basit tıbbi bir 

müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilmiştir. Olgumuz, kesici-

delici alet yaralanmalarında radyolojik görüntüleme tekniklerinin kullanımının önemine dikkat 

çekmek amacıyla sunulmuştur. 

38 yaşında erkek olgu, maruz kaldığı kesici-delici alet ile meydana gelen yaralanma nedeniyle 

rapor düzenlenmesi istemiyle Anabilim Dalımıza gönderilmiştir. Olay sonrası acil servise 

müracaat eden olgunun yapılan muayenesinde; sağ alt ekstremitede ağrı ve kanama şikâyeti 

olduğu belirtilmiş, 3 cm uzunluğunda ve 1 cm genişliğinde, derinliği ve diğer yara özellikleri 

tarif edilmeyen, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte bir kesi 

tanımlanmıştır. Eklem hareketlerinin olağan bulunduğu, periferik nabızların açık olduğu ifade 

edilerek tendon kesisi saptanmadığı belirtilmiş, kas, fasya yaralanması hakkında bilgi 

verilmemiştir. Daha sonra çekilen bilgisayarlı tomografi anjiyografi incelemesinde ise fasya 

bütünlüğünde bozulma saptanmıştır. Tıbbi belgeleri incelenerek, fasya bütünlüğünün 

bozulmasına neden olan yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif 

nitelikte olmadığı tıbbi kanaatine varılmıştır.  

Uyluk bölgesinin anatomik yapısı incelendiğinde, diğer bölgelere oranla daha ince olan cilt-cilt 

altı dokuların altında büyük kas grupları görmekteyiz. Dolayısıyla bu bölgede gerçekleşen 

kesici-delici alet yaralanmaları sadece dış bakı ile değerlendirilmemeli, varsa radyolojik olarak 

fasya ve kas dokuları incelenmeli ve olası yaralanmalar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bilhassa kesici-delici alet yaralanmalarında, kas, tendon, fasya yaralanması olup olmadığı 

hususunun tıbbi belgelerde belirtilmediği durumlarda, yalnızca bu belgelerle yorum yapılması 

olası hatalara sebebiyet verebileceğinden eldeki radyolojik görüntülerin bu açıdan da 

değerlendirilmesi hak kaybının önüne geçmekte faydalı olabilir. Olgumuzda sağlık kuruluşuna 

ilk müracaat esnasında 3 cm uzunluğunda ve 1 cm genişliğinde kesi dışında herhangi bir bulgu 

tarif edilmediğinden, sadece bu tıbbi bulgu ile değerlendirme yapıldığında rapor sonucu 

yaralanmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebileceği şeklinde olacaktı. Ancak olgunun 

çekilen bilgisayarlı tomografi anjiyografi incelemesinde fasya yaralanması saptanması, adli 

raporun sonucunu da etkilemiş oldu. Travma sonrası dönemde fizik muayene ile herhangi bir 

bulgu saptanmamış ya da basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif yaralanma 

tespit edilmiş olsa bile, olgumuzda olduğu gibi, radyolojik incelemeler yapılarak travma sonucu 

meydana gelen patolojinin tam olarak ortaya konmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, fasya yaralanması, radyoloji, kesici-delici alet yaralanmaları 

 

ABSTRACT 

The severity of the damage resulting from stab wounds is one of the most important factors that 

determine the punishment to be given to the person who caused the injury. In the determination 

of this damage, besides the clinical findings to be obtained in the physical examination, 

radiological examinations may also be needed. Forensic medical evaluation with only physical 

examination findings may cause errors in determining the severity of the damage. This will lead 

to the loss of rights of the injured person. 

In the Forensic Evaluation Guide of Injury Crimes Defined in the Turkish Penal Code; It has 

been stated that not all penetrating injuries involving the fascia and muscle tissue are mild 

enough to be remedied with a simple medical intervention. Our case is presented to draw 

attention to the importance of using radiological imaging techniques in stab wounds. 

A 38-year-old male patient was sent to our Department for a report to be issued due to the injury 

caused by the sharp object he was exposed to. In the examination of the case who applied to the 

KONGRE TAM METİN KİTABI 203 www.gapzirvesi.org



          

 

emergency service after the incident; It was stated that there was a complaint of pain and 

bleeding in the right lower extremity. An incision of 3 cm length and 1 cm width, the depth and 

other wound characteristics of which was not described, was mild enough to be removed with 

simple medical intervention. It was stated that joint movements were normal, peripheral pulses 

were open, and no tendon incision was detected, and no information was given about muscle 

and fascia injury. In the computerized tomography angiography examination taken later, 

deterioration in the integrity of the fascia was detected. By examining the medical documents, 

it was concluded that the injury that caused the deterioration of the integrity of the fascia was 

not of a mild nature that could be remedied with simple medical intervention. 

When the anatomical structure of the thigh region is examined, we see large muscle groups 

under the skin and subcutaneous tissues, which are thinner than other regions. Therefore, stab 

wounds in this area should not be evaluated only by external examination, but the fascia and 

muscle tissues, if any, should be examined radiologically and possible injuries should be 

considered. Considering the radiological images at hand from this point of view may be useful 

to prevent loss of rights, especially stab wounds, in cases where the subject of muscle, tendon 

or fascia injury is not specified in the medical documents, since only interpretation with these 

documents may cause possible errors. In our case, during the first application to the health 

institution, no findings other than an incision of 3 cm in length and 1 cm in width were 

described. However, detection of fascia injury in the computed tomography angiography 

examination of the case also affected the outcome of the forensic report. We believe that it is 

important to fully reveal the pathology that occurred as a result of trauma by performing 

radiological examinations, as in our case, even if no findings were detected by physical 

examination in the post-traumatic period or even if a minor injury was detected that could be 

remedied with a simple medical intervention. 

Key Words: Forensic medicine, fascia injury, radiology, stab wounds 

 

GİRİŞ 

Anayasamızın 17. maddesine göre; tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin 

vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz (1). 

Vücut dokunulmazlığının ihlali durumunda, fiili işleyen kişi ceza kanunumuza göre 

yargılanmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 86/2. maddesinde basit tıbbi müdahale ile 

giderilebilecek ölçüde hafif yaralanmaların cezalandırılması için mağdurun şikâyeti aranırken, 

basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmayan yaralanmalarda mağdur şikayetine 

ihtiyaç duyulmadan adli süreçler başlatılır (2). Dolayısıyla ortaya çıkan hasarın derecesi; adli 

süreci ve kişiye verilecek olan cezayı belirleyen birincil faktördür.  

Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi 

Rehberi’nde, fasya ve kas dokuyu ilgilendiren tüm penetran yaralanmaların basit bir tıbbi 

müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı belirtilmiştir (3). Bu yüzden meydana gelen 

yaralanmalarda fasya ve kas doku ilgilendiren yaralanmaların ayrımının net yapılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bazı kesici-delici alet yaralanması olgularında, acil serviste yapılan muayenede 

tespit edilen yara veya yaralar hakkında yeterli bilgi not edilmeden sadece tedavi odaklı 

yaklaşım gösterildiği, düzenlenen adli raporlarda yaralanmanın cilt altında nereye kadar 

uzandığının belirtilmediği, cilt doku etkilenmesi hakkında yorum yapılmadığı görülmektedir. 

Bunun sonucunda da yaralanmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olup 

olmadığı konusunda belirsizlikler oluşmaktadır (4). 

Olguların muayenelerinde vücutta saptanan lezyonların lokalizasyonu, boyu, genişliği, 

derinliği, yara kenar ve açı özellikleri, cilt-cilt altı doku hasarı olup olmadığı açısından detaylı 
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bir şekilde tanımlanmalıdır. Fizik muayenede saptanan klinik bulguların eksiksiz 

tanımlanmasının yanı sıra, radyolojik incelemeler ile hasarın derecesi görülmelidir. Yalnızca 

fizik muayene bulguları ile adli tıbbi değerlendirme yapılması, hasarın ağırlık derecesinin 

belirlenmesinde hata yapılmasına neden olabilir. Adli raporda ortaya çıkabilecek sorunlar ve 

eksiklikler, adli süreçlerin uzamasına veya hatalı ilerlemesine yol açabilmektedir (5,6). 

Çalışmamızda maruz kaldığı travma sonrası acil serviste yapılan harici muayenesinde yalnızca 

yara boyutları verilmiş olup, cilt-cilt altı doku etkilenmesinden bahsedilmeyen olguda çekilen 

bilgisayarlı tomografi incelemesinde fasya yaralanması görülmüştür. Kesin rapor düzenlenmesi 

amacıyla Anabilim Dalımıza gönderilen olgu, kas-fasya yaralanması şüphesi bulunan kesici 

delici alet yaralanmalarında yapılan radyolojik değerlendirmelerin adli rapor sonucuna etkisine 

dikkat çekilmesi amacıyla sunulmuştur. 

 

OLGU 

Sağ bacağından bıçak ile yaralandığı ifadesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan 

Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen, sağ bacakta ağrı ve kanama şikayeti olan şahsın yapılan 

muayenesinde; genel durumun iyi, oryante, koopere, kan basıncının 96/75mmHg, nabzın 

115/dk. olduğu, sağ uyluk üzerinde 3x1 cm’lik kesi görüldüğü, periferik nabızların açık olduğu, 

diğer harici muayenelerinin olağan izlendiği, çekilen alt ekstremite BT anjiyografide; damar 

yapıların olağan olduğu, sağ uyluk distal anterior kesiminde cilt-cilt altı doku defekti ile bu 

düzeyde posttravmatik değişiklikler, fokal hava kabarcıkları ve fasya bütünlüğünün 

bozulduğunun görüldüğü, gerekli tedavilerinin yapılarak aynı gün içinde taburcu edildiği 

belirtilmiştir. Olay tarihinden yaklaşık iki ay sonra şahsın tıbbi evrakları Anabilim Dalımıza 

gönderilerek hakkında adli rapor düzenlenmesi istenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda acil 

muayenesinde yalnızca yara boyutları tarif edilmiş, kas, fasya, tendon yaralanması hakkında 

yorum yapılmadığı görülmüştür. Bilgisayarlı tomografide ise uyluk bölgesinde fasya doku 

bütünlüğünün bozulduğu belirtilmiş, Anabilim Dalımızda yapılan incelemesinde de fasyadaki 

kesi izlenmiştir (Resim 1-2). Neticede rapor sonucunda fasya dokusu yaralanması bulgularına 

uygun olarak adli rapor düzenlenmiştir. 

Resim 1-2. Olay sonrası acil serviste çekilen aksiyel ve koronal plan bilgisayarlı tomografi 

görünümleri. Yaralanma bölgesi oklar ile gösterilmiştir. 
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TARTIŞMA 

Adli olguların tıbbi görüntüleme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi adli radyoloji 

kapsamındadır. travma sonrasında meydana gelen lezyonlar ve bu lezyonların travma ile 

uyumluluğunun incelenmesi, yaş tayini, kimlik tespiti, vücutta bulunan yabancı cisimlerin 

gösterilmesi (mermi çekirdeği, paket vücut sendromu vb.) ve virtopsi adli radyolojinin çalışma 

alanının bir kısmını oluşturmaktadır. Çekilen radyolojik görüntülerle olay türünü ve orijinini 

aydınlatılmasına da yardımcı olabilmektedir (7). Adli tıp ve radyoloji bilimleri birlikte 

çalışarak, travmaları ve sonuçlarını değerlendirirler. Özellikle kesici-delici alet 

yaralanmalarında yaranın fasya ve kas dokusuna ulaşıp ulaşmadığının radyolojik 

görüntülemeler ile saptanması gerek tedavi gerekse adli rapor düzenleme aşamasında olası hata 

ve hak kayıplarını önleyecektir. Uygulanan tedavi ve iyileşme süreci sonunda yara özellikleri 

değişeceğinden yaralanmanın meydana geldiği ilk dönemden sonra yapılacak adli-tıbbi 

değerlendirmelere yol göstermesi için acil serviste çalışan hekimleri tespit ettikleri yaraların 

özelliklerini dikkatle kaydetmelidir (8).  

Kesici-delici alet yaralanmaları acil servislerde sıklıkla karşılaşılan önemli bir adli olgu türüdür. 

Türkiye’de acil servislerde yapılan adli olguların türüne göre dağılımı inceleyen çeşitli 

çalışmalarda, kesici-delici alet yaralanma oranının %2,7 ile %10,9 arasında değiştiği 

gösterilmiştir (9,10,11,12). Bu yaralanmaların cilt-cilt altı dokularda ne kadar ilerlediği, toraks, 

batın boşluklarına nafiz olup olmadığı ve kas, tendon, fasya kesisine neden olup olmadığı adli-

tıbbi rapor sonucunu doğrudan etkileyecek bir durumdur (13). 

Travma nedeniyle başvuran olgularda ilk gören hekim tarafından tanımlanan lezyonlar, adli 

süreç için olayın nasıl gerçekleştiğini, nasıl bir aletle meydana geldiğini ve orijini hakkında yol 

gösterici olabilmektedir. Ancak pratikte muayene bulgularının kayıtları, olguların tedavisi 

üzerine yoğunlaşıldığından genellikle tam olarak tutulmamaktadır (14,15). Klinik tanıların 

şüpheli olduğu veya yeterli olmadığı durumlarda radyolojik tetkikler bize yol gösterici 

olmaktadır. Radyolojinin bu fonksiyonu adli raporlama sürecinde meydana gelebilecek hak 

kayıplarının önüne geçmeye yardımcıdır (14,16). Travma nedeniyle acil servislerde 

gerektiğinde istenecek radyoloji konsültasyonu meydana gelen lezyonların daha doğru bir 

biçimde belirlenmesini sağlayacağından, muayeneyi gerçekleştiren hekimlerin tanılarının da 

daha doğru olmasına ve yanlış tanı ve tıbbi uygulamaların önüne geçilebileceği belirtilmiştir. 

Kavaklı çalışmasında; klinik tanı ve radyolojik tanı konusunda meydana gelebilecek 

farklılıklara dikkat çekmiştir. radyoloji konsültasyonu istenen 371 olgunun %10,2’sininde iç 

organ hasarı, %20,7 sinde osseöz patoloji konusunda farklılık görüldüğü belirtilmiştir. Eğer 

sadece klinik tanıyla rapor düzenlenseydi, yaralanması yaşamsal tehlikeye yol açan olgu 

oranının %29,4 yerine %37, yaralanması vücutta kemik kırığına yol açtığı olgu oranının ise 

%70,6 yerinde %84,7 bulunacağı ifade edilmiştir (14). 

Literatürde bir çalışmada, travma olgularında hekimlerin iç organ yaralanmalarının üstünde 

durulması nedeniyle ekstremitelerde görülen yaralanmaları atladıkları belirtilmiştir (17).  

Kavaklı da çalışmasında; klinisyen ve radyoloji uzmanının kemik kırığı değerlendirmede en 

çok ekstremitelerde farklı sonuçlara ulaştığı, bu durumun klinisyenin öncelikle iç organ 

yaralanmasına odaklanması nedeniyle olduğunu belirtmiştir. (14). 

Güler ve ark.nın çalışmasında; ilk muayenesinde her iki uyluğundan da kesici-delici alet 

yaralanması olan olguda yara derinliklerinin 3 cm ve 5 cm olarak belirtildiği, ancak cilt altı 

dokulardaki yaralanmanın tarif edilmediği, olay tarihinden 2,5 ay sonra adli rapor için 

yönlendirildiğinde yaralanmanın niteliğini tespit etmek için ortopedi konsültasyonu ve MR 

tetkiki istendiği, böylece 5 cm derinlikte yaralanmanın kas dokuyu ilgilendirdiği, 3 cm 

derinliğindeki yaralanmanın ise kas doku hasarına yol açmadığı tespit edilmiştir (4). 
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Aydın ve ark.nın 2017 yılında yaptığı çalışmada; sağlık kuruluşuna müracaatı esnasında sağ alt 

ekstremitede hassasiyet ve hareket kısıtlılığı olan olgu ile sol kruriste yüzeyel abrazyon dışında 

herhangi bir bulgu tarif edilmemiş olan olgunun tıbbi şikayetlerinin devamı üzerine çekilen 

manyetik rezonans incelemelerinde; ilk olguda grade 2, ikinci olguda ise grade 2-3 kas 

yaralanması saptanmıştır (5).  

 

SONUÇ 

Adli tıp pratiğinde ve acil servislerde kesici-delici alet yaralanmaları önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yaralanmaların çoğunluğu yumuşak doku ve kas yaralanmaları ile sınırlı kalırken alt 

ekstremiteler en sık etkilenen vücut bölgelerindendir. Bölgenin anatomik yapısı itibariyle cilt-

cilt altı dokuların kalınlığı yaş, cinsiyet, kilo, boy gibi faktörler ve yaralanmanın 

lokalizasyonuna bağlı olarak değişmektedir. Acil serviste bu hastaların tanı için ilk 

değerlendirmesinde bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve ultrason gibi görüntüleme 

yöntemlerinin kullanılması çok önemlidir. Bu vakaların acil serviste ilk muayenesinde yara 

özelliklerinin usulüne uygun ve ayrıntılı olarak tanımlanması ile tanı için görüntüleme 

yöntemlerinin kullanılmasının işgücü, maliyet, zaman ve hak kaybını önlemekle birlikte adli 

sürecin sağlıklı yürümesi adına çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

Fetusun tiroid bezi gebeliğin 18- 20. haftasına dek fonksiyonel olarak olgunlaşmaz. Bu  

nedenle fetusun gelişimi plasentadan geçen anneye ait tiroid hormon düzeylerine bağlıdır. Bu 

nedenle annedeki tiroid fonksiyon bozuklukları  düşük, intrauterin gelişme kısıtlanması, 

hipertansif bozukluklar, erken doğum gibi olumsuz gebelik  sonuçlarına yol açabilir 

veyenidoğanda düşük IQ riskini arttırır. American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG),her gebede tiroid hastalığı taramasını önermemektedir, bunun en önemli nedeni 

maternal subklinik hipotiroidinin tanı ve tedavisinin çocuklarda nörobilişsel sonuçlarda 

iyileşme sağladığının gösterilememesidir.Gebelerde ancak anamnezde tiroid hastalığı öyküsü 

veya ilişkili olabilecek semptomların varlığında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesini 

önermektedir . Ancak Türkiyenin iyod eksikliği bölgesi olması, tiroid hormon eksikliğinin 

gebelikte bir çok olumsuz sonuçlara yol açma riskinin olması ve TSH ölçümlerinin ülkemizde 

kabul edilebilir bir maaliyette olması nedeni ile gebe kalmayı planlayan tüm kadınlarda ve 

tüm gebelerde başlangıçta TSH ölçümü yapılmalıdır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma 

Derneğinin önerisi de bu yöndedir. TSH düzeylerinin ilk üçay'da 0,1-2,5 mIU/ml; ikinci 

üçay'da 0,2-3,0 mIU/ml ve 3. üçay'da 0,3-3,0 mIU/ml aralığında olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Subklinik hipotirodizm olgularında ise TSH düzeyleri 2,5-10 

mIU/mlaralığında bulunurken sT4 düzeyleri normaldir. Eğer TSH düzeyi > 10 mIU/ml ise T4 

düzeylerine bakılmaksızın belirgin hipotiroidizm tanısı konur. 

Anahtar kelimeler: gebelik, hipotiroidi, tarama  

 

ABSTRACT 

Thethyroid gland of the fetus does not mature functionally until the 18th-20th week of 

pregnancy. Therefore, the development of the fetus depends on the thyroid hormone levels 

that has crossed the placenta from mother. Therefore, maternal thyroid dysfunctions may lead 

to adverse pregnancy outcomes such as miscarriage, intrauterine growth restriction, 

hypertensive disorders, preterm delivery, and increase the risk of low IQ in the newborn. The 

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) does not recommend 

screening for thyroid disease in every pregnant woman, the most important reason for this is 

that the diagnosis and treatment of maternal subclinical hypothyroidism has not been shown 

to improve neurocognitive outcomes in children. It recommends the evaluation of thyroid 

functions in pregnant women only in the presence of a history of thyroid disease in the 

anamnesis or associated symptoms. However, since Turkey is an iodine deficiency region, 

thyroid hormone deficiency has the risk of causing many negative consequences in 

pregnancy, and TSH test costs are acceptable in our country, TSH screening should be 

performed initially in all women who plan to get pregnant and in all pregnant women. The 

Turkish Society of Endocrinology and Metabolism recommend the same. 

Itwasemphasizedthat TSH levelsshould be 0.1-2.5 mIU/ml in thefirsttrimester; it should be 
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between 0.2-3.0 mIU/ml in thesecondtrimesterand 0.3-3.0 mIU/ml in thethirdtrimester. In 

subclinical hypothyroidism cases, TSH levels are in the range of 2.5-10 mIU/ml, while fT4 

levels are normal. If TSH level is > 10 mIU/ml, significant hypothyroidism is diagnosed 

regardless of T4 levels. 

Keywords: pregnancy, hipotyroidi, screening 

 

GİRİŞ 

Fetusun tiroid bezi gebeliğin 18- 20. haftasına dek fonksiyonel olarak olgunlaşmaz. Bu 

nedenle fetusun gelişimi plasentadan geçen anneye ait tiroid hormon düzeylerine bağlıdır.  Bu 

nedenle annedeki tiroid fonksiyon bozuklukları düşük, intrauterin gelişme kısıtlanması, 

hipertansif bozukluklar, erken doğum gibi olumsuz gebelik sonuçlarına yol açabilir ve 

yenidoğanda düşük IQ riskini arttırır.(1) 

Tiroid hormonu; hücre büyümesi, protein sentezi, büyüme hormonunun salınımının 

uyarılması, protein, lipid ve Kh metabolizması, kalsiyum homeostasisi, thermogenesis, beyin 

ve adale aktivitesi ve myokardial kontraktilitede rol oynar. Özellikle embriyo/fetus ve doğum 

sonu ilk 2-3 yılda fetusun ve yenidoğanın beyin gelişimi ve fonksiyonu için tiroid hormonu 

gereklidir. Tiroid hormonu; nöron oluşumu ve migrasyonu,  akson ve dendrit oluşumu,  

myelinizasyon, sinaps gelişimi, spesifik nörotransmitter regülasyonunda ve ayrıca retina, 

koklea, hepatik fonksiyonların, deri ve vücut büyümesinin düzenlenmesinde görev alır. 

Gebelikte tiroid bezi fonksiyonlarındaki değişikliklere bakacak olursak; gebelik sırasında 

artan estrojen hormonunun etkisi ile gebeliğin 6-8. haftadanitibaren tiroksin bağlayıcı globulin 

düzeyleri artar, 20. haftadan sonra plato çizer ve tüm gebelik boyunca yüksek kalır. 

Plasentada Tip 3 Deiyodinaz enzim aktivitesi sonucunda tiroid hormon yıkımı artar.Fetus 

tarafından maternal tiroid hormonu kullanılır; bu durumda anne ve fetus için gereken maternal 

tiroid hormonu sentezi %50 oranında artar. TSH reseptörünün zayıf bir agonisti olan HCG, 

Hipotalamus-Hipofiz-Tiroid eksenini uyararak gebeliğin erken dönemlerinde tirodi hormon 

yapımının artmasına ek katkı yapar.Artan tiroid hormonu yapımı sonucu TSH düzeyleri 

baskılanır. Glomerular filtrasyon hızı da artığı için böbreklerden iyod atılımı artar. Gerek 

artan tiroid hormonlarının sentezi  ve iyodun transplasental yolla fetusa taşınması, gerekse de 

böbreklerden artmış olan iyod atılımı nedeni ile gebelikte iyod gereksinimi artar. Dolayısıyla 

hafif yada orta derecede iyod eksikliği bulunan bölgelerde total vücut iyod depoları gebeliğin 

ilk üç ayından itibaren giderek azalır ve idrardaki iyod konsantrasyonlarına bakılarak bu 

durum saptanabilir. Gebelik sırasında ve emzirme döneminde kadınların günlük iyod alımı 

250 mcg/gün olmalıdır. Türkiye'de iyod'lu sofra tuzu tüketen bir gebenin ortalama olarak 100-

150 mcg/gün iyod aldığı varsayılırsa, tüm gebelere 100-150 mcg/gün iyod desteği 

verilmelidir. Tuz kısıtlaması uygulanan gebelerde bu miktar 200 mcg/gün olmalıdır . 

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), her gebede tiroid hastalığı 

taramasını önermemektedir, bunun en önemli nedeni maternal subklinik hipotiroidinin tanı ve 

tedavisinin çocuklarda nörobilişsel sonuçlarda iyileşme sağladığının gösterilememesidir. 

Gebelerde ancak anamnezde tiroid hastalığı öyküsü veya ilişkili olabilecek semptomların 

varlığında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesini önermektedir (8). Ancak Türkiye’nin 

iyod eksikliği bölgesi olması, tiroid hormon eksikliğinin gebelikte bir çok olumsuz sonuçlara 

yol açma riskinin olması ve TSH ölçümlerinin ülkemizde kabul edilebilir bir maaliyette 

olması nedeni ile gebe kalmayı planlayan tüm kadınlarda ve tüm gebelerde başlangıçta TSH 

ölçümü yapılmalıdır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğinin önerisi de bu 

yöndedir (7). Gerek American Thyroid Association (ATA) 2017 ve gerekse Türkiye 

Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği kılavuzlarında TSH düzeylerinin ilk üçay'da 0,1-2,5 
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mIU/ml; ikinci üçay'da 0,2-3,0 mIU/ml ve 3. üçay'da 0,3-3,0 mIU/ml aralığında olması 

gerektiği vurgulanmıştır (2,7) Amerikan Endokrin Derneği de ( The American Endocrinology 

Society, AES), gebelikte ilk üçay'da TSH'nın üst sınırı olarak 0,1-2,5 mIU/ml sınırını kabul 

etmektedir ve ilk üçay'da TSH > 2,5 mIU/ml ve ikinci ve üçüncü üçay'da TSH > 3,0 mIU/Ml 

olması durumunda gebelere thyroksin tedavisine başlanmasını önermektedir (9). Avrupa 

Tiroid Birliği de (The European Thyroid Association) benzer önerilerde bulunmaktadır (10). 

Gebelik ve Hipotiroidizm: Gebelik sırasında hipotirodizmin sıklığı, belirgin hipotirodizm 

için % 0,3-0,5 ve subklinik hipotiroidizm için 2-3% dür. Belirgin hipotiroidizm düşük sT4 ve 

yüksek TSH düzeyleri ile birlikte görülen tiroid hormon eksikliğidir. Subklinik hipotiroidizm 

ise asemptomatik gebelerde yüksek TSH ve normal sT4 düzeylerinin bulunması durumudur. 

Genel olarak hipotiroidizm'in en sık sebebi iyod eksikliğidir. Yeterince iyod alımı olan 

bölgelerde ise en sık sebep otoimmun tiroiditis ve hipertiroidizmin tedavisi sırasında 

iyatrojenik olarak ortaya çıkan hipotirodizmdir. Tiroid bezine karşı oluşan anti-tiroid 

peroksidaz (anti-TPO) ve anti-Tiroglobulin (anti-TG) gibi otoantikorların görülme sıklığı 

doğurganlık çağındaki kadınlarda %2- 17 civarındadır. Halsizlik, kilo alma, azalmış egzersiz 

kapasitesi ve kabızlık gibi bulgular sıklıkla gebelikte de ortaya çıkan ve çok karışan 

bulgulardır. Saç dökülmesi, ciltte kurulukve bradikardi gibi bulgular sadece daha 

semptomatik olan kadınlarda görülen belirtilerdir. Hastaların büyük kısmının asemptomatik 

olduğu göz önüne alındığında, ilk defa başvuran gebelerde tiroid hastalığı için tarama 

yapılması gereklidir. 

Gebelikte Hipotirodizmin Tanısı: TSH yüksekliği saptanan gebelerde sT4 düzeylerine 

bakılarak hastalığın belirgin yada subklinik olmadığı belirlenmelidir. Gebelikte TSH 

düzeyleri artmış (TSH > 2,5 mIU/ml) ve sT4 düzeyleri azalmış ise belirgin hipotirodizm tanısı 

konur. Subklinik hipotirodizm olgularında ise TSH düzeyleri 2,5-10 mIU/ml aralığında 

bulunurken sT4 düzeyleri normaldir. Eğer TSH düzeyi > 10 mIU/ml ise T4 düzeylerine 

bakılmaksızın belirgin hipotiroidizm tanısı konur. Eğer serum TSH düzeyleri normal ise ve 

sT4 düzeyleri düşük ise izole hipotiroksinemi varlığı düşünülmelidir.  

Subklinik hipotiroidizm; olgularında fetal kayıp ve daha sonra nörolojik gelişim 

anormalliklerinin olduğunu bildiren retrospektive çalışmalardan sonra, bu olgulara da LT4 

verilerek TSH düzeylerinin referans aralıklarına çekilmesi ile ilgili uygulamalar 

yaygınlaşmıştır. Ancak subklinik hipotiroidizm olgularının (Yüksek TSH ve normal sT4 

düzeyleri olan olgular) bebeklerinde, bu tedavilerin nöropsikolojik gelişimi olumlu olarak 

etkilediğini gösteren herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Son zamanlarda 16-17. haftada tanı 

konulan 677 subklinik hipotirodizm ve 526 izole hipotiroksinemi olgusunda levotiroksin 

tedavisinin plaseboya olan üstünlüğünü araştıran randomize bir çalışmada, 60. ayda yapılan 

değerlendirmelerde ortalama IQ skorunun subklinik hipotirodizm olgularında (median IQ 

skoru: 97 vs 94) ve izole hipotiroksinemi olgularında (median IQ skoru: 94 vs 91) tedavi ile 

anlamlı bir şekilde değişmediği gösterilmiştir (18) Ancak Türkiye Endokrinoloji ve 

Metabolizma Derneği, LT4 tedavisinin, anti-TPO antikorları pozitif olan subklinik 

hipotiroidizm olgularında obstetrik riskleri azalttığını ve bu olgulara tedavi verilmesi 

gerektiğini, buna karşılık antikorları negatif olan subklinik hipotiroidizm olgularında obstetrik 

riskler ile ilgili çelişkili veriler bulunduğu için bu grup olgularda tedavi gerekliliği konusunun 

halen tartışmalı olduğunu bildirmektedir (7) 

Gebelikte İzole Hipotiroksinemi: Normal TSH düzeyleri ile birlikte düşük serbest T4 

düzeylerinin (< 2,5 percentile) bulunması olarak tanımlanan maternal izole hipotiroksinemi, 

bozulmuş fetal nörolojik gelişim ile ilişkilendirilmiştir. İzole hipotiroksinemi varlığında 

santral hipotiroidizm (hipofiz makroadenomu, hipofiz cerrahisi yada irradiasyon), iyod 

eksikliği yada laboratuvar hatası akla gelmelidir. Subklinik hipotiroidizmde olduğu gibi, 
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literatürde izole hipotiroksinemide levotiroksin tedavisinin anneye yada bebeğine yararlı 

olduğunu gösteren bilgiler yoktur. Bu nedenle santral hipotirodizm yok ise, izole 

hipotiroksinemide levotiroksin tedavisi önerilmemektedir. Ancak bu gebelere günde 100-150 

mg iyod desteği verilmelidir. 

Gebelik ve Hipertiroidizm: Gebelikte hipertirodizm, hipotiroidizm ile kıyaslandığında çok 

daha nadir görülür. Görülme sıklığı yaklaşık olarak % 0,2 dir. Belirgin hipertiroidizm düşük 

TSH düzeyleri ile birlikte sT4 düzeylerinin artması ve subklinik hipertiroidizm ise 

asemtomatik düşük TSH dizeyleri ile birlikte sT4 düzeylerinin normal olması durumudur. 

Klinik olarak taşikardi, sinirlilik, terleme ve nefes darlığı gibi belirtiler normal gebelikte 

ortaya çıkan belirtiler ile çok karışır. Ayrıca tremor, ısıya tahammülsüzlük, proksial 

adalelerde zayıflık, barsak hareketlerinde artma, egzersiz toleransında azalma ve 

hipertansiyon gibi bulgular olur. Gebelik sırasında hipertiroidizm olgularının %95'i otoimmun 

Graves hastalığına bağlıdır ve burada TSH reseptörlerine karşı oluşan uyarıcı antikorlar 

vardır. Ayrıca gestasyonel trofoblastik hastalıklar, nodüler guatr yada soliter toksik adenom, 

viral tiroidit ve hipofiz yada over tümörleri (struma ovarii) nedeni ile de hipertiroidizm 

oluşabilir. Hiperemezis gravidarum ve gestasyonel geçici tireotoksikoz durumunda HCG'nin 

tiroid üzerine olan uyarıcı etkisi nedeni ile geçici hipertiroidizm görülebilir. Doğal seyir altta 

yatan nedene göre değişebilir. Graves hastalığında başlangıçta HCG'in uyarıcı etkisi ile ilk 

üçay'da semptomlar ağırlaşır. Gebeliğin ikinci yarısında semptomlar kısmen düzelir. Ancak 

postpartum dönemde tekrar ağırlaşır (16). Yeterince tedavi edilemeyen belirgin hipertiroidizm 

olgularında olumsuz maternal ve yenidoğan sonuçları ile karşılaşılabilir . Ancak 25.000 den 

fazla subklinik hipertiroidizm tanısı alan gebeyi içine alan prospektif bir çalışmada kötü 

gebelik sonuçlarında bir artış gösterilememiştir. Bu nedenle gebelikte subklinik hipertiroidizm 

olgularının tedavileri önerilmemiştir (19)(20). 

Gebelikte Hipertiroidizmin Tanısı: Gebelikte kilo alamama hatta kilo kaybı olması, 

sinirlilik, ısı toleransının olmaması, çarpıntı,tiroid bezinde büyüme (guatr)olması durumunda 

hipertirodizm akla gelmelidir. Gebeliğin başlangıcında bulantılar sık görülmekle beraber 

hiperemesis gravidarum ile birlikte kilo kaybı varlığında belirgin hipertiroidizm 

düşünülmelidir. Tanı konulması için serum TSH ve sT4 düzeylerine bakılmalıdır. TSH1,8 

ng/dl ise klinik olarak hipertiroidizm varlığı doğrulanır (16)(20) . Nadiren semptomatik 

hipertiroidizm sT4 düzeyleri normal sınırlarda iken, yükselmiş T3 düzeylerine bağlı olarak 

ortaya çıkabilir (T3 Tireotoksikozu). Gestasyonel Hipertiroidizm, gebeliğin ilk üç ayında 

görülen sıklıkla asemotomatik ve sadece TSH baskılanmasının olduğu bir durumdur. Erken 

gebelik döneminde HCG artışına bağlı olarak ortaya çıkar ve gebelik üzerine herhangi bir 

olumsuz etki yapmaz. Bu nedenle antitiroid ilaçlarla tedavisi gerekmez. Gebelikte tiroid 

sintigrafisi ve iyod tutulumuna bakılması kontraendikedir. Ayırıcı tanıda anamnez, fizik 

muayene ve laboratuvar testleri önemlidir. Anamnezde otoimmun tiroidit öyküsünün olması, 

fizik muayenede orbitopati veya dermatopati varlığı ve laboratuvar incelemelerinde TSH 

reseptör antikorlarının (TRAb) varlığı, diğer tiroid antikorlarının varlığı, ultrasonografide 

tiroid parenkiminin heterojen görünümü, Doppler USG de tiroid dokusunda artmış kan 

akımının varlığı ile tanı konulur. 

Sonuç olarak ülkemiz şartlarında gebelik planlayan kadınlarda ve/veya gebeliğin başında 

tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi hem obsterik riskleri azaltması hem de fetal bilişsel 

gelişimi pozitif yönde etkilediğinin gösterilmesi nedeniyle ilgili derneklerce önerilmektedir. 

Tiroid bezinin değerlendirilmesinde, maliyet olarak da kabul edilir düzeyde olan ve hemen 

bütün sağlık kuruluşlarında çalışılabilen bir test olması nedeniyle TSH ile tarama en yaygın ve 

en effektive yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Günümüzde birçok insan hastalıklardan etkilenmektedir. Hastalıkların teşhisi, kişisel ve 

toplumsal açıdan önemli bir rol oynamaktadır. Teşhislerin konulma aşamasında hastalık 

belirtilerine dayanılarak tıbbi konuşmalar oluşmaktadır. Bu çalışmada, tıbbi konuşmaların yer 

aldığı 6662 veriden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Veri seti üzerinde gerekli veri temizleme 

ve düzenleme işlemeleri gerçekleştirildikten sonra hafif gradyan artırma modeli (LightGBM) 

kullanılarak hastalıkların tespitinin sınıflandırılması yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 

%94,15 değerinde doğruluk oranı ve 3.048 hesaplanma hızı elde edilmiştir. Bulgulara bakılarak 

LightGBM modelinin ileride yapılacak çalışmalarda kullanılması gerçeğe yakın olumlu 

sonuçları vereceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gradyan Artırma, LightGBM, Makine Öğrenmesi, Tıbbi Konuşma 

 

ABSTRACT 

Today, many people are affected by diseases. Diagnosis of diseases plays an important role 

both personally and socially. At the stage of diagnosis, medical conversations are formed based 

on the symptoms of the disease. In this study, a data set consisting of 6662 data including 

medical conversations was used. After the necessary data cleaning and editing processes were 

carried out on the data set, it was used in the classification of the detection of diseases by using 

the light gradient enhancement model (LightGBM). As a result of the study, an accuracy rate 

of 94.15% and a calculation speed of 3,048 were obtained. Based on the findings, it is predicted 

that the use of the LightGBM model in future studies will yield positive results close to reality. 

Keywords: Gradient Boosting, LightGBM, Machine Learning, Medical Speech. 

 

GİRİŞ 

Bir hastanın tıbbi geçmişi, vaka geçmişi veya anamnezi , tanı koymada ve hastaya tıbbi bakım 

sağlamada yararlı bilgiler elde etmek amacıyla bir doktor tarafından kişiyi tanıyan ve uygun 

bilgi verebilecek diğer kişilere özel sorular sorarak elde edilen bilgilerdir. Tıbbi olarak ilgili 

şikayetler, tıbbi personelin doğrudan muayenesi ile tespit edilen klinik belirtilerin aksine 
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semptomlar olarak adlandırılır. Tıbbi geçmişler, derinlikleri ve odakları bakımından farklılık 

gösterir. Örneğin, bir ambulans sağlık görevlisi tipik olarak geçmişlerini isim, şikayet geçmişi, 

alerjiler vb. gibi önemli ayrıntılarla sınırlandırır. Buna karşılık, bir psikiyatrik öykü sıklıkla 

uzun ve derindir, çünkü hastanın yaşamıyla ilgili birçok ayrıntı bir psikiyatrik hastalık için bir 

yönetim planı formüle etmekle ilgilidir. Bu şekilde elde edilen bilgiler fizik muayene ile birlikte 

hekimin ve diğer sağlık profesyonellerinin tanı ve tedavi planı oluşturmasını sağlar. Tanı 

konulamıyorsa, geçici bir tanı formüle edilebilir ve başka olasılıklar (ayırıcı tanılar) eklenebilir. 

Tedavi planı daha sonra tanıyı netleştirmek için daha fazla araştırma içerebilir. Anamnez, bir 

klinisyenin, hastanın ne deneyimleyebileceği konusunda onlara bir miktar içgörü 

sağlayabilecek uygun ve ilgili sorular sorma becerisine sahip olmasını gerektirir. Özgeçmiş için 

standartlaştırılmış format, başlıca şüpheler ile başlar (hasta neden hastanede gibi), ardından 

mevcut hastalık geçmişi (semptom(lar)ın veya endişe(ler)in doğasını karakterize etmek için), 

geçmiş tıbbi öykü, geçmiş cerrahi öykü, aile öyküsü, sosyal öykü, ilaçları, alerjileri, sistemlerin 

gözden geçirilmesi ile devam eder. Tüm önemli öykü soruları sorulduktan sonra, fizik muayene 

yapılır. Anamnezden alınan bilgilere göre laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri istenir ve 

gerektiğinde medikal veya cerrahi tedavi uygulanır. Bu çalışmada, hasta şikâyetlerinden oluşan 

tıbbi konuşmalar üzerinde derin öğrenme yöntemi uygulanarak teşhis için bir sınıflandırma 

modeli gerçekleştirilmiştir. 

 

YÖNTEM 

Karar ağaçları, giriş verilerinin bir sınıflandırma veya kümeleme algoritmasıyla, tüm 

elemanların aynı sınıf etiketine ait olana kadar ağaç dallanmasına benzer şekilde alt gruplara 

ayrıştırma işlemidir (Akçetin1, E , Çelik2, U . (2014)). Ağaç dallanmasında her bir düğüm, bir 

özellik üzerindeki bir testi ifade eder ve her bir dal iki veya daha fazla gruptan birine böler. 

Bölünme sayısı hesaplama hızıyla doğru orantılıdır. Bölünme işlemi sayesinde hesaplama hızı 

ve kaynak kullanımı azalmaktadır. Eğitimlerin yapılması sırasında ezbere öğrenmeler 

(overfitting - fazla uydurma) gerçekleşebilmektedir. Bu tür sorunlarda modelde kullanılan 

parametreler kısıtlanabilir veya budama yöntemleri uygulanabilir. Bir ağaç oluşturulduktan 

sonra, istenmeyen alt ağaçlar veya düğümler içerebilir. Budama işlemi ile bunlar ayıklanır. Bir 

başka ifade ile budama işlemi bir karar ağacını daha genel yapmak için kullanılmaktadır 

(Taşkın, G . (2005)). Zayıf tahmin modellerinin bir araya gelmesiyle karar ağaçlarının 

oluşturduğu gradyan arttırma modelleri kullanılmaktadır. Çalışmada hafif gradyan arttırma 

modeli LighGBM kullanılmıştır. Kullanılan modelin diğer gradyan arttırıcı modellerden en 

belirgin farkı ağacın büyütülmesi işlemidir. Ağacın büyütülmesi aşamasında seviye odaklı ve 

yaprak odaklı olmak üzerek iki büyüme stratejisi bulunmaktadır. Seviye odaklı (level-wise or 

depth-wise)  büyütme stratejisin de ağaç büyürken ağacın dengesi korunmakta ve satır satır 

büyüme gerçekleşmektedir. Yaprak odaklı (leaf-wise) büyütme stratejisinde kaybı azaltan 

yapraklardan bölünme işlemi devam etmektedir. Bu şekilde model daha az hataya sahip 

olmakta ve daha hızlı öğrenmektedir (Alshari, H , Saleh, A , Odabas, A . (2021)). Yaprak 

stratejisinde büyüme seviye bazında bir büyüme stratejisine kıyasla daha derin büyümektedir. 

Şekil 1`de çalışma prensipleri gösterilmektedir. LightGBM modeli ağaç düzeyinde satır satır 

büyümemektedir. Bunun yerine histogram tabanlı yöntemlerde göz önüne alınarak yaprak 

şeklinde büyümektedir. Yaprak odaklı büyüme büyük verilerde kullanılmak için daha 

uygundur. Bu tür büyüme stratejilerine ağacın derinlik kontrollerini sağlayabilmek adına 

max_depth parametresi kullanılmaktadır.  
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Şekil 1. Seviye ve yaprak odaklı stratejiler 

 

LightGBM veri büyük olduğunda iyi hızlanamadığından verilerin dikey olarak bölünmesi 

yerine her çalışanın tüm verileri tutulmaktadır. Bu nedenle her çalışan veriyi nasıl böleceğini 

bildiğinden LightGBM ` nin verilerin bölünmüş sonucu için iletişim kurması gerekmez ve daha 

büyük olmayacağından tüm verileri her makinede tutmak mantıklıdır (A. Swalin. “Catboost vs. 

Lightgbm vs. Xgboost”. (2018)). Böyle durumlarda modelin sonuçlarının gerçeğe yakın olması 

için ensemble teknikleri kullanılmalıdır. Ensemble(topluluk) tekniği zayıf tahmin edicilerden 

oluşan bir koleksiyonun, bir araya getirildiğinde, bireysel olanlardan çok daha iyi performans 

gösteren nihai bir tahmin verdiği fikri üzerine inşa edilmiştir (A. Swalin. “Catboost vs. 

Lightgbm vs. Xgboost”. (2018)). Toplulukların bagging(torbalama) ve boosting(arttırma) 

olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Torbalama tekniğinde her model için rastgele bir alt örnek 

alınarak tüm modellerin birbirinden farklı olması sağlanmaktadır. Modellerin her biri için girdi 

olarak kullanılmak üzere değiştirilerek seçilir. Böylece farklı gözlemleri bulunmaktadır. Bu 

alanda yaygın olarak Random Forest algoritması kullanılmaktadır (Breiman, L.: Bagging 

predictors. Machine Learning 24(2)(1996)). Arttırma tekniğinde ise tahminlerin bağımsız 

olarak değil sırayla yapıldığı bir topluluktur. Zayıf öğrenciler, eğitim verilerinin dağılımına 

bakılmaksızın her zaman biraz daha iyi performans gösteren sınıflandırıcılardır. Kullanılan bu 

teknikte sonraki her tahminci önceki tahmin edicilerin hatalarından öğrenir. Bu alanda yaygın 

olarak gradyan arttırma modelleri kullanılmaktadır (A. Swalin. “Catboost vs. Lightgbm vs. 

Xgboost”. (2018)). Şekil 2 `de torbalama ve arttırma tekniklerinin çalışma prensipleri 

gösterilmektedir. 

 

 

                   Şekil 2. Bagging (torbalama) ile boosting (arttırma) teknikleri  
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Arttırma tekniğinde gradyan arttırma teknikleri yaygın olarak kullandığından LightGBM 

modeli için arttırma tekniği tipleri önemlidir. Arttırma tekniği tipleri arasında geleneksel 

gradyan arttırıcı(gbdt), random forest(rf), eksikliklerin çoklu toplumsal regresyon ağacı ile 

birleşmesi(dart), gradyan tabanlı tek yönlü örnekleme(goos) tipleri bulunmaktadır ( Üstüner, M 

, Abdikan, S , Bilgin, G , Balık Şanlı, F . (2020)). Belirtilen tipler arasında goos tekniği 

LightGBM `e özgü olan bir arttırma tekniğidir. Goos tekniği karar ağaçlarının doğruluk oranını 

korurken veri sayısını azaltmayı amaçlamaktadır (Alshari, H , Saleh, A , Odabas, A . (2021)). 

Şekil 3`de çalışma prensibi gösterilmiştir. Kullanılan goss tekniğinin çalışma prensibinde en iyi 

bölünmeyi hesaplarken sadece önemli verileri kullanarak veri dağılımını fazla etkilemeden veri 

sayısını azaltmak yatmaktadır. Girdilerin seyrek olduğu durumlar ile karşılaşıldığında ise 

LightGBM modelinin kendine özgü metodu olan EFB tekniğini kullanmaktadır. Bu teknik 

herhangi bir kayıp yaşanmadan seyrek özellikleri birleştirip daha yoğun özellikler 

oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak öğrenme sırasındaki karmaşıklık azaltılmaktadır. İşlemler 

sonucunda daha düşük bellek tüketimine ve daha hızlı eğitim sürecine yol açmaktadır (Alshari, 

H , Saleh, A , Odabas, A . (2021)). Şekil 4`de çalışma prensibi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Gradyan tabanlı tek yönlü örnekleme (Goss) tekniği  

 

Şekil 4. Ayrıcalıklı özellik destekleme (Efb) tekniği  

 

Arttırma tipleri belirlendikten sonra modeli sınıflandırmadan önce LightGBM ` nin kendine 

özgü eğitim yapıları kullanılmaktadır. Bu veri seti yapısı tanımlanırken etiket değerleri “label” 

isimli alana ve verinin kendisi ise “data” isimli alana tanıtılması sağlanmalıdır. (Alshari, H , 

Saleh, A , Odabas, A . (2021)).  Kategorik alanlar veri seti tanımlama aşamasında ve modelin 

eğitimi sırasında kullanılabilmektedir (1) – (2). Gerekli bu bilgiler sağlandıktan sonra 

LightGBM tekniği kullanılmıştır. 

df_train = lgb.Dataset (data=df, label=target, feature_name=feature, categorial_feature = 

kategorik indeks)                                                                                                                      (1) 

gbm = lgb.train (params, lgb_train , categorial_feature = kategorik indeks)                           (2) 
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmada kullanılan veri seti kaggle web sitesi üzerinden elde edilmiştir. Bu veri seti 8 saatten 

fazla süren ses kayıtlarından oluşmuş olup söylemlerin karşılıkları ile birlikte kullanıma 

sunulan bir veri setidir [10]. Veri seti 6662 veriden oluşmaktadır. Bu verilere bir örnek verilecek 

olursa bir katılımcı “Migrenimle ilgili yardıma ihtiyacım var.” söyleminde bulunduğunda baş 

ağrısı yaşadığı anlamına gelmektedir. Veri setindeki verilerin özellikleri analiz edilerek 

kullanılmayacak tüm özellikler kaldırılmaktadır. Bu düzenleme işlemleri uygulamada 

kullanılacak önemli özellikler kalıncaya kadar devam etmektedir. Elde edilen özellik bilgilerine 

bakılarak verilerde temizleme işlemleri yapılmaktadır. Böylelikle daha başarılı sınıflandırma 

sonuçları alınmaktadır. Değerlendirme sırasında hız, doğruluk, f1-score, kullanım kolaylığı, 

sınıflandırma sırasındaki veri kaybı bakımından değerlendirmeler yapılacaktır. LightGBM 

modelinde değerlendirmeler yapabilmek adına parametreler kullanılmaktadır. Parametreler 

arasında arttırma teknik tiplerini belirtmek için boosting_type parametresi kullanılmaktadır. 

Kullanılan bu parametre ile yapılan çalışmada arttırma tekniklerinin çalışmaya ne tür etkileri 

olduğu gözlenmiştir. Torbalama oranlarını belirtmek için bagging_fraction parametresi 

kullanılmaktadır ve 0.8 olarak alınmaktadır. Çoklu veya tekli sınıflandırmayı belirtmek için 

objective parametresi kullanılmaktadır. Çalışmada çoklu sınıflandırma yapıldığı için parametre 

multiclass olarak ayarlanmıştır. Çoklu sınıflandırmada kaç adet sınıf kullanılacağını num_class 

parametresi ile belirtirmiştir ve 24 olarak ayarlanmıştır. Sınıflandırma aşamasında yapılacak 

yineleme sayısını belirmek için num_iteration parametresi kullanılmaktadır ve 100 olarak 

alınmıştır. Yinelemelerde öğrenme katsayılarını belirtmek için learning_rate parametresi 

kullanılmaktadır ve 0.001 olarak alınmıştır. Tablo 1`de parametrelerin özellikleri belirtmiştir. 

Belirtilen şekilde parametreler belirlendikten sonra train ve test yapıları ayrılarak 

değerlendirme kümeleri oluşturmak için lgb.Dataset yapısına train ve test bilgileri verilmiştir. 

Elde edilen değerlendirme bilgileri dahilin de modelin eğitimi için işlemler başlamıştır. Normal 

derin öğrenmede kullanılan model eğitimlerinden farklı olarak lgb.train yapısı kullanılmıştır. 

LightGBM de model eğitimi yapılırken bilgi olarak lgb.Dataset den elde edilen değerlendirme 

verileri valid_sets alnına konu olmaktadır. Derin öğrenmede kullanılan softmax çıkış katmanını 

LightGBM modelinde sağlayabilmek için objective parametresinde belirlemiş olduğumuz 

multiclass ifadesi ile softmax ifadesi sağlanmış olunmaktadır. Derin öğrenmede kullanılan 

epochs belirleme kısmı da bu modelde num_iteration parametresi ile sağlanmıştır. Model 

eğitimi tamamlandıktan sonra tahmin ve değerlendirme için predict işlemi yapılmıştır. Yapılan 

çalışmalar işlemcisi Intel core-i5, 3337U CPU 1.80 GHz, 4GB Ram’i olan dizüstü bilgisayarda 

gerçekleştirilmiştir. LightGBM modelinde kayıp fonksiyonu olarak multi_logloss 

kullanılmıştır. Hata değeri olarak 0.936 olarak hesaplanmıştır. Modelin hızı 3 dk 048 sn 

sürmüştür. Doğruluk değeri olarak %94,15 oranında ve f1-Score değeri olarak %96.99 oranında 

başarı sağlanmıştır. Tablo 2`de elde edilen bulgular gösterilmektedir. Şekil 5 ve Şekil 6 `da 

kayıp ve hata grafikleri gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Parametrelerin genel özellikleri 

Sınıflandırma 

İşlemlerini Belirtmek 

Aşırı Öğrenmeyi 

(Overfitting) Engellemek 

Öğrenim Süresini 

Hızlandırmak 

Kategorik 

Parametreler 

objective: Yapılacak 

işlemlerin tipini belirtmek 

için kullanılır. 

Binary,multiclass,regressi

on,gamma vb. 

learning_rate: 0-1 aralığında 

olup, değeri azaldıkça tahmin 

iyileşcektir. Ama buna karşılık 

öğrenme zamanı ve overfitting 

olasılığı artacaktır. 

boosting_type: 
Gradyan arttırma 

tekniklerinde 

kullanılan arttırma 

tekniğinin tipini 

belirtir. 

categorical_feature: 

Default olarak auto 

alınabilir. 

metric: Değerlendirme 

setlerindeki 

değerlendirilecek 

metriklerdir. 

binary_logloss, multi 

_logloss, multi_error, 

auc,l1,l2 vb. 

max_dept: Ağaç derinliğini 

gösterip varsayılan değeri 20'dir. 

Fazla dallanma overfitting, eksik 

dallanma ise underfitting 

yaratacaktır. En uygun seviyede 

kullanılmalıdır. 

feature_fraction: 
Her bir iterasyonda 

kullanılacak 

değişkendir. 

0.0 < feature_fractio

n <= 1.0 

 

num_class: Çoklu 

sınıflandırma yapılırken 

kullanılacak sınıf sayısını 

belirtir. 

num_leaves: Ağaç yapısındaki 

yaprak sayısını gösterir. 

2^(max_dept) değerinden küçük 

olması gerekir. 

bagging_fraction: 
Döngülerde veri 

miktarını belirler. 

0.0 ile 1.0 

arasındadır. 

 

 

min_data_in_leaf: En uygun 

değer veri büyüklüğüne ve yaprak 

sayısına göre ayarlanıp, 

varsayılan değeri 20'dir. Yüksek 

değer verilmesi ağacın 

büyümesini engelleyerek 

underfitting oluşmasına sebep 

olabilir. 

num_iteration: 
Öğrenme sürecinde 

yapılacak iterasyon 

sayısıdır. Default 

olarak 100 alınır. 

 

 

Tablo 2. LightGBM modeli bulguları            

Doğruluk F1-Score Hız 

%94,15 %96,99 3dk 048sn 
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Şekil 5. Yineleme başına kayıp oranı grafiği            

 

Şekil 6. Yineleme başına hata oranı grafiği 

 

Yapılan çalışmada arttırma(boosting) tipleri değiştirilerek modelin hız performansları kontrol 

edilmiştir. Elde edilen hız performansları ve arttırma tipleri Tablo 3 `de gösterilmektedir. Hız 

performanslarına bakılarak en iyi hız performansını gbdt verdiği görülmektedir. 

 

Tablo 3. Arttırma tipleri ve hız performansları 

Arttırma (Boosting) 

Tipi 
Hız 

gbdt 3dk 048sn 

dart 9dk 243sn  

goss 3dk 143sn 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada tıbbi teşhislerin konu edildiği veri seti kullanılarak hafif gradyan arttırma modeli 

ile sınıflandırma başarımları ve çalışma süreleri değerlendirilmiştir. Veri seti 24 sınıftan 

oluşmaktadır. Çalışmada ilk olarak veri analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

öznitelik seçimleri ve özellik seçimleri yapılmıştır. Çalışmada kullanılmayacak özellikler 

kaldırılmıştır. Kullanıma hazır hale gelen veri seti üzerinde hafif gradyan arttırma modeli 
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(LightGBM) tekniği kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. LightGBM,  3 dk 048 sn süresi 

sürmüştür. Hata değeri olarak 0.936 olarak hesaplanmıştır. Doğruluk değeri olarak %94,15 

oranında ve f1-Score değeri olarak %96.99 oranında başarı sağlanmıştır. Kayıp değeri 3.073 

olarak hesaplanmıştır. Sonuçlara bakıldığında LightGBM modeli doğruluk ve f1-score 

durumları başarılı olmuştur. Kayıp ve hata oranlarında istenilen oranlara yakın kalmıştır. 

LightGBM modeli diğer deep learning modellerine bakılarak model eğitimleri açısından 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bazı ara işlemler atlanılarak tek fonksiyon içinden 

yapılabilmektedir. Sonraki çalışmalar farklı gradyan arttırma modelleri kullanılarak 

uygulanabilir ve tasarlanan modelde parametreler değiştirilerek başarım oranlarını ve modelin 

çalışma hızını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Tıbbi konuşmalar üzerinde yapılan 

çalışmalar tarandığında konuşmalar üzerinden insan eşitliği durumlarının tespiti ve makine 

öğrenmesi tekniklerinin kullanılması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayı diğer 

çalışmalardan farklı tutan gradyan arttırma teknikleriyle hastalıkların neler olduğunu 

sınıflayarak gerçekleştirmemizdir. 
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ÖZET 

Bataryaların yeterli enerji kapasitesine sahip olmaması ve kabloların karmaşıklığı dünyada 

kablosuz enerji transferine (KET) olan ihtiyacı arttırmıştır. Manyetik rezonanslı KET’te enerji, 

vericiden alıcıya bobinler vasıtasıyla havadan, manyetik bağlantı ile aktarıldığı için bobinlerin 

tasarımı KET için çok önemlidir. Bu çalışmada, manyetik rezonanslı kuplaj teorisine dayalı 

bir seri – seri topolojili KET sistemi tasarlanmıştır. 15 kHz frekansında ve 1 kW gücünde bir 

sistem için 30 cm ve 40 cm çaplarında iki farklı bobin kullanılmıştır. 40 cm çapında bobin 

kullanıldığında 13.35 cm hava aralığına kadar %91.4 verim sağlanmıştır. 30 cm çapında bobin 

kullanılarak ise; 10.56 cm hava aralığına kadar %90.99 verim sağlanmıştır. Bu çalışmada, 

devrenin analitik çözümü MATLAB programı kullanılarak yapılmıştır. KET devresinin 

simulasyonu MATLAB/Simulink ve Ansys Simplorer programları ile yapılmıştır. Bobinlerin 

tasarımı ve manyetik alan ölçümleri ANSYS Maxwell 3D program ile yapılmıştır. Ayrıca 

insan sağlığı üzerine etkisi ise ANSYS HFSS programında, insan modeli kullanılarak analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kablosuz enerji transferi, Manyetik rezonanslı kuplaj, İnsan sağlığına 

etkiler, Elektrikli araçlar 

 

ABSTRACT 

The insufficiency of the energy capacity of the batteries and the complexity of the cables have 

increased the need for wireless power transfer (WPT) in the world. In the magnetic resonance 

WPT system, the design of the coils is very important for the WPT, as the energy is transferred 

using the magnetic field from the transmitter to the receiver via coils from the air.In this study, 

a series-series WPT system based on magnetic resonance coupling theory has designed.Two 

different coils of 30 cm and 40 cm diameters were used for a system with a frequency of 15 

kHz and a power of 1 kW.When a 40 cm diameter coil is used, 91.4% efficiency is achieved up 
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to 13.35 cm air gap. By using 30 cm diameter coil, 90.99% efficiency was achieved up to 10.56 

cm air gap.In this study, the analytical solution of the circuit is made using the MATLAB 

program.The simulation of the WPTcircuit was made with MATLAB/Simulink and Ansys 

Simplorer programs. Coils design and magnetic field measurements were made with ANSYS 

Maxwell 3D program. In addition, its effect on human health was analyzed using the human 

model in the ANSYS HFSS program. 

Keywords: Wireless power transfer, Magnetic resonance coupling, Human health effects, 

Electrical vehicles 

 

GİRİŞ 

Elektrik enerjisine bağlı günlük kullanım ihtiyaçlarının her geçen gün artması, KET’e duyulan 

ihtiyaç artışını da beraberinde getirmiştir. KET günümüzde artan elektrikli cihaz sayısının 

beraberinde getirmiş olduğu kablo karmaşasını ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Son 

yıllarda popüler hale gelen kablosuz cep telefonu şarjı(Efren vd., 2019) elektrikli araç 

şarjı(Pashaei vd., 2016), kalp pilleri(Kim vd., 2020) gibi medikal ürünlerin vücut üzerinde şarjı 

kablosuz enerji transferinin amaçlarındandır. 

KET, kablo kullanılmadan enerjinin manyetik veya elektromanyetik alanlar yardımıyla 

iletilmesidir. Nikola Tesla ile başlayan enerjinin kablosuz olarak iletilme fikri günümüzde de 

popülerliğini korumaktadır. Nikola Tesla’nın amacı elektriğin kablosuz olarak tüm dünyaya 

dağıtımını sağlamaktı. Sponsorlardan gerekli desteği göremeyen bu projeye devam 

edememiştir (Tesla, 1900). 1964 yılında mikrodalga ile KET çalışmaları yapılmış ve uzak 

mesafelerden enerji alan bir model helikopter tasarlanmış ancak; düşük verimi nedeniyle 

yaygınlaşamamıştır (Brown, 1965). 

KET üzerine uzun yıllar süren çalışmalar yapılması sayesinde KET’te önemli başarılar elde 

edilmiştir. Başlangıçta düşük verim seviyelerinde gerçekleştirilen KET çalışmalarında yaklaşık 

olarak son 10 yıldır 1mW-100kW güç aralığında   %80 - %95 arası verimle aktarılarak önemli 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Manyetik rezonanslı kuplajlı KET sistemleri besleme devresi, 

rezonans devresi ve yük devresinden oluşmaktadır. Rezonans devresi alıcı ve verici bobin ile 

bunlara seri veya paralel bağlı kondansatörlerden oluşan devre yapısını içermektedir. 

Maksimum enerji transferini gerçekleştirmek için alıcı ve vericinin arasındaki bağlantı faktörü, 

rezonatörlerin kalite faktörü ve güç kaynağının frekansı önemlidir. Ayrıca sistemin rezonans 

durumunda çalışması verim açısından da önemlidir. Manyetik rezonansın gerçekleştirilmesinde 

alıcı bobin ve verici bobinin hizalanmış olması, eğer hizalama yapılamıyorsa da rezonans 

frekansı değerlerinin yeni duruma adaptif olarak değiştirilmesi gerekmektedir(Ağçal, 2017, 

Ağçal, 2018). 

Bu çalışmada; manyetik rezonansa dayalı yüksek verimli kablosuz enerji transfer sisteminin 

farklı bobin boyutlarının verime ve kritik hava aralığına etkileri incelenmiştir. Aynı frekans, 

kalite faktörü, aynı endüktans değeri için 30 cm ve 40 cm çapında iki ayrı bobin tasarlanarak 

çalışmalar yapılmıştır. Analitik devre simülasyonları MATLAB/Simulink, Sonlu Elemanlar 

Yöntemi (SEY) tabanlı bobin tasarımı ve manyeyetik alan analizleri Ansys Maxwell3D’de 

yapılmıştır. Ayrıca Ansys HFSS ile insan kolu modeli kullanılarak devrenin insan sağlığına 

etkileri de incelenmiştir. 

 

SERİ SERİ TOPOLOJİLİ KABLOSUZ ENERJİ TRANSFERİ 

Seri - Seri topolojili manyetik rezonanslı kuplajlı KET devresi Şekil 1’de verilmiştir. 
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ZYük=Z0

Lm

L1 L2
V1

I2
I1

I1 I2

R R

 

Şekil 1. Manyetik rezonanslı kuplajlı rezonatör sisteminin eşdeğer devresi 

 

Eşdeğer devrede V1 giriş gerilimini, I1 verici akımını, I2 alıcı akımını, L1 verici bobinini, L2 alıcı 

bobinini, Lm karşıt endüktansı, C alıcı ve verici rezonans kapasitörlerini, R alıcı ve verici için 

iç dirençlerini ve Z0 yük empedansını göstermektedir. Rezonatörün doğal açısal frekansı 

denklem (1)’de ve kalite faktörü denklem (2)’deki gibidir. 

 

𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
                         (1) 

𝑄 = √
𝐿

𝐶

1

𝑅
=

𝜔0𝐿

𝑅
                                   (2) 

 

 Alıcı ve verici bobin arasındaki karşıt endüktans alıcı ve verici endüktans ile aralarındaki k 

bağlantı faktörüne bağlıdır. Temel karşıt endüktans denklem (3)’te gösterilmiştir. 

 

𝐿𝑚 = k√𝐿1𝐿2                                                     (3) 

 

 Seri - Seri topoloji için Zeş eşdeğer empedans denklem (4)’te ve verim denklem (6)’da 

verilmiştir. 

 

𝑍𝑒ş=𝑍𝑔𝑖𝑟𝑖ş=R+𝑗𝐿1𝜔+(
1

𝑗𝜔𝐶
)+(

𝐿𝑚
2 𝜔2

𝑗𝐿2𝜔+(
1

𝑗𝜔𝐶
)+𝑍0+𝑅

)                                                 (4) 

ղ =
𝑃ç𝚤𝑘𝚤ş

𝑃𝑔𝑖𝑟𝑖ş
=

𝐼ç𝚤𝑘𝚤ş
2 ∗𝑍ç𝚤𝑘𝚤ş

𝐼𝑔𝑖𝑟𝑖ş
2 ∗𝑍𝑔𝑖𝑟𝑖ş

                             (5) 

ղ =(
𝑗𝐿𝑚𝜔

𝑗𝐿2𝜔+(
1

𝑗𝜔𝐶
)+𝑍0+𝑅

)2 𝑍0

𝑍𝑔𝑖𝑟𝑖ş
                                  (6) 

 

İstenilen frekans ve kalite faktörüne göre endüktans değeri denklem (7) ve kapasitör değeri 

denklem (8) ile bulunmuştur.  

 

L=
𝑄.𝑅

2𝜋𝑓
                       (7) 
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C=
1

𝐿.𝜔2                             (8) 

 

Kritik karşıt endüktansı denklem (9) ile hesaplanır. Denklem (10)’daki gibi Lm kritik karşıt 

endüktansın altında ise KET sisteminin verimi düşer. Denklem (11)’deki gibi Lm kritik karşıt 

endüktansın üstünde ise, yüksek verimle KET sağlanır ancak; rezonans frekansında çatallanma 

oluşur. 

 

𝐿𝑚𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘
2 =

𝑍0
2−𝑅2

𝜔0
2                    (9) 

 𝐿𝑚
2 <

𝑍0
2−𝑅2

𝜔0
2                         (10) 

 𝐿𝑚
2 >

𝑍0
2−𝑅2

𝜔0
2                       (11) 

 

Tasarım Aşamaları 

Frekans 15 kHz, çıkış gücü 1 kW, kalite faktörü 100, R iç direnci 0,25 ohm için L değeri 

denklem (7) ve C değeri ise denklem (8) ile bulunmuştur. Hesaplamalar sonucu; L1=L2=265.25 

µH ve C1=C2=424 nH çıkmıştır. k değeri 0,5 ve 0,1 için karşıt endüktans bulunmuştur. İki farklı 

k değeri için rezonans frekansları denklem (6) kullanılarak bulunmuştur. 

Bobin Tasarımı 

İstenilen endüktans değerlerine göre bobin tasarımı dış çapı 30 cm ve 40 cm’lik iki ayrı bobin 

için denklem (12) ve denklem (13) kullanılarak yapılmıştır. 30 cm ve 40 cm bobinin çapı için 

tasarım ayrıntıları Tablo 1’de belirtilmiştir. 

 

𝐿 =
𝑁2𝐴2

30A−11𝐷𝑖
        (12) 

 𝐴 =
𝐷𝑖+N(W+S)

2
       (13) 
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Tablo 1. Bobin tasarım parametreleri 

Bobin çapı 40 cm 30 cm  

Bobin iç çapı (Di) 235 mm 153 mm 

Sarım sayısı (N) 24 30 

Kablo çapı (W) 2,5 mm 1,5 mm 

Dönüşler arası 

boşluk (S) 

1 mm 1 mm 

Endüktans (L) 262,232µH 265,104µH 

Dış çap (Dout) 403  mm 303 mm 

Kablo uzunluğu 24,051 m 21,488 m 

 

Şekil 2’de spiral endüktansın üstten ve yandan görünümü gösterilmiştir. Tablo 1’deki 

parametrelere göre bobin tasarımı Maxwell 3D’de Şekil 3’teki gibi tasarlanmıştır. 

 

 

 

(a)                            (b) 

Şekil 2.Spiral endüktansın üstten (a) ve yandan (b) görünümü. 

 

 

Şekil 3. SEY tabanlı bobin tasarımı 

Denklem (10) ve (11) kullanılarak 30 cm için N =30, Di=153 mm, W=1.5mm, Do=303mm, 

L=265.104 µH. 40cm için N=24, Di=235 mm, W=2.5 mm, Do=403 mm, L=262.232 µH olarak 

hesaplanmıştır. Şekil 4’te yapılan iki çalışmanın da belli hava aralıklarına göre endüktans ve 

karşıt endüktans değerleri grafik üzerinde üst üste çizilmiştir. Şekil 5’te ise iki çalışmanın da 

bağlantı faktörü değerleri üst üste çizilerek gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Hava aralığına göre endüktans ve karşıt endüktans. (yeşil) 30 cm. (kırmızı) 40 cm 

 

Şekil 5. Hava aralığına göre bağlantı faktörü. (yeşil) 30 cm. (kırmızı) 40 cm. 

 

Denklem (9)’dan yararlanılarak hesaplanan kritik karşıt endüktans değeri 50 µH çıkmıştır. 

Hazırlanan bobin simülasyonlarında 30 cm’lik bobin için kritik hava aralığı değeri 10.56 

cm’dir. 40 cm’lik bobin için ise kritik hava aralığı değeri 13.35 cm’dir. Belirlenen kritik hava 

aralıklarından sonra hava aralığının artması, verimin ciddi oranda düşmesine sebep olur. 

 

SİMÜLASYON SONUÇLARI 

 MATLAB Sonuçları 

Şekil 1’de bulunan manyetik rezonanslı kuplaj devresinin MATLAB Simulink üstünde 

kurulmuş hali Şekil 6’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 6. Manyetik rezonanslı kuplaj devresi 
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KET devre parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Devre parametreleri 

C1=C2 424.42 nF 

L1=L2 265.25 µH 

R1=R2 0.25  

RL  5  

Lm (k=0.5) 132.63 µH   

Lm (k=0.1) 26.525 µH   

 

Şekil 7’te k=0,5 değeri ve Şekil 8’te ise k=0,1 değeri için verimin ve eşdeğer empedansın 

rezonans frekansına göre değişimi gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 7. k=0.5 için  verim-frekans ve eşdeğerempedans frekans grafiği 

 

Şekil 8. k=0.1 için  verim-frekans ve eşdeğer empedans frekans grafiği 

 

Şekil 7 ve Şekil 8’den de görüldüğü gibi eşdeğer empedansın minimum olduğu frekans istenilen 

rezonans değerleridir. MALTAB/Simulink’te k = 0.5 ve k = 0.1 için yapılan benzetim sonuçları 

Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. MATLAB/Simulink benzetim sonuçları 

k = 0.5 k = 0.1 

𝑉𝑔 = 78.488 V 𝑉𝑔 = 42.78 V  

F = 12555 Hz F = 15005 Hz 

Giriş ve Çıkış gerilimi, 

Akım ve Güçleri: 

Giriş ve Çıkış 

gerilimi, Akım ve 

Güçleri: 

𝑉𝑔 = 78.488 V 𝑉𝑔 = 42.78 V 

𝑉𝐿 = 70.688 V 𝑉𝐿  = 70.357 V 

𝐼𝑔 = 19.81 A 𝐼𝑔 = 41.89 A 

𝐼𝐿 = 19.99 A 𝐼𝐿  = 19.79 A 

𝑃𝑔 = 1102.18W 𝑃𝑔 = 1273.6 W 

𝑃𝐿  = 1000 W 𝑃𝐿  = 1000 W 

ŋ = %90.7 ŋ = %78.8 

𝑉𝐶1 = 418.25 V 

𝑉𝐶1𝑚𝑎𝑥  = 591.5 V 

𝑉𝐶1 = 740.96 V 

𝑉𝐶1𝑚𝑎𝑥  = 1047.88 V 

𝑉𝐶2 = 422.51 V 

𝑉𝐶2𝑚𝑎𝑥  = 597.52 V 

𝑉𝐶2 = 352.72 V 

𝑉𝐶2𝑚𝑎𝑥  = 498.83 V 

𝑍𝑒ş = 4.891  𝑍𝑒ş = 1.437  

 

ANSYS Sonuçları 

ANSYS programı da MATLAB Simulink gibi bir simülasyon programıdır. Şekil 9’da Maxwell 

3D’de hazırlanan bobinin Simplorer üzerine aktarılmış hali gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 9. Manyetik rezonanslı kuplaj devresi 
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Maxwell 3D’den sonra Simplorer üzerinde, 30 cm için bağlantı faktörü 0.5 olan devre kurulmuş 

ve Şekil 9’da gösterilmiştir. 30 cm için yapılan deneyde ortalama giriş gücü 1.11 kW ve çıkış 

gücü 1.01 kW olarak bulunmuş ve verim %90.99 çıkmıştır. 40 cm’lik bobin için ise yaklaşık 

olarak giriş gücü 1.13 kW ve çıkış gücü 1 kW olmuş ve verim %91.81 çıkmıştır. 40 cm bobin 

tasarımı için giriş ve çıkış güçleri Şekil 10’da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 10. Verim grafiği 

 

Yapılan bu çalışmada nüve ve kalkanlama özellikleri kullanılmadan deney yapılmıştır. Frekans 

değeri ve her bir bobin için gerekli parametreler girilmiştir. Maxwell 3D ile yapılan bobin 

tasarımları Şekil 3’te gösterilmiştir. Bobin çapı 30 cm olan KET sistemi için Şekil 11’de ve 

Şekil 12’de farklı hava aralıklarında sırasıyla; manyetik akı yoğunluğunun ve manyetik alanın 

bobin merkezinden yatay eksende bobin dışına doğru değişimi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 11. 30 cm için Manyetik akı yoğunluğu 

 

Şekil 12. 30 cm için Manyetik alan 
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Bobin çapı 40 cm olan KET sistemi için ise Şekil 13’te farklı hava aralıkları için manyetik akı 

yoğunluğu ve Şekil 14’te manyetik alan değişimi belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 13. 40 cm için Manyetik akı yoğunluğu 

 

Şekil 14. 40 cm için Manyetik alan 

 

30 cm çapındaki bobin için Şekil 11 ve Şekil 12 incelendiğinde iç yarıçap 7,65 cm ile dış yarıçap 

15 cm arasında maksimum manyetik alan ve manyetik akı yoğunluğu görülmüştür. 40 cm 

çapındaki bobin Şekil 13 ve Şekil 14 incelendiğinde yine iç yarıçap ile dış yarıçap arasında 

manyetik alan ve manyetik akı yoğunluğunun maksimum yaptığı görülmüştür. Dış yarıçap 

değeri aşıldıktan sonra manyetik alan ve manyetik akı yoğunluğu saçılımının azladığı 

gözlemlenmiştir. 

 

İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ 

Zamanla değişen elektrik ve manyetik alanlara genel halkın maruz kalması için referans 

seviyeleri (bozulmamış rms değerleri) ICNIRP’ye (ICNIRP, 2010)  göre elektrik alan gücü (E) 

8.3x10-2 kVm-1, manyetik akı yoğunluğu (B) 2.7x10-5 T olarak belirlenmiştir. IEEE (IEEE, 

2019) standartlarına göre vücudun uzuvları için belirtilmiş standart ise 15 kHz değeri için 

manyetik akı yoğunluğu (B) 1.13 mT, elektrik alan (E) kısıtlanmamış ortamlardaki kişiler için 

614 (V/m), kısıtlı ortamda izin verilen kişiler için 1842 (V/m) olarak belirlenmiştir. 

Ansys HFSS yazılımı ile 30 cm ve 40 cm’lik bobinler için manyetik alanın ve elektrik alanın 

insanın eline olan etkisi gözlemlenmiştir. 30 cm ve 40 cm çapındaki bobinler için analizler 

sırasıyla, Şekil 15 ve Şekil 16’da verilmiştir. 
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(a)                                                                                (b) 

Şekil 15. 30 cm için (a) elektrik alan (b) manyetik alan analizi 

 

(a)                                                                                (b) 

Şekil 16. 40 cm için (a) elektrik alan ve (b) manyetik alan analizi  

 

Yapılan simülasyon sonuçlarına göre 30 cm çapındaki bobin için en yüksek manyetik akı 

yoğunluğu yatay eksende bobin merkezinin 10 cm uzağındaki konumda 3.61 mT olarak 

ölçülmüştür. Bu konum 30 cm’lik bobin IEEE ve ICNIRP standartlarına uygun değildir. Bobin 

merkezinden 16.11 cm sonrasında IEEE standartı olan 1.13 mT’nın altına düştüğü 

gözlemlenmiştir. Bobin çapı 30 cm olan KET sisteminde, ICNIRP standartına göre mesleki 

maruziyet için 26.4 cm sonra manyetik akı yoğunluğu 100 µT altına düştüğü ve genel halk 

sağlığı için 55.3 cm sonra 27 µT altına düştüğü görülmüştür. 40 cm çapındaki bobin için ise 

manyetik akı yoğunluğu kritik hava aralığındaki değerlerde en yüksek 2.44 mT olarak 

ölçülmüştür. Manyetik akı yoğunluğu bobin merkezinden yatay eksende 19.74 cm sonra 

1.13mT’nın altına düşerek IEEE standartlarına uygun hale gelmektedir. Bobin çapı 40 cm olan 

KET sisteminde, ICNIRP standartına göre mesleki maruziyet için 32.93 cm sonra ve genel 

halk sağlığı için 68.98 cm sonra uygun olduğu görülmüştür. 

 

SONUÇ 

Çalışmada 1 kW güçlerinde, 15 kHz çalışma frekansında 30 cm ve 40 cm çaplarında iki farklı 

bobin için kablosuz enerji transfer sisteminin verim ve insan sağlığı açısından etkileri 

gözlemlenmiştir. 30 cm için yapılan çalışmada 10.56 cm kritik hava aralğına kadar verim 

%90.99 olarak ölçülmüştür. 40 cm için ise verim %91.4 ve kritik hava aralığı 13.35 cm’dir. 

Belirlenen kritik hava aralıklarından daha yüksek hava aralıklarında verim yüksek oranda düşüş 

göstermiştir. 30 cm ve 40 cm çaplı bobinler için yapılan gözlemler sonucu bobinlerin 

boyutlarının büyümesiyle daha yüksek hava aralıklarına çıkılmıştır. Böylece yüksek hava 

aralıklarında KET daha verimli hale gelmektedir. 15 kHz frekansında KET sisteminin farklı 

bobin boyutlarına göre insan sağlığı üzerindeki etkileri IEEE standartları ve ICNIRP 
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standartlarına göre incelenmiştir.  
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ÖZET 

Gelişen teknoloji ile birlikte insansız hava araçları (İHA’lar), günümüzde havacılık sektöründe 

ilgi çeken bir hava aracı çeşidi olarak yerini almıştır. Giderek artan talep ve yapılacak yatırımlar 

ile doğru orantılı olarak önümüzdeki yıllarda İHA’ların, savunma sanayii ve havacılık 

sektörlerinde daha etkin bir rol oynayacağı açıktır. İHA, içerisinde yolcu bulundurmayan ve 

pilotu olmayan, uzaktan kumandalı ve/veya otomatik olarak fonksiyonunu icra edebilen bir 

çeşit uçaktır. İHA’ların boyutları, kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Bu 

çalışmada, farklı tasarımlara sahip küçük ölçekli çeşitli İHA kanatlarının aerodinamik özelikleri 

farklı hücum açılarında sayısal olarak incelenmiştir. 

Küçük ölçekli İHA’lar; havadan görüntü alma, jeolojik araştırma, acil durum izleme ve yangın 

algılama gibi sivil uygulama alanlarında kullanılmalarının yanı sıra milli savunma alanında ve 

savaş durumunda da kullanılmaktadır. İHA’lar, milli savunma alanında ve savaş durumunda, 

bilgi toplama esnasında insan hayatını tehlikeye atmadıkları için güvenilir alternatif araçlardır. 

Günümüzde, İHA’ların geliştirilmesinde farklı tasarımlar denenmekte ve en verimli uçuşu 

sağlamak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bir İHA’nın en önemli parçalarından biri kanattır. Kanat profili, uçağın aerodinamik 

performansını ve dolayısıyla verimliliğini önemli ölçüde ve doğrudan etkileyen temel 

parametrelerdendir. Bu yüzden, uçak kanadı seçim aşaması, uçak tasarım sürecinin tüm 

başarısını etkileyen önemli bir aşamadır. Farklı uçuş senaryolarındaki koşullara göre ideal 

şartları elde edebilmek için zamanla çeşitli kanat profilleri geliştirilmiştir. 

Uçuş esnasında uçakların kanadına, kaldırma kuvveti ve sürükleme kuvveti olmak üzere iki 

farklı kuvvet etki eder. Bu nedenle tasarım aşamasında, kanat profili değiştirilmek suretiyle; 

kaldırma katsayısı, sürükleme katsayısı ve kaldırma katsayısının sürükleme katsayısına oranı 

gibi aerodinamik özelikler incelenmektedir. İncelemelerde, kaldırma katsayısının sürükleme 

katsayısına oranı, en uygun kanat profilinin tespiti için önemli bir parametre olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle bu teorik çalışmada; ANSYS Fluent programı kullanılarak, küçük 

ölçekli çeşitli İHA’lar için tasarlanmış farklı kanat profilleri arasından, kaldırma katsayısının 

sürükleme katsayısına oranının en büyük değerini veren kanat profilini bulmak amacıyla, çeşitli 

hücum açılarında, kaldırma ve sürükleme katsayılarını tespite yönelik simülasyonlar 

gerçekleştirilmiştir. 
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ANSYS Fluent programında yapılan bu simülasyonlarda, k- Kayma Gerilmesi Transport 

Türbülans Modeli (k- SSTTM) kullanılarak; MH 93, MH 114, S 5010, SA 7036 ve SD 2030 

kanat profilleri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu simülasyonlar, düşük Reynolds 

sayılarında ve ses altı akış hızlarında sonlu hacimler yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu 

simülasyonlarda; seçilen kanat profillerinin, -3 ila 12 derece arasında 3’er derecelik artışlarla 

farklı hücum açılarındaki davranışları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; SA 7036 kanat profilinin, 

simülasyona tabi tutulan kanat profilleri arasında, kaldırma katsayısının sürükleme katsayısına 

oranı bakımından en uygun orana sahip olduğu gözlemlenmiş ve bu kanat profilinin, küçük 

ölçekli çeşitli İHA’lar için en iyi performansı sergilediği tespit edilmiştir. Bu en iyi performans, 

SA 7036 kanat profilinin 6 derecelik hücum açısında elde edilmiş olup kaldırma katsayısının 

sürükleme katsayısına oranı 52.755 olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: İnsansız hava aracı, İHA, Kanat tasarımı, Aerodinamik, Kaldırma 

katsayısı, Sürükleme katsayısı. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, with the developing technology, unmanned aerial vehicles (UAVs) have taken their 

place as an attractive aircraft kind in the aviation industry. It is clear that UAVs will play a more 

active role in the defense industry and aviation sectors in the coming years, in direct proportion 

to the increasing demand and investments to be made. A UAV is a kind of aircraft that does not 

have passengers and does not have a pilot, can perform its function remotely and/or 

automatically. The sizes of UAVs differ according to their intended use. In this study, the 

aerodynamic properties of various small-scale UAV airfoils with different designs were 

numerically investigated at different angles of attack. 

Small-scale UAVs are used in civil applications such as aerial image acquisition, geological 

survey, emergency monitoring and fire detection, as well as in the field of national defense and 

in war situations. They are reliable alternative tools in the field of national defense and in case 

of war, as they don’t endanger human life during information gathering. Nowadays, in the 

development of UAVs, different designs are tried and various studies are carried out to provide 

the most efficient flight. 

One of the most important parts of a UAV is the airfoil. The airfoil profile is one of the basic 

parameters that directly and significantly affects the aerodynamic performance and thus the 

efficiency of the aircraft. Therefore, the aircraft airfoil selection stage is an important stage that 

affects the overall success of the aircraft design process. Various airfoil profiles have been 

developed over time in order to obtain ideal conditions according to the conditions in different 

flight scenarios. 

During flight, two different forces act on the airfoil of the aircraft, namely the lift force and the 

drag force. Therefore, at the design stage, aerodynamic properties such as lift coefficient, drag 

coefficient and the ratio of lift coefficient to drag coefficient are examined by changing the 

airfoil profile. In the examinations, the ratio of the lift coefficient to the drag coefficient emerges 

as an important parameter for the determination of the most suitable airfoil. Therefore, in this 

theoretical study, simulations were carried out to determine the lift and drag coefficients at 

various angles of attack, in order to find the airfoil profile that gives the largest value of the 

ratio of lift coefficient to drag coefficient among different airfoil profiles designed for various 

small-scale UAVs using ANSYS Fluent program. 

In the simulations performed in the ANSYS Fluent program, a comparison was made between 

the airfoils MH 93, MH 114, S 5010, SA 7036, and SD 2030 using the k- Shear Stress 

Transport Turbulence Model (k- SSTTM). These simulations were performed at low 
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Reynolds numbers and subsonic flow velocities using and the finite volume method. In these 

simulations, the behavior of the selected airfoils at different angles of attack between -3 and 12 

degrees in increments of 3 degrees was observed. As a result, it has been observed that SA 7036 

airfoil has the most suitable ratio among the simulated airfoils in terms of the ratio of lift 

coefficient to drag coefficient, and it has been determined that this airfoil exhibits the best 

performance for various small-scale UAVs. This best performance was obtained at 6 degrees 

of attack angle of the SA 7036 airfoil, and the ratio of lift coefficient to drag coefficient was 

determined as 52.755. 

Keywords: Unmanned aerial vehicle, UAV, Airfoil design, Aerodynamics, Lift coefficient, 

Drag coefficient. 

 

GİRİŞ 

Kanat profili, akışkan içinde hareket eden istenilen koşullarda taşıtın en uygun 

taşıma/sürükleme oranını vermesi için dizayn edilmiş, insansız hava araçlarının en önemli 

parçalarından biridir. Geçmişten günümüze değişik şekillerde kanat profilleri kullanılarak, bu 

değişikliklerin uçuş üzerindeki etkileri incelenmiştir [1]. Kanat profili ile ilgili çalışmaların 

temeli, 18. yüzyılda John Smeaton tarafından kanatlarının yüzeylerinin kıvrılmasının yel 

değirmenlerinin performansını iyileştirdiğini belirtmesi ile başlamıştır. Daha sonra, 1804 

yılında George Cayley tarafından modern uçağın icadı yapılmıştır. 20. yüzyılın başlarında 

Wright kardeşler en iyi kamber miktarını ve en iyi eğrilik dağılımını bulmak için rüzgâr tüneli 

deneyleri yapmışlardır. 1930’larda ABD Ulusal Havacılık Danışma Komitesi (NACA), kanat 

profilleri ile ilgili çalışmalarını geliştirmiş ve çeşitli testler gerçekleştirmiştir. Bu testler 

sonucunda, kamber çizgisi üzerine simetrik bir gözyaşı şeklinden oluşan dört basamaklı ve beş 

basamaklı NACA serileri elde edilmiştir. Kanat profilleri ile ilgili çalışmalara günümüzde 

devam edilmekte ve bilgisayarda her yeni uçak için kanat profilleri, istenilen koşullarda nasıl 

çalıştıkları bilinerek özel olarak tasarlanmaktadır. 

İnsansız hava araçları için kullanılan kanat profili tasarımının kalitesi, savunma sanayii başta 

olmak üzere kişisel kullanıma yönelik alanlarda da çok önemli unsurlardan birisidir. Kanata 

uygulanan sürükleme kuvvetinin hızlanmaya ve uçuş aerodinamiğine etkisi ile bu kuvvete dik 

olarak oluşan kaldırma kuvvetinin uçuş kalitesine etkisi incelenmesi gereken iki temel unsurdur 

[2]. Kaldırma kuvvetinin sürükleme kuvvetine oranını maksimize eden kanat profili uçuş 

aerodinamiğini olumsuz etkileyen bir kuvveti azaltıp olumlu etkileyecek diğer kuvvetin 

artırılması anlamına geldiği için kanatların karşılaştırılmalarında kullanılan verimlilik ölçeği 

olan kaldırma/sürükleme oranını oluşturur [3]. 

Buna göre yapılan bu teorik çalışmada; beş farklı kanat tipi olan MH 93, MH 114, S 5010, SA 

7036 ve SD 2030 kanatları, verimlilik ölçeği olarak tanımlanan kaldırma/sürükleme oranını 

bulmak için ANSYS Fluent programında -3, 0, 3, 6, 9 ve 12 derecelerindeki hücum açılarında 

simülasyonlara tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda; SA 7036 kanat profilinin, 6 derecelik 

hücum açısında, en iyi kaldırma ve sürükleme katsayısını verdiği tespit edilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu sayısal çalışmada; ANSYS Fluent programı kullanılarak, farklı kanat profilleri için kaldırma 

katsayısı, sürükleme katsayısı ve kaldırma katsayısının sürükleme katsayısına oranı gibi 

aerodinamik özelikler incelenmiştir. Küçük ölçekli çeşitli İHA’lar için tasarlanmış farklı kanat 

profilleri arasından, kaldırma katsayısının sürükleme katsayısına oranının en büyük değerini 

veren kanat profilini bulmak amacıyla, çeşitli hücum açılarında, kaldırma ve sürükleme 
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katsayılarını tespite yönelik simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde kanat profilinin 

performansını etkileyen faktörler ve simülasyonlarda kullanılan parametreler açıklanarak 

simülasyon sonuçlarına yer verilecektir. 

Uçuş esnasında uçakların kanadına etki eden, dört adet kuvvet vardır. Bunlar sırasıyla 

yerçekimi, itme, kaldırma ve sürükleme kuvvetleridir. Kaldırma kuvveti kanata dikey olarak 

etki eden bir kuvvet iken, sürükleme kuvveti ise akış yönüne zıt olacak şekilde kanada etki eden 

aerodinamik bir kuvvettir [4]. Bu kuvvetler, Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 1 Uçuş esnasında uçağın kanadına etki eden kuvvetler [5]. 

 

Kaldırma ve sürükleme kuvvetleri sırasıyla 𝐹𝐿 ve 𝐹𝐷 olarak adlandırılır ve bu kuvvetler; 

 

 𝐹𝐿 =
1

2
𝜌𝑉2𝑆𝐶𝐿 (1) 

 𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝑉2𝑆𝐶𝐷 (2) 

 

şeklinde formülize edilebilir. Denklem 1 ve Denklem 2 içerisinde ortak bulunan 

parametrelerden 𝜌, 𝑉 ve 𝑆 sırasıyla akışkanın yoğunluğu (hava yoğunluğu), uçağın hareket 

ettiği yöndeki hızı ve kuvvetlerin oluştuğu noktadaki kanat profilinin kesit alanıdır. 𝐶𝐿 ve 𝐶𝐷 

ise; sırasıyla, kaldırma ve sürükleme kuvvetleri olan 𝐹𝐿 ve 𝐹𝐷 kuvvetlerini hesaplamakta 

kullanılan, kanat profilinin aerodinamik özeliklerine dair önemli bilgiler veren ve kaldırma 

katsayısı (𝐶𝐿) ile sürükleme katsayısı (𝐶𝐷) olarak adlandırılan iki parametredir [6]. 

İdeal bir uçuş ortamında kaldırma kuvvetinin artması ve sürükleme kuvvetinin azalması, irtifa 

kazanımına yardımcı olan kuvvetin artması ve uçağın hızını olumsuz yönde etkileyecek 

kuvvetin azalması anlamına geldiği için aerodinamik performansı artırır. Bu nedenle Denklem 

3 ile gösterilen, 

 

 
𝐹𝐿

𝐹𝐷
=

𝐶𝐿

𝐶𝐷
 (3) 

 

oranını en yüksek seviyeye çıkaran kaldırma ve sürükleme katsayıları, bir kanat profilinin uçuş 

esnasında maruz kalacağı ve uçağın hızını kısıtlayan parametreleri en aza indiren katsayılardır. 

Kaldırma kuvveti 

İtme kuvveti 

Yerçekimi kuvveti 

Sürükleme kuvveti 
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Denklem 3’de belirtilen oran, bu çalışmanın verimlilik ölçeği olarak tanımlanmış olup 

‘kaldırma/sürükleme oranı’ olarak adlandırılır. 

Bir kanat profili için, akışkanın uçağa göre bağıl hızına bağlı olarak kaldırma ve sürükleme 

kuvvetleri farklılık gösterir. Bu durumun temel sebebi, akışkana bağlı olarak oluşabilecek 

kuvvetlerin birbirine dik olan kaldırma ve sürükleme kuvvetlerine izdüşümlerinin bu 

kuvvetlerin büyüklüklerini değiştirmesidir. Bu sebeple, kaldırma ve sürükleme katsayılarına ek 

olarak kanat profiline etkiyen kuvvetleri değiştiren bu olayı temsil edecek bir parametreye daha 

ihtiyaç vardır [7]. 

Hücum açısı, uçak gövdesinin hız vektörünün yönüne paralel olan referans çizgisi ile uçak 

gövdesine ortam akışkanının oluşturduğu, anlık olarak yeryüzüne paralel olduğu varsayılan, akı 

vektörünün arasında kalan açı olup bu açı Şekil 2’de şematik olarak gösterilmiştir. Kanat 

profilinin referans çizgisi ile uçak gövdesinin referans çizgisi birbirine paralel olduğu için, 

hücum açısı, kanat profiline etkiyen bileşke kuvvetin 𝐹𝐿 ve 𝐹𝐷 üzerine izdüşümlerine dair bilgi 

verir. Kanat profili üzerindeki bu referans çizgisi ‘veter hattı’ olarak adlandırılır. 

 

 

Şekil 2 Hücum açısının şematik gösterimi [8]. 

 

Şekil 2, uçuş sırasında oluşabilecek hücum açısını görsel olarak ifade etmektedir. Bir başka 

ifadeyle, uçak hızı ile paralel olan veter hattı ile uçuş hızının iki boyutlu olarak varsayılan 

yeryüzü düzlemine izdüşümü olan uçuş doğrultusu arasındaki açı hücum açısı olarak ifade 

edilmiştir. 

Sayısal incelemede; yukarıda açıklanan aerodinamik parametreleri ve bu parametrelerin kanat 

profiline etkilerini gözlemlemek amacıyla, seçilen beş farklı kanat profili için, bir akışkan 

simülasyon yazılımı olan ANSYS Fluent programında, 𝐶𝐿 ve 𝐶𝐷 katsayılarının hücum açısı ile 

değişimini bulmak amacıyla simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. İncelemeye konu olan kanat 

profilleri; MH 93, MH 114, S 5010, SA 7036 ve SD 2030 kanat profilleridir. Bu kanat 

profillerinin kaldırma ve sürükleme katsayıları ile verimlilik ölçekleri, 𝛼 = {− 3, 0, 3, 6, 9, 12} 

şeklinde ifade edilecek hücum açısı tanım kümesi kullanılarak bulunmuştur. Bu sayısal 

çalışmadaki simülasyonlarda kullanılan kanat profillerinin şematik gösterimi Şekil 3’de 

verilmiştir. 
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MH 93 

 

MH 114 

 

S 5010 

 

SA 7036 

 

SD 2030 

Şekil 3 Simülasyonlarda incelenen kanat profillerinin şematik gösterimi [9]. 

 

Simülasyonlarda akış modeli olarak, k- Kayma Gerilmesi Transport Türbülans Modeli 

kullanılmış ve uçuşun gerçekleştiği ortamdaki akışkan, hava olarak göz önüne alınmıştır. 

Uçuşun, yerden 900 m yükseklikte gerçekleştiği yani simülasyonları yapılan kanat profillerinin 

yerden yüksekliğinin 900 m olduğu kabul edilmiştir. Bu koşullarda yerden 900 m yükseklikteki 

havanın yoğunluğu 1.1226 [kg ∙ m−3], havanın dinamik viskozitesi ise 1.761 ∙ 10−5 [kg ∙
m−1 ∙ s−1 ] olarak hesaplanmıştır. Simülasyonlarda kullanılan parametreler ve değerleri, Tablo 

1’de verilmiştir. 
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Tablo 1 Simülasyonlarda kullanılan parametreler ve değerleri. 

 

Simülasyonlarda kullanılan bir diğer boyutsuz sayı olan Reynolds sayısı Denklem 4’de 

gösterilmiştir: 

 

 𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐿

𝜇
 (4) 

 

Denklem 4’deki değişkenlerden 𝐿 ve 𝜇 sırasıyla veter uzunluğunu ve dinamik viskoziteyi temsil 

eder. Tablo 1’deki değerler Denklem 4’de yerlerine yazıldığında, yapılan simülasyonlar için 

Reynolds sayısı 3.82487105 olarak bulunur. Bu simülasyonların, küçük ölçekli İHA kanat 

profilleri için yapıldığı göz önünde bulundurularak ses altı akış hızı ve dolayısıyla, dış akış için 

nispeten düşük Reynolds sayıları tercih edilmiştir. 

Kanat profillerine etki eden unsurlardan biri de içinde bulunduğu ortamdır. Bu nedenle, belirli 

bir yükseklikte hareket eden uçağın kanadına, uçağın içerisinde bulunduğu akışkanın etkisini 

gözlemlemek için Şekil 4’te gösterildiği gibi kanat profilleri, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 

(HAD) alanında C domain olarak adlandırılan C şeklindeki çalışma alanı içerisine sırasıyla 

yerleştirilmiş ve bu şekilde nümerik analizleri yapılmıştır. C şeklindeki çalışma alanı (C 

domain) içerisindeki SA 7036 kanat profilinin yakından görünümü ise Şekil 5’te verilmiştir. 

 

 

 

 

Parametre Değer 

Akışkan Hava 

Akışkanın yoğunluğu 1.1226 [kg ∙ m−3] 

Akışkanın dinamik viskozitesi 1.761 ∙ 10−5 [kg ∙ m−1 ∙ s−1] 

Akış hızı 20 [m ∙ s−1] = 72 [km ∙ h−1] 

Veter uzunluğu 0.3 [m] 

Reynolds sayısı 3.82487 ∙ 105 

Hücum açısı - 3°, 0°, 3°, 6°, 9°, 12° 

Kullanılan akış modeli k- Kayma Gerilmesi Transport Türbülans Modeli 

KONGRE TAM METİN KİTABI 242 www.gapzirvesi.org



 

 

Şekil 4 C çalışma alanı (C domain) ve içerisindeki bir kanat profilinin görünümü. 

 

Şekil 5 SA 7036 kanat profilinin, C çalışma alanı (C domain) içindeki yakından görünümü. 

 

Seçilen her bir kanat profiline ait kaldırma katsayısının (CL), tanım kümesi olarak kullanılan 

hücum açısı () değerleriyle değişimi Şekil 6’da gösterilmiştir. Tanım kümesindeki hücum 

açısı değerlerinin arasında kalan hücum açılarına karşılık gelen kaldırma katsayısı değerlerinin 

tespiti için ilgili aralık 500 eşit parçaya bölünmüş ve üçüncü dereceden bir interpolasyon 

polinomu oluşturulmuştur. Böylece, tanım kümesinin alt ve üst sınırları arasında 𝛼 − 𝐶𝐿 

değişimini gösteren bir eğri bulunmuştur. Bu işlem, 𝛼 − 𝐶𝐷 ve 𝛼 − 𝐶𝐿/𝐶𝐷 değişimini gösteren 

ve sırasıyla Şekil 7 ve Şekil 8’de yer alan grafikler için de yapılmıştır. 
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Şekil 6 Seçilen kanat profilleri için 𝛼 − 𝐶𝐿 değişimi. 

 

Daha önce belirtildiği üzere, yüksek bir 𝐶𝐿 değeri kanat profilinin aerodinamik açıdan genel 

olarak daha verimli olacağı anlamına gelir. Bir varsayım olarak, her bir kanat profili için 𝐶𝐷 

değerlerini eşit kabul edersek Şekil 6’dan yapılacak ilk çıkarım, en verimli kanat profilinin, 

belirgin bir şekilde MH 114 kanat profili olduğu şeklinde olacaktır. 

Seçilen her bir kanat profiline ait sürükleme katsayısının (CD), tanım kümesi olarak kullanılan 

hücum açısı () değerleriyle değişimi ise Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7 Seçilen kanat profilleri için 𝛼 − 𝐶𝐷 değişimi. 

 

Şekil 7’de yine, hücum açısı tanım kümesine karşılık, seçilen kanat profillerinin 𝐶𝐷 değerleri 

aynı interpolasyon yöntemiyle gösterilmiştir. Şekil 6’daki iyi 𝐶𝐿 performansına karşın MH 114 

kanat profilinin, Şekil 7’de tüm hücum açısı değerlerinde en yüksek 𝐶𝐷 değerine sahip olduğu 
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görülmektedir. Bu nedenle, kanat performansı konusunda tam bir kanıya varabilmek için CL/CD 

oranının hücum açısıyla değişimini yine tüm kanatlar incelemek gerekir. Şekil 6 ve Şekil 7’deki 

grafiklerden yapılacak bir diğer çıkarım ise, en düşük 𝐶𝐿 ve 𝐶𝐷 değerlerine sahip olan MH 93 

ve S 5010 kanat profillerinin en verimsiz kanat profilleri olduğudur. 

Son olarak, seçilen her bir kanat profiline ait kaldırma katsayısının sürükleme katsayısına 

oranının (CL/CD), tanım kümesi olarak kullanılan hücum açısı () değerleriyle değişimi ise 

Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 8 Seçilen kanat profilleri için 𝛼 − 𝐶𝐿/𝐶𝐷 değişimi. 

 

Şekil 8; Şekil 6 ve Şekil 7’deki aynı hücum açısı değerlerine karşılık gelen CL ve CD değerleri 

kullanılarak elde edilen 𝐶𝐿/𝐶𝐷 oranının hücum açısı ile değişimini göstermektedir. En kötü 

performansı sergileyen kanatlar için yapılan çıkarımın, Şekil 8’deki grafiklere bakarak büyük 

ölçüde doğru olduğu söylenebilir. Yalnız, beklenenin aksine, en iyi 𝐶𝐿 performansına karşın 

MH 114 kanadı 9∘ hücum açısı koşullarında en kötü performansı sergilemiştir. 

En iyi performansı sergileyen kanat profili, 6∘ ve 9∘ hücum açılarında en iyi performansı 

gösteren SA 7036 kanat profili olmuştur. Bu verimlilik ölçekleri sırasıyla, 52.755 ve 50.471’dir. 

Verimlilik ölçeği eğrilerini gösteren Şekil 8’e göre ikinci en iyi aerodinamik özeliğe sahip 

kanat, 6∘ hücum açısı koşullarında göstermiş olduğu 49.988 verimlilik ölçeği ile SD 2030 

olmuştur. Üçüncü en iyi aerodinamik özeliğe sahip kanat ise, 3∘ hücum açısı koşullarında 

göstermiş olduğu 48.773 verimlilik ölçeği ile MH 114 olmuştur. Fakat 3∘ hücum açısından 

sonra MH 114 kanadının performansı gerileyerek S 5010 kanat profilinin performansının bile 

gerisine düşmüştür. İnterpolasyon polinomu ile bulunan ara değerler göz ardı edilerek yalnızca 

simülasyon sonuçlarına bakılırsa; S 5010 kanat profili, 9∘ hücum açısı için gösterdiği 

performansla kanat profilleri arasında dördüncü en iyi performansa sahip kanat profili olmuştur. 

Diğer kanat profillerinin aksine, hemen hemen her koşulda küçük verimlilik ölçeğine sahip MH 

93 ve S 5010 kanatları ise incelenen kanat profilleri arasında en verimsiz kanatlar olmuştur. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kaldırma ve sürükleme katsayılarının oranını verimlilik ölçeği olarak kabul eden bu teorik 

çalışmada; rastgele seçilen MH 93, MH 114, S 5010, SA 7036 ve SD 2030 kanat profilleri, 

kanat performansını etkileyen parametreler göz önüne alınarak küçük ölçekli İHA’lar için 

ANSYS Fluent programında simülasyonlara tabi tutulmuştur. Çeşitli hücum açısı değerlerinde 

𝐶𝐿, 𝐶𝐷 ve 𝐶𝐿/𝐶𝐷 parametreleri için yapılan simülasyonlar sonucunda; SA 7036 kanat profilinin, 

simülasyona tabi tutulan kanat profilleri arasından, kaldırma katsayısının sürükleme katsayısına 

oranı bakımından en uygun orana sahip olduğu gözlemlenmiş ve bu kanat profilinin, küçük 

ölçekli İHA’lar için en iyi performansı sergilediği tespit edilmiştir. Bu en iyi performans, SA 

7036 kanat profilinin 6 derecelik hücum açısında elde edilmiş olup kaldırma katsayısının 

sürükleme katsayısına oranı bu hücum açısında 52.755 olarak tespit edilmiştir. Hemen hemen 

her koşulda küçük verimlilik ölçeğine sahip MH 93 ve S 5010 kanatları ise incelenen kanat 

profilleri arasında en verimsiz kanatlar olmuştur. 
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ÖZET 

Beton bileşenleri karıştırıldıktan birkaç saat sonra plastik özelliği kaybolmuş katı bir yapı 

oluştururlar. Buna neden olan, çimento ile suyun tepkimesi sonucu oluşan kimyasal 

reaksiyona hidratasyon denir. Çimento, hem hidratasyon hem de bünye suyunun 

buharlaşmaması için su kürüne ihtiyaç duyar. Bu çalışmada bu su ihtiyacı içten kürleme ile 

sağlanmak istenmiştir. Bu nedenle, süper emici polimerlerden olan ve kendi kütlesine göre 

çok büyük miktarda sıvıyı emebilen, güçlü hidrofilik bir malzeme olan sodyum poliakrilat 

(SPA) kullanılmıştır. SPA çimentonun ağırlıkça %0,5, %1, %1,5, %2, %2,5, %3’ü olacak 

şekilde harç karışımlarına eklenerek 2 grup harç numunesi üretilmiş ve test edilmiştir. Grup 1 

numuneler 28 gün kürlenen, Grup 2 numuneler karışımlarına ilave su eklenmiş 28 gün 

kürlenmeden laboratuvar ortamında bekletilen numunelerdir. Toplamda kontrol numuneleri 

de dahil olmak üzere 14 karışım hazırlanmıştır. 

Grup 1 numuneler 28 gün kür havuzunda bırakıldıktan sonra basınç testleri yapılmıştır. 

Sonuçlar kendi aralarında ve kontrol numune ile karşılaştırıldığında en yüksek basınç 

dayanımına %1 oranında SPA içeren karışımlarda rastlanmıştır. SPA içermeyen kontrol 

numunesine göre daha yüksek basınç dayanımı elde edilmesinin sebebi hidratasyon için 

kullanılacak suyun emiliminin daha fazla olmasıdır. Grup 2 numuneler ise kürlenmeden kendi 

halinde 28 gün bekletildikten sonra basınç testleri yapılmıştır. En iyi basınç değeri %1 

oranında SPA içeren karışımlarda tespit edilmiştir. Her iki grup için %1 oranına kadar SPA 

ilavesi harç numuneler üzerinde olumlu sonuç vermiştir.  

Basınç dayanımı en yüksek olan numuneler %1 oranında SPA içeren Grup 1 numuneleridir. 

Fakat Grup 2 numunelerinin basınç dayanımı ile Grup 1 numunelerinin basınç dayanımları 

arasında önemli bir değişiklik olmamıştır. Bakımın zor olduğu yerlerde ve boşluklu çimento 

esaslı kompozit elemanlara ihtiyaç duyulduğunda Grup 2’deki gibi üretilen harçların üretimi 

ve kullanımı kolaylık sağlayacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Hidratasyon, İçten kürleme, Süper emici polimer, Sodyum poliakrilat 
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ABSTRACT 

A few hours after the concrete components are mixed, they form a solid structure that loses its 

plasticity. The chemical reaction that occurs as a result of the reaction of cement and water 

that causes this is called hydration. Cement needs water curing both for hydration and for the 

body water not to evaporate. In this study, this water requirement was sought to be met by 

internal curing. For this reason, sodium polyacrylate (SPA), a strong hydrophilic material that 

is one of the superabsorbent polymers and can absorb a large amount of liquid relative to its 

own mass, was used. 2 groups of mortar samples were produced and tested by adding 0.5%, 

1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3% by weight of SPA cement to the mortar mixtures. Group 1 samples 

are the samples that are cured for 28 days, and the Group 2 samples are the samples that are 

kept in the laboratory environment without curing for 28 days with additional water added to 

their mixture. In total, 14 mixtures were prepared, including control samples. 

Group 1 samples were left in the curing pool for 28 days and pressure tests were performed. 

When the results were compared with each other and with the control sample, the highest 

compressive strength was found in the mixtures containing 1% SPA. The reason for obtaining 

higher compressive strength compared to the control sample without SPA is the greater 

absorption of the water to be used for hydration. Group 2 samples, on the other hand, were 

subjected to pressure tests after they were kept for 28 days without curing. The best pressure 

value was found in mixtures containing 1% SPA. Up to 1% SPA addition for both groups 

gave positive results on the mortar samples. 

The samples with the highest compressive strength are Group 1 samples containing 1% SPA. 

However, there was no significant change between the compressive strength of Group 2 

samples and the compressive strength of Group 1 samples. In places where maintenance is 

difficult and when hollow cement-based composite elements are needed, the production and 

use of mortars produced as in Group 2 will provide convenience. 

Keywords: Hydration, Internal curing, Super absorbent polymer, Sodium polyacrylate 

 

GİRİŞ 

Çimentolu karışımlar priz ve sertleşme sırasında, kimyasal reaksiyon (hidratasyon) nedeniyle 

bir miktar ısı açığa çıkarırlar. Priz ve sertleşme sırasında meydana gelen bu ısı sonucunda 

betonun sıcaklık derecesi artar. Çimentonun bu ekzotermik davranışı pek çok sakıncalı 

duruma neden olur.  

Çimento hidratasyonu günlerce, haftalarca hatta aylarca sürer. Hidratasyon reaksiyonunun 

devamı için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Bu koşullar sağlanamadığı takdirde 

betondan beklenen dayanım ve dayanıklılık (durabilite) elde edilemez. Bu nedenle 

araştırmacılar çimentonun hidratasyonunun devam edebilmesi ve bu tepkime sonucu ortaya 

çıkacak ısının zararlarını ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmış, alternatif malzemeler 

araştırmıştır. Bu alternatiflerden biri, süper emici polimer olan sodyum poliakrilattır. 

Sodyum poliakrilat, akrilat bileşiklerinin zincirlerinden oluşan kimyasal bir polimerdir. 

Kokusu olmayan, beyaz veya gri renkte, kristal formda, yüksek miktarda su emme yeteneği 

olan, katı bir hammaddedir. Yüksek miktarda su emme yeteneğinden dolayı birçok sektörde 

kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle çocuk bezlerinde ve hijyenik ürünlerin üretiminde çok 

kullanılmaktadır. Ayrıca deterjan sektöründe, ürünlere kıvam vermede, elektrik tellerinde 

nemi azaltmak için kaplama malzemesi olarak ve tarım sektöründe bitkilerin topraktaki nemi 

tutmasına yardımcı olmak için kullanılabilmektedir. 
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Literatür incelendiğinde SPA’nın, iç kürleme maddesi olarak etkinliğini araştırmak için sınırlı 

sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir.  SPA ile dahili olarak kürlenmiş betonun, dış kürleme 

için ek su temininin olmadığı olumsuz kür koşullarıyla kıyaslandığında dayanıklılık açısından 

daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir. (Tanvir Manzur, Shohana Iffat ve Munaz 

Ahmed Noor, 2015). Moayyad Al-Nasra ve Mohammad Daoud (2014) yaptıkları çalışmada 

süper emici polimerin betonun su sızdırmazlık özellikleri üzerindeki kısa vadeli ve uzun 

vadeli etkisini araştırmışlardır. Betonda süper emici polimer kullanmanın içten su kaynağı 

sağlamakla birlikte birçok avantaj sağladığı bulunmuştur. Dahili su kaynağının, betonun 

prizinden sonra dahili kürleme maddesi olarak işlev gördüğü ve aynı zamanda sodyum 

poliakrilat eklenmiş betonda, taze beton aşamasında nispeten daha yavaş bir hızda suyu 

serbest bıraktığı görülmüştür. (Daddino vd., 2020) Portland çimentolu geçirimli betonun 

basınç dayanımı ve aşınması üzerine kür koşullarının, numune tipinin ve süper emici polimer 

kullanımının etkisini incelemişlerdir. Çalışma için farklı su/çimento oranlarına sahip ve 

polipromansik esaslı asit ve poliakrilat esaslı süper emici polimer ilaveli beş farklı karışım 

hazırlayıp, test etmişlerdir. Numunelerin yarısı sıcaklık kontrollü bir odada daha yüksek 

sıcaklıkta ve daha düşük nemde kürlenmiş. Diğer yarısı laboratuvarda ideal koşullar altında 

kürlenmiştir. Daha sert koşullarda kürlenen numuneler, laboratuvarda ideal koşullar altında 

kürlenen numunelerle karşılaştırıldığında, döküm silindirler için %34 ile %35 ve dikdörtgen 

prizma için %27 ile %67 aralığında düşük basınç dayanımı göstermiştir. Ayrıca bu 

numunelerin, benzer gözenekliliğe sahip laboratuvarda kürlenen numunelere kıyasla 3.14 ile 

3.2 kat daha fazla aşınma hasarına uğradığı bulunmuştur. V. Suresh, M. Suresh Babu ve M. 

Achyutha Kumar Reddy (2017), çimentonun SPA ile değiştirildiği, taze ve sertleşmiş haldeki 

beton ve çimento harcının özelliklerini araştırmışlardır. Beton ve çimento harçlarında SPA 

yüzdesi arttıkça priz süresi ve hacmin orantılı olarak arttığı gözlemlenmiştir. SPA ilaveli 

betonlarda ortam kürlemesine bırakılan numunelerin, sulama ile kürlenenlere göre daha 

yüksek dayanım gösterdiği tespit edilmiştir. Rajeswari S Unnithan ve Sarah Anil (2017), iyi 

kürlenme koşulları her zaman sağlanamadığı için kendi kendine kürlemeye yardımcı 

malzemeler araştırılmıştır. Hafif agrega, süper emici polimerler, kimyasal maddeler ve 

büzülmeyi azaltan katkılar gibi çeşitli malzemeler araştırılmıştır. Çalışmada basınç dayanımı, 

yarma çekme dayanımı ve eğilme dayanımı test sonuçlarından, kendiliğinden kürlenen 

betonun, suyla kürlenen betona göre daha fazla dayanıma sahip olduğu bulunmuştur. A.S. 

Rajasree ve Dr. P. Vincent (2019), yaptıkları çalışmada büzülme etkisini ortadan kaldırmak 

için farklı kimyasal kür ajanları içeren silis dumanlı kendiliğinden kürlenen betonun dayanım 

özelliklerini araştırmışlardır. Üretilen beton numunelere kürleme ajanı olarak çimento 

kütlesinin %0,2, %0,3, %0,4 oranında polietilen glikol-6000, %0,2, %0,3, %0,4 oranında 

sodyum poliakrilat eklenmiştir. Ayrıca betonun özellikleri arttırmak için çimento %5 ve %10 

oranında silis dumanı ile yer değiştirilmiştir. Üretilen numunelerin dayanım özellikleri 

incelenmiş ve kontrol karışımı ile karşılaştırılmıştır. Basınç, çekme, eğilme değerleri büzülme 

etkisi, farklı ajan dozajları için analiz edilmiştir. (Kulkarni vd., 2019) İç kürleme, karışım 

suyundan ayrı olarak iç suyun varlığı ile çimentonun hidratasyonunun devam ettiği bir 

süreçtir. SAP'ın beton malzemelerin üretimi için yeni bir katkı maddesi olarak piyasaya 

sürülmesi, su kontrolü, yani taze veya sertleşmiş betonda amaca yönelik su emme ve/veya su 

tahliyesi açısından yenilikler sunar. Beton yapıların amaçlanan performans ve dayanıklılık 

gereksinimlerini karşılamaları için uygun şekilde kürlenmesi önemlidir. Geleneksel 

uygulamada bu, harici kürleme yoluyla elde edilir. İç kürleme, çimentonun daha etkili 

hidratasyonu ve kendi kendine kurumanın azaltılması için betonda ek nem sağlayabilen çok 

umut verici bir tekniktir. İç kürleme, geleneksel yüzey kürünün yerini almaz, ancak betonu 

daha sağlam hale getirmek için onunla birlikte çalışır. Dahili kürleme, ideal hava 

koşullarından daha azını ve normalde sıklıkla kullanılan zayıf geleneksel kürlemeyi telafi 

etmeye de yardımcı olabilir. Bu çalışmada, 1:1.78:2.92 karışım tasarımında kum yerine 
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önceden ıslatılmış vermikülit ve diğer karışımlarda çimento ile SAP kullanılarak C25 beton 

üretilmiştir. 28 günlük basınç mukavemeti, eğilme mukavemeti ve ayrık gerilme mukavemeti 

sonuçları, dahili kürleme ajanı olarak %0.35 SAP ve %5 vermikülit kullanımı ile daha yüksek 

bir mukavemet elde edilmiştir. Başka bir çalışma, SPA’nın; ferrocement levhalar ve bölme 

duvarlar gibi birçok inşaat uygulamasında yararlı olabilecek, kendiliğinden sertleşen yüksek 

işlenebilirliğe sahip harç geliştirmek için geleneksel hammaddelerle birlikte kullanılma 

olasılığını değerlendirmektedir. Çalışmada, harç karışımının bir parçası olarak jel formunda 

SPA kendi kendine sertleşme için katkı maddesi olarak kullanılmış, hazırlanan numuneler 

geleneksel olarak bir hafta kürlenmiş numunelerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak SPA’nın 

basınç dayanımı üzerindeki olumlu etkisi gözlemlenmiştir. (Dr. Sa'ad Fahad Resan, Sajid 

Kamil Zemam, Musab Sabah Abed, 2019). Mousavi ve ark. (2020), yaptıkları çalışmada 

betona süper emici polimer (SAP) eklenmesinin, çatlak oluşumuna etkisini ve betondaki 

inşaat demirinin yapışma özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışmışlardır. SAP 

eklenmiş karışımlara çekme testleri uygulanmış, düşük dozda SAP içeren karışımlarda çatlak 

oluşumunda azalma ve inşaat demirlerinde iyileştirilmiş yapışma özelliği gözlemlenmiştir. 

Ancak yüksek dozda SAP içeriğinde beton içinde oluşan makro boşluklardan dolayı çatlak 

oluşumu ve düşük yapışma mukavemeti oluşmuştur. Çalışma, SAP'ın inşaat demiri-beton ara 

yüzey hasarlarında iyileştirme performansını önemli ölçüde arttırabildiğini göstermiştir. Süper 

emici polimerler (SAP), büyük miktarda suyu absorbe etme ve kendi bünyesinde depolama ve 

daha sonra ihtiyaç halinde suyu serbest bırakma özelliğine sahiptir. Bu mekanizmaya bağlı 

olarak bu polimerler betonda bazı faydalar elde etmek için kullanılmıştır. Çalışmada iç nem 

sağlayarak su kaybından kaynaklanan rötreyi en aza indirmek, kürlenmeyi (iç kür maddesi) 

iyileştirmek, donma ve çözülme direncini arttırmak ve geçirgenliği azaltmak için kullanımı 

araştırılmıştır. (Waleed A. Abbas, Mohammed A. Jasim, 2015) 

Bu çalışmada çimentonun su ihtiyacı içten kürleme ile sağlanmak istenmiştir. Bu nedenle, 

süper emici polimerlerden olan ve kendi kütlesine göre çok büyük miktarda sıvıyı emebilen, 

güçlü hidrofilik bir malzeme olan sodyum poliakrilat (SPA) harç karışımlarında 

kullanılmıştır. SPA çimentonun ağırlıkça %0,5, %1, %1,5, %2, %2,5, %3’ü olacak şekilde 

harç karışımlarına eklenerek 2 grup harç numunesi üretilmiş ve test edilmiştir. Grup 1 

numuneler 28 gün kürlenen, Grup 2 numuneler karışımlarına ilave su eklenmiş 28 gün 

kürlenmeden laboratuvar ortamında bekletilen numuneler şeklinde oluşturulmuştur. Toplamda 

kontrol numuneleri de dahil olmak üzere 14 karışım hazırlanmıştır. 

 

MALZEME- METOT 

Harç karışımlarında çimento, agrega ve su 1:2:0,5 oranlarında kullanılmıştır. Kullanılan 

çimento P. Ç. CEM I 42,5 R’dir. Agreganın max dane çapı, incelik modülü ve yoğunluğu 

sırasıyla 4 mm, 2 ve 2.7 g/cm3’tür. Kullanılan su şebeke suyudur. 

Yukarıda verilen oranlara göre geleneksel (kontrol) numuneler üretilmiştir. Ayrıca 

çimentonun %0,5, %1, %1,5, %2, %2,5, %3 oranında SPA harç içinde ikame edilmiştir. 

Toplamda kontrol numune ile birlikte 14 adet harç numune hazırlanmıştır. Harçları 

hazırlamak için kum, çimento ve SPA ilk aşamada kuru karıştırıldıktan sonra su ilave 

edilmiştir. Hazırlanan harca sahip oldukları kıvam hakkında bilgi edinmek için sarsma tablası 

deneyi uygulanmıştır. Deney için ASTM modele uygun 254 mm çapında paslanmaz tabla, 

taban çapı 100 mm, üst çapı 70 mm ve yüksekliği 50 mm olan koni kullanılmıştır. Harç, 

yayılma tablası üzerindeki kalıba yarısı dolacak şekilde yerleştirilmiş tokmak ile 25 kez 

vurulduktan sonra, kalıbın diğer kısmı doldurularak, tekrar 25 kez vurulmuştur. Kalıbın üst 

yüzeyi mala ile temizlenip düzeltildikten sonra, kalıp çekilerek alınmış, deney aletinin kolu 15 

sn’de 5 kez çevrilerek, yayılan örneğin çapı 2 farklı eksende kumpas yardımı ile ölçülmüş ve 
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okunan değerlerin ortalaması kaydedilmiştir. Üretilen harç, boyutları 4x4x16 cm3 olan yağlı 

priz kalıplara dökülmüştür. Her bir numune 15sn boyunca vibratör ile sıkıştırılmıştır. 

Kalıplara harç dökümünden 24 saat sonra numuneler kalıptan çıkarılmıştır. Grup 1 numuneler 

suda 28 gün boyunca kür edilmiştir. Grup 2 numuneler laboratuvar koşullarında 28 gün 

bekletilmiştir. Daha sonra 28 günlük numuneler üzerinde basınç deneyleri yapılmıştır. Basınç 

deneylerine maruz bırakılan numuneler kendi aralarında ve kontrol numunesi ile 

kıyaslanmıştır. Her test için en az 3 numune kullanılmıştır. 

 

GRUP 1 

KARIŞIM ADI ANLAMI 

KONTROL SPA ilavesiz 28 gün kürlenecek numuneler 

%0,5 SPA  
Çimentonun ağırlıkça %0,5'i oranında SPA içeren 28 gün 

kürlenecek numuneler 

%1 SPA 
Çimentonun ağırlıkça %1'i oranında SPA içeren 28 gün kürlenecek 

numuneler 

%1,5 SPA 
Çimentonun ağırlıkça %1,5'i oranında SPA içeren 28 gün 

kürlenecek numuneler 

%2 SPA 
Çimentonun ağırlıkça %2'si oranında SPA içeren 28 gün 

kürlenecek numuneler 

%2,5 SPA 
Çimentonun ağırlıkça %2,5'i oranında SPA içeren 28 gün 

kürlenecek numuneler 

%3 SPA 
Çimentonun ağırlıkça %3'ü oranında SPA içeren 28 gün 

kürlenecek numuneler 

GRUP 2 

KONTROL SPA ilavesiz 28 gün kürlenmeden bekleyecek numuneler 

%0,5 SPA (30g ilave su) 
Çimentonun ağırlıkça %0,5'i oranında SPA içeren, karşıma 30g 

ilave su eklenmiş, 28 gün kürlenmeden bekleyecek numuneler 

%1 SPA (60g ilave su) 
Çimentonun ağırlıkça %1'i oranında SPA içeren, karşıma 60g ilave 

su eklenmiş, 28 gün kürlenmeden bekleyecek numuneler 

%1,5 SPA (90g ilave su) 
Çimentonun ağırlıkça %1,5'i oranında SPA içeren, karşıma 90g 

ilave su eklenmiş, 28 gün kürlenmeden bekleyecek numuneler 

%2 SPA (120g ilave su) 
Çimentonun ağırlıkça %2'si oranında SPA içeren, karşıma 120g 

ilave su eklenmiş, 28 gün kürlenmeden bekleyecek numuneler 

%2,5 SPA (150g ilave su) 
Çimentonun ağırlıkça %2,5'i oranında SPA içeren, karşıma 150g 

ilave su eklenmiş, 28 gün kürlenmeden bekleyecek numuneler 

%3 SPA (180g ilave su) 
Çimentonun ağırlıkça %3'ü oranında SPA içeren, karşıma 180g 

ilave su eklenmiş, 28 gün kürlenmeden bekleyecek numuneler 
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BULGULAR VE TARTIŞMA  

 

Tablo 1’de hazırlanan harçların sarsma tablası deney sonuçları görülmektedir. 

GRUP 1 

KARIŞIM ADI Yayılma Değerleri (cm) Akıcılık (%) 

KONTROL 13,80 38 

%0,5 SPA  13,30 33 

%1 SPA 12,80 28 

%1,5 SPA 12,20 22 

%2 SPA 12,30 23 

%2,5 SPA 12,70 27 

%3 SPA 13,10 31 

GRUP 2 

KONTROL 13,50 35 

%0,5 SPA (30g ilave su) 13,70 37 

%1 SPA (60g ilave su) 13,30 33 

%1,5 SPA (90g ilave su) 12,60 26 

%2 SPA (120g ilave su) 12,80 28 

%2,5 SPA (150g ilave su) 13,60 36 

%3 SPA (180g ilave su) 14,60 46 

Tablo 1 – Sarsma tablası deney sonuçları 

 

Şekil 1’de farklı miktarda SPA içeren, 28 gün kürlenmiş harç numunelerinin (Grup 1) basınç 

gerilmesi değerleri görülmektedir. Geleneksel (Kontrol) numuneye ait ortalama basınç 

gerilmesi 26,56 MPa’dır.  

Şekil 1’de görüldüğü gibi, harç içersinde SPA ikame oranının %0,5’ten %1’e çıkarılması 

basınç değerini arttırmıştır. SPA ikame oranının %1’e kadar basınç dayanımını arttırdığı bu 

orandan sonra basınç dayanımında azalma meydana getirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca kontrol 

numunesi ve SPA ikameli numuneler karşılaştırıldığında, basınç dayanımındaki en yüksek 

değerler ikame oranının %1 olduğu harçlarda tespit edilmiştir. %1 oranında SPA ikamesinin 

harç içerisine alınan su miktarını arttırdığı ve çimento hidratasyonuna katkı sağlayarak 

dayanımı arttırdığı düşünülmektedir. %1’in üzerinde SPA içeren numunelerde işlenebilirlik 

azalmış ve dolayısıyla dayanımda düşüşler meydana gelmiştir. Kıvamdaki düşüş harcın kalıba 

yerleşmesini zor hale getirmiş ve harç içerisinde istenmeyen boşlukların oluşmasına sebep 

olmuştur. Dayanımdaki düşüşün bu boşluklu yapıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

 

KONGRE TAM METİN KİTABI 252 www.gapzirvesi.org



  

 

Şekil 1 – Grup 1 harçların basınç gerilmesi değerleri 

 

Şekil 2’ de farklı miktarda SPA içeren ilave su katkılı numunelerin (Grup 2) laboratuvar 

koşullarında 28 gün bekletildikten sonra elde edilen basınç değerleri görülmektedir. 

Geleneksel (Kontrol) numuneye ait ortalama basınç gerilmesi 24,35 MPa’dır. Şekil 

incelendiğinde; en yüksek basınç dayanımına %1 SPA 60 g ilave su içeren numunelerin sahip 

olduğu görülmektedir. %1 SPA 60 g ilave su içeren numunelerde çimento hidratasyonu 

sırasında emilen suyun kullanılmasına bağlı olarak dayanımda artış olduğu düşünülmektedir. 

%1’den fazla SPA ve ilave su içeren numunelerde artan SPA ve su miktarı harç içerinde 

boşluklar meydana getirmiş, ayrıca artan S/Ç oranı nedeniyle dayanımda düşüş olmuştur. 
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Şekil 2 – Grup 2 harçların basınç gerilmesi değerleri 

 

Şekil 3’te Grup 1 ve Grup 2 numunelerin basınç dayanımları karşılaştırılmıştır. En iyi basınç 

değeri %1 oranında SPA içeren karışımlarda tespit edilmiştir. Her iki grup için %1 oranına 

kadar SPA ilavesi harç numuneler üzerinde olumlu sonuç vermiştir. Grup 1 numunelerin 

basınç dayanımları, %3 SPA içeren numuneler hariç Grup 2’ye kıyasla daha yüksek çıkmıştır. 

Grup 1 %3 SPA içeren numunelerde, SPA karışım suyunun büyük bir kısmını emdiği için 

işlenebilirlik azalmış dolayısıyla dayanımda düşüşler meydana gelmiştir.  
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Şekil 3 – Grup 1 - Grup 2 harçların basınç gerilmesi değerleri 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada SPA çimentonun ağırlıkça %0,5, %1, %1,5, %2, %2,5, %3’ü olacak şekilde 

harç karışımlarına eklenerek 2 grup harç numunesi üretilmiş ve test edilmiştir. Grup 1 

numuneler 28 gün kürlenmiş, Grup 2 numuneler karışımlarına ilave su eklenmiş kürlenmeden 

28 gün laboratuvar koşullarında bekletilmiştir. Toplamda kontrol numuneleri de dahil olmak 

üzere 14 karışım hazırlanmıştır. Grup 1 numuneler 28 gün kür havuzunda bırakıldıktan sonra 

basınç testleri yapılmıştır. Sonuçlar kendi aralarında ve kontrol numune ile karşılaştırıldığında 

en yüksek basınç dayanımına %1 oranında SPA içeren karışımlarda rastlanmıştır. SPA 

içermeyen kontrol numunesine göre SPA içeren karışımlarda daha yüksek basınç dayanımı 

elde edilmesinin sebebi hidratasyon için kullanılacak suyun emiliminin daha fazla olmasıdır. 

Böylece çimento hidratasyonu için gerekli su temin edilmiş, tepkime sonucu oluşabilcek 

zararlardan harç korunmuş olur. 

Grup 2 numuneler ise kürlenmeden kendi halinde 28 gün bekletildikten sonra basınç testleri 

yapılmıştır. En iyi basınç değeri %1 oranında SPA içeren karışımlarda tespit edilmiştir. Her 

iki grup için %1 oranına kadar SPA ilavesi harç numuneler üzerinde olumlu sonuç vermiştir.  

Basınç dayanımı en yüksek olan numuneler %1 oranında SPA içeren Grup 1 numuneleridir. 

Fakat Grup 2 numunelerinin basınç dayanımı ile Grup 1 numunelerinin basınç dayanımları 

arasında önemli bir değişiklik olmamıştır. Bakımın zor olduğu yerlerde ve boşluklu çimento 

esaslı kompozit elemenlara ihtiyaç duyulduğunda, çimentonun ağırlıkça %1’i oranında SPA 

içeren harçlar üretim ve bakımda kolaylık sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Yapılan birçok çalışmalarda hafif, sürekli ve düzenli egzersizlerin antioksidan savunma 

sistemini güçlendirdiği görülmüştür. Antioksidan savunma sistemi, detoksifikasyon, hücre 

proliferasyonu ve apoptoz gibi birçok hücresel aktivitede kritik rolü olan dinamik tiyol / 

disülfit dengesi hafif düzenli egzersiz yapanlarda dengede olduğu saptanmıştır. Ağır egzersiz 

katogorisine giren tam mesafeli maroton koşucularında oksidatif stresin arttığı gösterilmiş 

fakat dinamik tiyol / disülfit dengesi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır. Bu 

çalışmada ağır egzersiz yapan maraton koşucularında akut ve kronik egzersizin dinamik tiyol 

/ disülfit dengesi üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Yöntemler: çalışma tam mesafeli 

master maraton koşucuları (n=18), düzenli egzersiz yapan sporcular (n=22) ve hiç spor 

yapmayan sedanter (n=19) olmak üzere üç grup oluşturularak toplam 59 gönüllü üzerinde 

yapıldı. Kronik hiçbir hastalıkları olmayan gönüllülerin demografik verileri alındıktan sonra 

Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesinde egzersiz stres testi (bisiklet 

ergometresinde) uygulandı. Gönüllülerin performanslarını göstermek için egzersiz stres testi 

esnasında VO2 max ölçüldü. Bu ugulama öncesi, sonrası ve 2 saat sonra venöz kan örnekleri 

alındı. Kandan ayrılan serum örneklerinde dinamik tiyol / disülfit parametreleri, Erel ve 

Neselioğlu tarafından geliştirilen otomatik bir ölçüm yöntemi kullanılarak ölçüldü. Disulfit / 

nativ tiyol, disulfit / total tiyol ve nativ tiyol / total tiyol oranları hesaplandı. 

Bulgular: Maraton koşucularında egzersiz stres testi öncesi, sonrası ve 2 saat sonra alınan kan 

örneklerinde nativ tiyol, total tiyol ve nativ tiyol / total tiyol oranı egzersiz ve sedanter 

grubuna göre yüksek bulundu. Nativ tiyol miktarının yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı 

çıkmasına rağmen total tiyol miktarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı. Nativ 

tiyol / total tiyol oranında egzersiz stres testi öncesinde ve 2 saat sonra alınan kan 

örneklerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunurken testin hemen sonrası alınan 

örnekdeki artış anlamsız bulundu. Maraton koşucularında disülfit ve disülfit / nativ tiyol, disülfit 
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/ total tiyol oranları tüm zaman dilimlerinde diğer gruplara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 

ölçüde düşük bulundu.  

Sonuçlar: Bu çalışmada ağır egzersizin antioksidan savunma sistemini olumsuz etkilenmesine 

rağmen maraton koşucularının düzenli egzersiz yapmalarına bağlı olduğu düşünülerek 

dinamik tiyol / disülfit dengesinin normal olduğu saptandı. Bu sebeple maraton koşucularında 

ağır egzersizin dinamik tiyol / disülfit denge bozukluğuna sebep olmadığı ve buna bağlı 

gelişecek olan komplikasyonlara yol açmayacağı öngörüldü. Disülfit ve disülfit / nativ tiyol, 

disülfit / total tiyol oranlarının düşük çıkmasının da koruyucu bir etkisi olabileceği düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Tiyol, Disülfit, Egzersiz, Maraton 

 

ABSTRACT 

In many studies, it has been seen that light, continuous and regular exercises strengthen the 

antioxidant defense system. Dynamic thiol / disulfide balance, which has a critical role in 

many cellular activities such as antioxidant defense system, detoxification, cell proliferation 

and apoptosis, has been found to be in balance in those who do light regular exercise. It has 

been shown that oxidative stress increases in full-distance marathon runners who fall into the 

heavy exercise category, but no information was found about the dynamic thiol / disulfide 

balance. In this study, we aimed to investigate the effect of acute and chronic exercise on 

dynamic thiol / disulfide balance in marathon runners who do heavy exercise. Methods: The 

study was conducted on a total of 59 volunteers, consisting of three groups: full-distance 

master marathon runners (n=18), athletes who exercise regularly (n=22) and sedentary (n=19) 

who do not do any sports. After the demographic data of the volunteers without any chronic 

diseases were obtained, the exercise stress test (on the bicycle ergometer) was applied at the 

Faculty of Physical Education of Gaziantep University. VO2 max was measured during the 

exercise stress test to demonstrate the volunteers' performance. Venous blood samples were 

taken before, after and 2 hours after this application. Dynamic thiol / disulfide parameters in 

serum samples separated from blood were measured using an automated measurement 

method developed by Erel and Neselioğlu. Disulfite / native thiol, disulfide / total thiol and 

native thiol / total thiol ratios were calculated. 

Results: In the blood samples taken before, after and 2 hours after the exercise stress test in 

marathon runners, the native thiol, total thiol and native thiol / total thiol ratios were found to 

be higher than the exercise and sedentary groups. Although the increase in the amount of 

native thiol was statistically significant, the increase in the amount of total thiol was not found 

to be statistically significant. While the increase in the blood samples taken before and 2 

hours after the exercise stress test in the native thiol / total thiol ratio was found to be 

statistically significant, the increase in the sample taken immediately after the test was found 

to be insignificant. Disulfide and disulfide / native thiol, disulfide / total thiol ratios in 

marathon runners were found to be statistically significantly lower compared to other groups 

in all time periods. 

Conclusions: In this study, although heavy exercise negatively affected the antioxidant 

defense system, it was thought that marathon runners were due to regular exercise and 

dynamic thiol / disulfide balance was found to be normal. For this reason, it was predicted 

that heavy exercise would not cause dynamic thiol / disulfide balance disorder in marathon 

runners and would not cause complications that would develop accordingly. It was thought 

that low disulfide and disulfide / native thiol, disulfide / total thiol ratios may also have a 

protective effect. 

Keywords: Thiol, Disülfide, Exercise, Marathon 
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GİRİŞ 

Vücutta metabolizmanın fizyolojik işleyişi sırasında reaktif oksijen türleri (ROS) ve serbest 

radikaller oluşmaktadır. Bu ROS ve serbest radikaller lipid, protein ve DNA üzerinde 

hasarlara yol açmaktadırlar (Ateş ve ark. 2015, Matsuda ve Shimomura 2013). Bu hasarları 

ortadan kaldırmak için antioksidan savunma sistemimiz enzimatik ve enzimatik olmayan 

antioksidanları üretmektedir (Matsuda ve Shimomura 2013, Celik ve ark 2019). Bu 

antioksidanlar ROS’ları etkisiz hale getirerek vücuda zarar vermelerine engel olurlar. ROS ve 

antioksidanlar sürekli denge halindedirler (Aktaş ve Çelik 2019, Gomez ve ark 2012). 

Herhangi bir çevresel etki sonucu bu denge ROS tarafında artar ise Oksidatif Stres ortaya 

çıkar. Oksidatif stres ise ateroskleroz, kanser, apoptozis, yaşlanma, metabolik sendrom 

obezite ve inflamatuar hastalıklar gibi birçok patolojik duruma sebep olurlar (Kundi ve ark. 

2015, Manna ve Jain 2015). 

Düzenli fiziksel aktivite, sağlığımızın korunması başta olmak üzere kardiyovasküler 

hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, obeziteden korunmak gibi birçok önemli faktörden 

dolayı gereklidir. Tempolu yürüyüş de dahil olmak üzere yarım saatlik az ama sürekli olan 

egzersiz kardiyovasküler hastalıkların olma olasılığını azalttığını gösteren çalışalar mevcuttur 

(Hakim ve ark 1998, Walther ve ark 2004). Fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilmemiz için 

enerji gerekmektedir. Fiziksel aktivitenin şiddeti arttıkça ihtiyaç duyulan enerjide aynı oranda 

artmaktadır. (Kalyon, 1997). Sağlıklı olmak için yapılan egzersiz eğitimleri fiziksel 

aktivitenin türüne ve yoğunluğuna bağlı olarak OS'e neden olur. Egzersiz esnasındaki gerekli 

enerjiyi üretmek için mitokontrilerde yapılan zincir reaksiyonları sonucu ROS miktarında 

belirgin düzeyde artış gözlemlenmektedir (Saiki ve ark. 2001, Vincent ve ark. 2005). Akut ve 

yoğun egzersizin oksijen tüketimi sonucu ROS üretimini birçok çalışma göstermiştir (Emami 

ve ark. 2016, Kruk ve Duchnik 2014, Vincent ve ark. 2004). Düzenli ve kronik egzersizin 

oksidatif stresi azalttığı ve antioksidan savunma sistemi moleküllerini arttıran çalışmalar 

olmasının yanısıra, akut ve ağır egzersizin oksidatif stresi arttırdığını da gösteren birçok 

çalışma mevcuttur. Ağır bir egzersizde iskelet kaslarında oksijen kullanımı 100-200 kat 

artabilir, oksijen kullanımına paralel ROS miktarındaki artış oksidatif strese neden olur. 

(Kıyıcı ve Kishalı, 2010; Kürkçü ve ark 2012, Finaud ve ark 2006, Galassetti ve ark 2006). 

Koşu bandı ile uygulanan egzersiz stres testi sonucu yapılan çalışmalarda oksidatif stresin 

arttığı ve antioksidan savunma moleküllerini azalttığı gösterilmiştir (Demirbag ve ark 2006). 

Egzersiz stres testinin akut egzersiz ve hiç spor yapmayanlar için ağır bir egzersiz olduğunu 

düşünürsek çıkan sonuç muhtemeldir. 

Maraton, atletizmde uzun mesafeli 42,195 m sert tabanlı yollarda yapılan mukavemet koşusu 

olup adı eski Yunanistan'daki Marathon Savaşı'ndan gelir. Koşulan mesafe 21,100 m olunca, 

yarı maraton, tam mesafeli maraton koşusu ise 42,195 m dir. Maraton koşucularının yaptığı 

haftalık antremanların 25-30 km koşu, kademeli olarak artırılan uzun koşular, sürat 

antremanları, deneme yarışları olduğunu düşünürsek düzenli spor yapan kişilere nazaran daha 

çok ROS miktarının arttığını ve oksidatif hasarlanmaların olduğunu anlayabiliriz. Yapılan 

birçok çalışmada master maraton koşucularında oksidatif stresin arttığı ve buna bağlı olarak 

kardiyovasküler risk gelişiminin olduğu gösterilmiştir (Zebrowska A ve ark. 2019, Roca E ve 

ark, 2017, Predelcgrp HG. 2014).  

Sülfhidril grubu içeren organik bileşiklere tiyol denir [7erdal]. Tiyoller Ros ile reaksiyona 

girerek oksidatif stresin zararlı etkilerini ortadan kaldıran antioksidanlardır (Hanikoglu ve ark. 

2016). Albümin, sistein, homosistein ve glutatyon gibi proteinlerdeki tiyol grupları; tiyol 

antioksidanlarının vücuttaki ana kaynağıdır (Gunes ve ark 2019). Tiyoller oksitlenerek 

disülfidlere yükseltgenir ve gerekli koşullar sağlandığında disülfidler tekrar tiyollere 

dönüşebilir. Bu döngü devamlılığına dinamik tiyol disülfid dengesi denir (Asoğlu ve ark 
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2018). Dinamik tiyol disülfid dengesi oksidatif stresi önemli oranda azaltmasından dolayı 

detoksifikasyon, hücre yaşlanması ve apoptoz gibi olaylarda önemli rol oynar (Şimşek ve ark. 

2016, Zubarioglu ve ark. 2017). Bu durumun devamında hipertansiyon, diabetes mellitus, 

kardiyovasküler hastalıklar, migren gibi birçok hastalığın patogenezinde bu dengenin 

bozulduğu saptanmıştır (Ateş ve ark. 2016, Celik ve ark 2019). 

Bu çalışmada, ağır egzersiz yapan master maraton koşucularında oksidatif stresten kaynaklı 

gelişen kardiyovasküler risk ile antioksidan mekanizmalarda önemli rolü olan dinamik tiyol 

disülfid dengesi arasındaki ilişki hakkında görüş bildirmeyi amaçladık. Master maraton 

koşucularını egzersiz yapan ve hiç spor yapmayan gruplar ile kıyaslayarak dinamik tiyol 

disülfid dengesindeki kronik etkiyi, gruplara egzersiz stres testi uygulaması yaparak da 

dinamik tiyol disülfid dengesindeki akut değişiklikleri ortaya koymayı hedefledik. 

 

YÖNTEM 

Grupların Oluşturulması 

Çalışmaya Harran Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 16,12,2019 tarihli 

19/07/06 numaralı etik kurul onayı alındıktan sonra başlandı. Tam mesafeli master maraton 

koşucuları grubundan n=18, düzenli egzersiz yapan sporcular grubundan n=22, hiç spor 

yapmayan sedanter grubundan n=19 olmak üzere toplam 59 gönüllü çalışmaya katılmıştır. 

Maraton koşucuları; Gaziantep, Şanlıurfa, Islahiye ve Kilis illerinden çalışmaya katılırken 

diğer gruptaki gönüllüler Gaziantep ve Şanlıurfa illerinden çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm 

gönüllülerin öncelikle etik onamları alınmıştır. Daha sonra demografik anket yapılmıştır. 

Anketimizde boy, kilo, sigara kullanımı, alkol kullanımı, sıvı tüketimi, beslenme (kırmızı et, 

beyaz et, yumurta, meyve-sebze, balık) şekilleri dikkate alınarak gruplar arası birbirlerine en 

yakın olacak şekilde seçilmiştir. Çalışmamız sigara kullanmayan, kronik hastalıkları olmayan 

kişiler ve master maraton koşucularında yapıldığı için 35 yaş üzeri katılımcılar dahil edildi.  

Egzersiz Stres Testinin Uygulaması 

Tüm gönüllülere 15 dakikalık ısınma sonrası bisiklet ergometresi (SanaBike450F, 

ErgosanaGMBH, Bitz, Almanya) ile egzersiz stres testi uygulanmıştır. Egzersiz esnasında 

bisiklet pedalının yükü 50 W'da başlatılmış ve dakikada 25 W artırılmıştır. Egzersiz boyunca 

pedalların 60 rpm’de çevrilmesi sağlanmıştır. Denekler yorgunluk hissettiğinde veya 50 

rpm'lik pedal ritmi sağlayamadıklarında, egzersiz sona erdirilmiş ve VO2max değerleri 

kaydedilmiştir. 

Örneklerin Toplanması 

Gönüllülerden en az 8 saat açlık sonrasında venöz kan örnekleri alınmıştır. Örnekler egzersiz 

stres testi öncesinde, hemen sonrasında ve 2 saat sonra olmak üzere üç defa alınmıştır. Alınan 

kanlar 1500xg de 10 dakika santrifüj edildikten sonra serumları ayrılarak çalışılıncaya kadar -

86 °C'de saklandı. 

Tiyol-Disülfid Dengesi 

Serum TDH parametreleri, Erel ve Neselioğlu tarafından geliştirilmiş yeni, otomatik bir 

ölçüm tekniği kullanılarak incelendi. Kısaca, serum native tiyol ve total tiyol seviyeleri Cobas 

c501 (Roche Diagnostics, Indianapolis, Indiana, ABD) kullanılarak spektrofotometrik olarak 

belirlendi. Bir disülfit bağının indirgenmesi iki farklı tiyol grubu oluşturduğundan, dinamik 

disülfit bağlarının miktarı, toplam tiyol ile native tiyol arasındaki farkın yarısı belirlenerek 

hesaplandı. Ayrıca disülfit/native tiyol, disülfit/total tiyol ve native tiyol/total tiyol yüzde 

oranları da hesaplandı. 
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İstatistik 

Tüm istatistiksel hesaplamalar Statistical Package for the Social Sciences for Windows sürüm 

25 yazılımı (SPSS ver. 25.0, IBM Inc., Chicago, IL) kullanılarak yapıldı. Dağılımın 

normalliğini test etmek için Shapiro-Wilk testleri kullanıldı. Normal dağılmayan verilerde 

gruplar arası çoklu karşılaştırmalar için Kruskal-Walls, grup içi ikili karşılaştırmalar için 

Bonferoni düzeltmesi kullanıldı. Normal dağılan verilerdeki gruplar arası çoklu 

karşılaştırmalar için one way ANOVA kullanılırken grup içi ikili karşılaştırmalar için Tukey 

HSD testi kullanıldı. Zamana göre çoklu karşılaştırmalarda normal dağılıma uyan veriler için 

Tekrarlı ölçümler varyans analizi bu verilerin grup içi karşılaştırılmalarında LSD analizi, 

normal dağılıma uymayan zamana göre gruplar arası çoklu karşılaştırmalar için ise Friedman 

sıralamalı iki yönlü varyans analizi ve bu verilerin grup içi karşılaştırmaları için Bonferoni 

düzeltmesi kullanıldı. Bütün analizlerde p değeri 0,05'ten küçük olduğunda sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

 

BULGULAR 

Tüm grupların demografik özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur. Veriler normal dağılım 

gösterenler için ortalama ± standart sapma, normal dağılım göstermeyenler için median (IQR) 

şeklinde yazılmıştır.  

Çalışmanın popülasyonu 18 maraton koşucusu, 22 egzersiz yapan sporcu ve 19 hiç spor 

yapmayan sedanter grupları olmak üzere toplam 59 kişiden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan 

tüm gönüllüler erkek, yaşları 36-65 yaş arasındadır. Maraton, Egzersiz ve Sedanter 

gruplarının yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p= 0,063).  

Vücut kitle indeksinde (BMI) ikili karşılaştırmada Maraton grubunun Egzersiz ve Sedanter 

grupları ile arasında anlamlı derecede düşük bulunurken Egzersiz ve Sedanter grupları 

arasında anlamlı bir park bulunmamıştır (Maraton-Egzersiz p= 0,01; Maraton-Sesanter p= 

0,04; Egzersiz-Sedanter p= 0,89). 

Maraton koşucularında VO2 maks seviyeleri Egzersiz ve Sedanter gruplarına kıyasla anlamlı 

düzeyde yüksek bulundu (p<0,05). 

Spor yaşı, Egzersiz grubunda daha yüksekken spor sıklığı Maraton grubunda daha yüksek ve 

bu yükseklikler istatistiksel olarak anlamlıdır (Spor yaşı p=0,02; Spor sıklığı p=0,001). 

Uyku süreleri ve beslenmeyle alakalı istatistiksel olarak gruplar arası bir fark bulunmamıştır. 

Sıvı tüketimi Maraton grubunda Egzersiz ve sedanter gruplarına göre anlamlı ölçüde düşük 

bulunmuştur. Egzersiz ve Sedanter arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır (Maraton-

Egzersiz p= 0,03; Maraton-Sedanter p= 0,015; Egzersiz-Sedanter p= 0,817). 
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Tablo 1. Demografik veriler. 

Demografik verilerin istatistiksel analizinde a= maraton ve egzersiz arasında anlamlı, b=maraton ve sedanter 

arasında anlamlı, c= egzersiz ve sedanter arasında anlamlılığı ifade etmek için kullanılmıştır. p<0,05 kabul 

edilmiştir. 

 

Tüm verilerin Tiyol-Disülfid ve oranlarının istatistiksel verileri tablo 2 de verilmiştir. Veriler 

normal dağılım gösterenler için ortalama ± standart sapma, normal dağılım göstermeyenler 

için median (IQR) şeklinde yazılmıştır.  

Native tiyol egzersiz öncesi alınan kanlarda maraton grubunda belirgin oranda yüksek 

çıkmasına rağmen; maraton egzersiz arasındaki p=0,077 maraton ve sedanter arasındaki 

p=0,057 egzersiz ve sedanter arasındaki p=0,975 olduğu için istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmadı. 

Native tiyol egzersiz sonrası alınan kanlarda yine maraton grubu belirgin oranda iki gruptanda 

yüksektir. Egzersiz grubu sedanter grubuna kıyasla daha yüksektir. Maraton grubu ile 

Egzersiz grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark varken, Maraton Sedanter arası ve 

Egzersiz Sedanter grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadı (sırasıyla p değerleri;0,043 

0,423 0,469). 

Native tiyol 2 saat sonra alınan kanlarda Maraton ve Egzersiz grupları arasındaki p=0,027 

olduğu için maraton grubundaki artış istatistiksel olarak anlamlı iken; Maraton ile Sedanter 

DEMOGRAFİK VERİLER Maraton (n=18) Egzersiz (n=22) Sedanter (n=19) P değeri 

BMI 24,26 ± 2,71a,b 26,75 ± 2,30 27,11 ± 2,72 0,002 

Yaş 49,94 ±7,12 47,41 ± 5,47 45,39 ± 5,97 0,063 

VO2 maks 4,27 ± 1,05 2,83 ± 0,74 2,77 ± 0,72 <0,001 

Spor yaşı 14,17 ± 9,81a 22,64 ± 13,71  0,034 

Spor sıklığı 6,00 (1,00)a 4,00 (2,00)a  <0,001 

Spor şiddeti 90,00 (45,00) 90,00 (30,00)  0,908 

En son ne zaman spor yaptığı 1,00 (1,00) 1,00 (1,00)  0,068 

Uyku süresi 6,00 (2,25) 7,00 (2,00) 7,00 (1,25) 0,089 

Kırmızı et tüketimi 3,00 (2,00)a 2,00 (1,00) 2,00 (1,50) 0,147 

Beyaz et tüketimi 2,00 (2,25) 1,50 (1,00) 2,50 (3,00) 0,214 

Yumurta tüketimi 5,00 (4,25) 5,50 (4,00) 4,00 (4,25) 0,893 

Meyve-Sebze tüketimi 7,00 (3,00) 6,00 (4,00) 7,00 (0,00) 0,048 

Balık tüketimi 0,50 (1,00) 0,00 (1,00) 0,50 (1,00) 0,424 

Sıvı tüketimi 2,00 (1,25)a,b 3,00 (1,13) 3,00 (1,13) 0,030 
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arasındaki p=0,339 ve Egzersiz ile Sedanter arasındaki p=0,453 olduğu için istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Total tiyol egzersiz öncesi alınan kanlarda maraton grubunda artış olmasına rağmen 

istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamıştır (sırasıyla p değerleri; 0,342 0,277 ve 0,980). 

Total tiyol egzersiz sonrası sonuçlarda Maraton ile Egzersiz grupları arasında yine istatistiksel 

olarak anlamlı artış bulunurken Maraton-Sedanter ve Egzersiz-Sedanter arasında anlamlılık 

bulunmamıştır (sırasıyla p değerleri; 0,043 0,423 ve 0,469). Total tiyol 2 saat sonraki 

kıyaslamalarda tüm gruplar arası kıyaslamalar istatistiksel olarak anlamsızdır (sırasıyla p 

değerleri; 0,084 0,698 ve 0,371). 

Disulfide egzersiz öncesi, sonrası ve 2 saat sonrası alınan kanlarda Maraton ve Egzersiz 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir azalış bulunmuştur (sırasıyla p değeri; <0,001 

<0,001 ve 0,027). Maraton grubunda Sedanter grubuna kıyasla anlamlı ölçüde azalış bulundu 

(sırasıyla p değerleri; <0,001 <0,001 ve <0,001). Egzersiz grubu ile Sedanter arasında ise 

anlamlı fark bulunmamıştır (sırasıyla p değerleri; 0,994 0,171 ve 0,237). 

Disulfide/Native Tiyol oranının hesaplanması egzersiz öncesi, sonrası ve 2 saat sonra alınan 

tüm kanlarda Maraton-Egzersiz grupları arasında ve Mraton-Sedanter grupları arasında p 

değeri<0,001 çıkmıştır ve istatistiksel olarak Maraton grubunda bu oran anlamlı ölçüde 

düşmüştür. Fakat Egzersiz ve Sedanter grupları arasında öncesi p değeri=0,957 sonrası p 

değeri=0,829 ve 2 saat sonrası p değeri=0,809 olduğu için istatistiksel olarak anlamlılık 

yoktur.    

Disulfide/Total Tiyol oranı önce sonra ve 2 saat sonra alınan kanlarda Maraton ve Egzersiz 

grupları arasında p değeri <0,001 tüm zaman dilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde Maraton grubunda düşük çıkmıştır. Yine tüm zaman dilimlerinde Maraton-Sedanter 

arasında da istatistiksel olarak anlamlılık görülmüş ve Maradan grubunda oran azalmıştır 

(sırasıyla p değerleri; <0,001 0,003 ve <0,001). Egzersiz ve Sedanter grupları arasında ise 

hiçbir zaman diliminde anlamlı fark bulunamamıştır. 

Native Thiol/Total Tiyol Önce ve sonra alınan kanlarda Maraton-Egzersiz Maraton-Sedanter grupları 

arasında kıyaslma yapıldığında Maraton grubunda anlamlı ölçüde artış görülmüştür. (Tüm p değerleri 

<0,001). Thiol/Total thiol 2 saat sonra alınan kadnda Maraton grubu Egzersiz grubunda yine anlamlı 

olarak daha yüksektir (p=0,001) Maraton grubu Sedanter grubuna oranla yüksekliği anlamlı 

bulunmuştur (p <0,001). Egzersiz gruplarının Sedanter gruplarla kıyaslanması tüm zaman dilimlerinde 

istatistiksel olarakanlamsı çıkmıştır. 
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Tablo 2. Tiyol-Disülfid ve oranlarının istatistiksel verileri. 

 Maraton (n=18) Egzersiz (n=22) Sedanter (n=19) P değeri 

Native Thiol Önce 372,64 ± 39,46 338,85 ± 55,44 330,79 ± 41,66 0,040 

Native Thiol Sonra 438,79 ± 45,47a 383,16 ± 66,57 396,57 ± 48,42 0,009 

Native Thiol 2 Saat Sonra 372,55 ± 46,38a 330,62 ± 56,98 347,39 ± 43,27 0,036 

Total Thiol Önce 400,18 ± 42,21 377,65 ± 59,04 370,28 ± 42,88 0,245 

Total Thiol Sonra 470,12 ± 47,33a 425,20 ± 67,75 443,17 ± 51,73 0,055 

Total Thiol 2 Saat Sonra 402,95 ± 46,87 366,72 ± 61,50 386,64 ± 45,45 0,096 

Disulfide Önce 13,77 ± 2,77a,b 19,40 ± 3,48 19,75 ± 3,28  <0,001 

Disulfide Sonra 15,66 ± 2,67a,b 21,02 ± 3,31 23,30 ± 5,54 <0,001 

Disulfide 2 Saat Sonra 15,20 ± 2,68a,b 18,05 ± 3,73 19,63 ± 3,55 =0,001 

Disulfide/Native thiol Önce 3,70 ± 0,70a,b 5,82 ± 1,10 6,05 ± 1,21 <0,001 

Disulfide/Native thiol Sonra 3,59 ± 0,59a,b 5,65 ± 1,33 5,91 ± 1,47 <0,001 

Disulfide/Native thiol 2 Saat 

Sonra 

4,14 ± 0,89a,b 5,52 ± 0,98 5,70 ± 1,10 <0,001 

Disulfide/Total thiol Önce 3,44 ± 0,61a,b 5,20 ± 88,20 5,38 ± 0,97 <0,001 

Disulfide/Total thiol Sonra 3,31 (0,57)a,b 5,06 (1,49) 5,59 (1,24) =0,001 

Disulfide/Total thiol 2 Saat 

Sonra 

3,63 (0,94)a,b 4,74 (1,60) 4,82 (1,30) <0,001 

Native Thiol/Total thiol 

Önce 

93,12±1,22 89,60 ± 1,76 89,25 ± 1,94 <0,001 

Native Thiol/Total thiol 

Sonra 

93,39 (1,16)a,b 89,89 (2,98) 88,82 (2,49) <0,001 

Native Thiol/Total thiol 2 

Saat Sonra 

92,74 (1,89)a,b 90,54 (3,20) 90,36 (2,59) <0,001 

Tiyol ve Disülfid verilerinin ve oranlarının istatistiksel analizinde; a= maraton ve egzersiz arasında anlamlı, 

b=maraton ve sedanter arasında anlamlı, c= egzersiz ve sedanter arasında anlamlılığı ifade etmek için 

kullanılmıştır. p<0,05 kabul edilmiştir. 

 

Maraton grubunun zamana göre çoklu karşılaştırılmasında Varyans analizi, ikili 

karşılaştırılmada Bonferone analizi yapılmıştır.  

Maraton koşucularında native tiyol miktarının egzersiz stres testi öncesi sonrası ve saat sonra 

alınan kan örneklerinde karşılaştırıldığında önce ve sonra p<0,001 önce ve 2 saat sonra 
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p=1,00 sonra ve 2 saat sonra p<0,001 olduğu görülerek Önce-sonra ve sonra-2saat sonra 

arasında anlamlı ölçüde sonra alınan kanda yüksek fark olduğu, önce-2saat sonra arasında 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Yine aynı şekilde Total tiyol miktarında da önce-sonra 

ve sonra-2saat sonra arasında anlamlı ölçüde sonrada artış olduğu, önce-2saat sonra arasında 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (sırasıyla p değerleri; <0,001 1,00 <0,001). Disülfid 

önce ve sonra arasında p=0,031 maraton ve sedanter arasında p=0,047 anlamlı fark Önce 

alınan kanda daha az olarak bulunmuştur. Disülfid/Native tiyol önce ve 2 saat sonra 

kıyaslamasında 2 saat sonra alınan kandaki oranın yüksek fakat anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür. Disülfid/Total tiyol ve Native tiyol/Total tiyol miktarlarının zaman içerisindeki 

karşılaştırılmaları istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (sırasıyla p değerleri; Disülfid/ 

Native tiyol için 1,00 0,147 0,247; Disülfid/Total tiyol için 1,00 0,153 0,252; Native 

tiyol/total tiyol için 1,00 0,151 0,252). 

 

Tablo 3. Maraton grubunun zaman dilimlerinde istatistiksel analizi 

MARATON 
Önce Sonra 2 Saat Sonra P değeri 

Native Thiol 
372,64 ± 39,46a 438,79 ± 45,47c 372,55 ± 46,38 <0,001 

Total Thiol 
400,18 ± 42,21a 470,12 ± 47,33c 402,95 ± 46,87 <0,001 

Disulfide 
13,77 ± 2,77a,b 15,66 ± 2,67 15,20 ± 2,68 0,085 

Disulfide/Native thiol 
3,70 ± 0,70 3,59 ± 0,59 4,14 ± 0,89 0,083 

Disulfide/Total thiol 
3,44 (1,00) 3,31 (,57) 3,63 (,94) 0,141 

Native Thiol/Total thiol 
93,13 (2,00) 93,39 (1,16) 92,74 (1,89) 0,141 

Maraton koşucularının zamana göre analizinde a= Önce ve Sonra arasında anlamlı, b=Önce ve 2 saat sonra 

arasında anlamlı, c= Sonra ve 2 saat sonra arasında anlamlılığı ifade etmek için kullanılmıştır. p<0,05 kabul 

edilmiştir. 

 

Egzersiz grubunun zamana göre çoklu karşılaştırılmasında Varyans analizi, ikili 

karşılaştırılmada Bonferone analizi yapılmıştır. 

Düzenli egzersiz yapan sporcularda native tiyol miktarının egzersiz stres testi öncesi sonrası 

ve saat sonra alınan kan örneklerinde karşılaştırıldığında önce ve sonra p<0,001 önce ve 2 

saat sonra p=0,741 sonra ve 2 saat sonra p<0,001 olduğu görülerek Önce-sonra ve sonra-

2saat sonra arasında anlamlı farkın sonra alınan kanlarda daha yüksek olduğu yönünde 

bulunduğu, önce-2saat sonra arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Yine aynı 

şekilde Total tiyol miktarında da önce-sonra ve sonra-2saat sonra arasında anlamlı fark 

olduğu, önce-2saat sonra arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ve Sonra alınan 

kanda daha yüksektir (sırasıyla p değerleri; <0,001 0,516 <0,001). Disülfid önce-sonra 

p=0,039 sonra ve 2 saat sonra p=0,003 anlamlılık sonra alınan kanlarda daha yüksek 

yönündedir. Disülfid/Native tiyol, Disülfid/Total tiyol ve Native tiyol/Total tiyol miktarlarının 

zaman içerisindeki karşılaştırılmaları istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (sırasıyla p 

değerleri; Disülfid için 0,093 0,140 1,00; Disülfid/ Native tiyol için 1,00 1,00 1,00; 

Disülfid/Total tiyol için 1,00 1,00 1,00; Native tiyol/total tiyol için 1,00 1,00 1,00). 
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Tablo 4. Egzersiz grubunun zaman dilimlerinde istatistiksel analizi 

EGZERSİZ 
Önce Sonra 2 Saat Sonra P değeri 

Native Thiol 
338,86 ± 55,44a 383,16 ± 66,57 330,62 ± 56,98c <0,001 

Total Thiol 
377,65 ± 59,04a 425,20 ± 67,75 366,72 ± 61,50c <0,001 

Disulfide 
19,40 ± 3,48a 21,02 ± 3,31 18,05 ± 3,73 0,007 

Disulfide/Native thiol 
5,82 ± 1,10 5,65 ± 1,33 5,52 ± 0,98 0,542 

Disulfide/Total thiol 
3,44 (1,00) 5,06 (1,49) 4,74 (1,60) 0,727 

Native Thiol/Total thiol 
93,13 (2,00) 89,89 (2,98) 90,54 (3,20) 0,727 

Düzenli egzersiz yapan sporcuların zamana göre istatistiksel analizinde a= Önce ve Sonra arasında anlamlı, 

b=Önce ve 2 saat sonra arasında anlamlı, c= Sonra ve 2 saat sonra arasında anlamlılığı ifade etmek için 

kullanılmıştır. p<0,05 kabul edilmiştir. 

 

Sedanter grubunun zamana göre çoklu karşılaştırılmasında Varyans analizi, ikili 

karşılaştırılmada Bonferone analizi yapılmıştır. 

Hiç spor yapmayan Sedanter grubunda native tiyol miktarının egzersiz stres testi öncesi 

sonrası ve saat sonra alınan kan örnekleri karşılaştırıldığında önce ve sonra p<0,001 önce ve 2 

saat sonra p=0,303 sonra ve 2 saat sonra p<0,001 olduğu görülerek Önce-sonra ve sonra-

2saat sonra arasında anlamlı fark Sonra alınan kanda daha yüksek olduğu, önce-2saat sonra 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Yine aynı şekilde Total tiyol miktarında da 

önce-sonra ve sonra-2saat sonra arasında anlamlı fark yine sonra alınan kanda daha yüksek 

olduğu olduğu yönündeyken önce-2saat sonra arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür 

(sırasıyla p değerleri; <0,001 0,235 <0,001). Disülfid önce-sonra p=0,026 sonra-2 saat 

p=0,021 kıyaslamasındaki anlamlılık Sonra alınan kanda daha yüksek olduğu yönündedir. 

Disülfid/Native tiyol, Disülfid/Total tiyol ve Native tiyol/Total tiyol miktarlarının zaman 

içerisindeki karşılaştırılmaları istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (sırasıyla p değerleri; 

Disülfid/ Native tiyol için 1,00 1,00 1,00; Disülfid/Total tiyol için 1,00 1,00 1,00; Native 

tiyol/total tiyol için 1,00 1,00 1,00). 

 

Tablo 5. Sedanter grubunun zaman dilimlerinde istatistiksel analizi 

SEDANTER 
Önce Sonra 2 Saat Sonra P değeri 

Native Thiol 
330,79 ± 41,65a 396,57 ± 48,42 347,39 ± 43,27c <0,001 

Total Thiol 
370,28 ± 42,88a 443,17 ± 51,73 386,64 ± 45,45c <0,001 

Disulfide 
19,75 ± 3,28 23,30 ± 5,54 19,63 ± 3,55 0,012 

Disulfide/Native thiol 
6,05 ± 1,21 5,91 ± 1,47 5,70 ± 1,10 0,867 

Disulfide/Total thiol 
5,34 (1,10) 5,59 (1,24) 4,82 (1,30) 0,504 

Native Thiol/Total thiol 
89,33 (2,19) 88,82 (2,49) 90,36 (2,59) 0,504 

Sedanter grubunun zamana göre istatistiksel analizinde a= Önce ve Sonra arasında anlamlı, b=Önce ve 2 saat 

sonra arasında anlamlı, c= Sonra ve 2 saat sonra arasında anlamlılığı ifade etmek için kullanılmıştır. p<0,05 

kabul edilmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bugüne kadar dinamik tiyol disülfid dengesi birçok egzersiz çeşidinde ve hastalık 

patogenezinde incelenmiştir. Bu çalışma da tam mesafeli maraton koşucularındaki dinamik 

tiyol disülfid dengesinin akut ve kronik değişikliklerini incelemektedir. Tam mesafeli maraton 

koşucularında oksidatif stresin artarak kardiyovasküler risk oluşturduğu (Zebrowska A ve ark. 

2019, Roca E ve ark, 2017, Predelcgrp HG. 2014) bilinsede Dinamik Tiyol Disülfid dengesi 

hakkında bilgiye rastlanılamamıştır. 

Oksidatif stres antioksidanların oksidanlardan daha az olduğunda ortaya çıkan bir durumdur 

(Kundi ve ark. 2015, Manna ve Jain 2015). Genel bir bilgi olarak, egzersiz sağlık için çok 

faydalı olsada; tehlikeli oksidanlarda oluşturabilir. Egzersizin redoks dengesi üzerindeki etkisi 

yaşa, cinsiyete, antrenman düzeyine, egzersiz yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak son 

derece farklılık gösterir. Örneğin, Munoz ve ark (2010), bisiklet egzersizlerinde erkek 

bisikletçilerin oksidatif stres ve antioksidan tepkilerini iki farklı yoğunlukta analiz etmişlerdir. 

Katılımcılara uygulanan maksimal ve submaksimal, iki farklı bisiklet egzersizi sonuçlarına 

göre, maksimum yoğunlukta kısa süreli döngüsel egzersizin plazmada oksidatif stres 

değerlerinde artışa neden olduğunu bulmuşlardır. Buda ağır ve akut egzesizin oksidatif strese 

neden olduğunu göstermektedir. Bu çalışmaya paralel olarak yaptığımız çalışmada 

gönüllülere bisiklet ergometresi ile uygulanan egzersiz stres testinin hemen sonrasında 

tiyollerin serbest oksijen radikalleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkan disülfid miktarlarında 

artış olduğunu gösterdik. Maraton, Egzersiz ve Sedanter grupları olmak üzere tüm gruplarda 

egzersiz stres testi sonrası disülfid miktarındaki artış; akut egzersizin kişinin spor yaşına, 

sıklığına bakmaksızın her koşulda reaktif oksijen miktarında artışa neden olduğunu 

göstermektedir. Fakat bu oksidatif stresteki artış miktarları birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Rutin ağır egzersiz yapan tam mesafeli Maraton koşucularında Egzersiz 

yapanlara ve hiç spor yapmayanlara kıyasla disülfid miktarının egzersiz stres testi sonrası 

istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük çıkması (tablo 2.) reaktif oksijen molekülleri ile 

bağlanmış tiyollerin azlığını göstermektedir. Yani maraton koşucuları düzenli ağır egzersiz 

yaptıklatı için akut egzersiz vücudu Egzersiz ve Sedanterlere oranla daha az zorladığı için 

reaktif oksijen türlerinin az oluştuğunu göstermektedir. Tam mesafeli maraton koşucularında 

akut oksidatif stresin daha az olduğunu ifadeside kullanılabilir. Mastaloudis ve ark. (2001) nın 

50 km ultramaraton koşusu öncesi ve sonrasında 11 sporcunun kan analizini incelemiş ve 

sonucunda egzersizinin lipid peroksidasyonu oluşumuna neden olduğunu bulmuşlardır. Pal ve 

arkadaşlarının (2018) yaptığı çalışmada düzenli spor yapan bireylerde antioksidan kapasitenin 

spor yapmayanlara kıyasla daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. Bizim yaptığımız bu 

çalışmada maraton koşucularında egzersiz stres testi sonrası güçlü antioksidan olan native 

tiyol ve toplam tiyol miktarında egzersiz öncesine kıyasla anlamlı ölçüde artış görülmüştür. 

Yine aynı şekilde düzenli Egzersiz yapan grupta da egzersiz stres testi sonrası öncesine 

kıyasla Native Tiyol ve Toplam Tiyol miktarları istatistiksel olarak anlamlı ölçüde artmıştır. 

Aynı anlamlı artış Sedanter grubunun Native Tiyolü ve Toplam Tiyolü içinde gerçerlidir. Bu 

durum akut egzersiz sonrası oksidan miktarındaki artışı dengelemek için antioksidan savunma 

mekanizmasının aktifleştiğinin bir göstergesidir. Maratoncularda, Egzersiz yapan ve Sedanter 

olan diğer gruplara kıyasla yüksek olduğu gösterilmiş, bu artış Maraton ve Egzersiz grupları 

arasında anlamlı bulunmuştur. Native tiyol miktarı düzenli egzersiz yapan grupta ise 

sedantere kıyasla yüksek çıkmıştır. Fakat istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamıştır. 

Disülfid miktarınında antioksidan miktarınında yüksek çıkması aradaki dengengeyi 

kıyaslamak açısından Disülfid/Native Tiyol oranını hesapladık. Egzersiz stres testi sonrasi 

Disülfit/Native Tiyol ve Disülfid/Total oranları bütün grupların zaman dilimlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişim göstermemesine rağmen gruplar arası kıyaslama 

yapıldığında bu oranlar Maraton grubunda diğer gruplara kıyasla anlamlı ölçüde yüksek 
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çıkmıştır. Bu durum Maraton koşucularında; antioksidan savunma sisteminin daha güçlü ve 

daha koruyucu olduğunun bir göstergesidir. Sonuç olarak düzenli ağır egzersiz yapan 

bireylerde akut egzersiz sonucu oluşan oksidan miktarının diğer gruplara oranla daha az ve 

antioksidan miktarının daha fazla olması sonucu oksidatif stres oluşumu azalmış ve hatta 

koruyucu etki göstererek oksidatif stres oluşumunu engellemiş olabileceğini düşünmekteyiz.  

Egzersizin kronik etkisini inceleyebilmek açısından ağır egzersiz yapan Maraton 

koşucularının, hafif egzersiz yapan sporcu ve hiç spor yapmayan Sedanter gruplarından 8 saat 

açlık sonrası alınan kanlardaki Tiyol, Disülfid ve bunların oranları karşılaştırılmıştır. Disülfid 

miktarı Maraton koşucularında diğer gruplara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük 

bulunmuştur. Egzersiz ve Sedanter grupları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Native 

Tiyol oranı gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlılık göstermesede, Maraton grubunda 

en fazla Sedanter grubunda en az olacak şekilde miktarları bulunmuştur. Total Tiyol 

miktarlarıda Native Tiyol miktarları ile aynı sonuçları göstermiştir. Tiyollerin miktarlarındaki 

istatistiksel anlamsızlık Disülfid miktarındaki değişiklikten kaynaklanmaktadır. Maraton 

grubundaki Disülfid miktarındaki düşüklük antioksidan gereksinimini fazla gerek duymadan 

kompanse olabildiği için Tiyol miktarlarındaki artış fazla olmamıştır. Disülfid/Native Tiyol 

ve Disülfid/Total Tiyol oranları da bu görüşümüzü desteklemektedir. Maraton grubunda bu 

oranlar diğer gruplara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur.  

Sonuç olarak Maraton koşucularının düzenli egzersiz yapmalarına bağlı olduğu düşünülerek 

dinamik tiyol/disülfit dengesinin normal olduğu saptanmıştır. Dinamik Tiyol Disülfid 

Dengesinin, Maraton koşucularında Disülfid/Native Tiyol ve Disülfid/Total Tiyol 

oranlarındaki azalma sonucu oksidatif stresi dengelemeye çalışan bir mekanizma olduğunu ve 

böylece gözlemlenen kardiyovasküler komplikasyonların azaltılmasına yönelik destek bir 

antioksidan savunma mekanizması olarak çalıştığı düşünülmüştür.  

Maraton koşucularında, yaptığı mukavemet antrenmanları sonucu Dinamk Tiyol/Disülfid 

dengesi kronik olarak düzenli hafif egzersiz yapanlara ve hiç spor yapmayanlara kıyasla daha 

dengeli ve daha koruyucu olduğu gösterilmiştir. Akut olarak değerlendirildiğinde yine benzer 

sonuçlar bulunmuştur. Maraton koşucularında uygulanan egzersiz stres testi sonrası alınan 

kanların kıyaslanması sonucu Disülfid miktarındaki azalış ve Disülfid/Tiyol oranlarındaki 

düşüş anlamlı olmasından dolayı akut egzersizi de oluşan oksidatif stres ve oluşan oksidatif 

stresin sebep olacağı ateroskleroz, kanser, apoptozis, yaşlanma, metabolik sendrom obezite ve 

inflamatuar hastalıklar gibi komplikasyonların (Zebrowska A ve ark. 2019, Roca E ve ark, 

2017, Predelcgrp HG. 2014) önlenmesinde Dinamik Tiyol Disülfid Dengesinin rolü büyüktür. 
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ÖZET 

Quercus robur L. subsp. robur (Fagaceae) Türkiye'de "Saplı meşe" olarak bilinmekte ve doğal 

olarak yetişmektedir. Bitkinin gövde kabukları deri rahatsızlıkları, küçük yaraların tedavisinde, 

dolaşım sistemi ve gastrointestinal rahatsızlıklarda tıbbi kullanım alanına sahiptir. Bitki dünya 

çapında yanık tedavisi, vajinal akıntı, dermatit, apse ve hemoroit tedavisinde geleneksel olarak 

kullanılmaktadır. Saplı meşe gövde kabuğu gallik asit, kafeik asit, ferulik asit, (+)-kateşin, (+)-

gallokateşin, (-)-epikateşin, (-)-epigallokateşin, elajik asit, kastalagin, veskalagin, grandinin, 

roburin A-E, roburosit A-C, bartojenik asit, roburjenik asit içermektedir. 

Bu çalışmada, tıbbi önemi olan Saplı meşe’nin sonbahar gövde kabuğunun antibakteriyel 

aktivitesi test edilmiştir. Toplanan gövde kabukları gölgede kurutulmuş ve toz edilmiştir. Bitki 

materyallerinden metanol çözücüsü ile maserasyon yöntemi uygulanarak ekstre elde edilmiştir. 

Ekstre 1 ml DMSO’da çözülmüştür. Bitkiye ait ekstrenin antibakteriyel etkinliği 

Staphylococcus aureus ATCC 29213, metisilin dirençli Staphylococcus aureus ATCC 43300, 

Enterococcus faecalis ATCC 29212, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri üzerinde test edilmiştir. 

Antibakteriyel aktivite, Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Derneği (EUCAST) önerileri 

doğrultusunda mikro sıvı dilüsyon metoduyla minimal inhibisyon konsantrasyonu olarak 

belirlenmiştir. Siprofloksasin kontrol olarak kullanılmıştır. 

Bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitesinin yorumlanmasında, literatür verilerine göre MİK 

değeri <100 µg/ml ise anlamlı, 100 µg/ml< MİK≤ 625 µg/ml’de orta dereceli anlamlı, MİK> 

625 µg/ml ise etkisiz olarak değerlendirilir. Buna göre çalışılan Saplı meşe sonbahar gövde 

kabuğu ekstresinin Staphylococcus aureus ATCC 29213 (MİK: 625 µg/ml) ve Enterococcus 

faecalis ATCC 29212 (MİK: 312.5 µg/ml) üzerine antibakteriyel etkinliğine sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Saplı meşe, Quercus robur subsp. robur, Antibakteriyel aktivite 

 

ABSTRACT 

Quercus robur L. subsp. robur (Fagaceae) is known as "Saplı meşe" in Turkey and grows 

naturally. The bark of the plant has medicinal uses in the treatment of skin ailments, minor 

wounds, circulatory system and gastrointestinal disorders. The plant is traditionally used 

worldwide for the treatment of burns, vaginal discharge, dermatitis, abscesses and hemorrhoids. 
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English oak bark contains gallic acid, caffeic acid, ferulic acid, (+) - catechin, (+) - 

gallocatechin, (-) - epicatechin, (-) - epigallocatechin, ellagic acid, castalagin, vescalagin, 

grandinin, roburine A-E, roburoside A-C, bartogenic acid, roburgenic acid. 

In this study, the antibacterial activity of the medicinally important English oak autumn bark 

was tested. The collected bark was dried in the shade and powdered. The extract was obtained 

from plant materials by applying maceration method with methanol solvent. The extract was 

dissolved in 1 ml of DMSO.  The antibacterial activity of extract was determined against 

Staphylococcus aureus ATCC 29213, methicillin resistant Staphylococcus aureus ATCC 

43300, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922. Antibacterial activity 

test was evaluated as minimal inhibition concentration according to European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing standarts by broth microdilution method. Ciprofloxacin 

was used as a control.  

In the interpretation of the antimicrobial activity of plant extracts, according to the literature 

data, if the MIC value is <100 µg/ml, it is considered as significant, 100 µg/ml <MIC < 625 

µg/ml is considered to be moderately significant, and MIC > 625 µg/ml is considered to be 

ineffective. As a result, it was determined that the English oak autumn bark extract had 

antibacterial activity against Staphylococcus aureus ATCC 29213 (MIC: 625 µg/ml) and 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 (MIC: 312.5 µg/ml). 

Keywords: English oak, Quercus robur subsp. robur, Antibacterial activity 

 

GİRİŞ 

Fagaceae Dumort. familyası 8 cins ve yaklaşık 969 tür içerir. Familya üyeleri yaprak döken 

veya yaprak dökmeyen ağaçlar veya çalılardan oluşur. Yapraklar alternat, basit şekilden loblu 

şekle kadar farklı yapıda olabilir ve stipulaya sahip olabilirler. Çiçekler tek eşeyli, apetal, tek 

evciklidir. Meyve 1 tohumlu ya da 1-3 tohumlu olup kupulaya sahiptir. Bu familyada yer alan 

Quercus L. cinsi kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinden Malezya ve Kolombiya'ya kadar 

doğal yayılış alanına sahiptir. Cins 461 kabul edilen tür içerir. Yaprak döken veya yaprak 

dökmeyen ağaçlar, nadiren çalılardan oluşan Quercus cinsinin yaprakları sapsız veya saplı, 

pinnat damarlı, serrat, dentat, pinnatifit veya lobludur. Quercus robur L. subsp. robur 

Türkiye'de "Saplı meşe" olarak bilinmekte ve doğal olarak yetişmektedir. Bitki yaprak döken 

ve 25 m boylanabilen bir ağaçtır. Yapraklar 5-8 loblu ve 5-9 primer damarlıdır. Kupula 

yarıküremsi şekildedir (Davis, 1965; Güner vd., 2012; IPNI, 2021; POWO, 2021). 

Bitkinin gövde kabukları deri rahatsızlıkları, küçük yaraların tedavisinde, dolaşım sistemi ve 

gastrointestinal rahatsızlıklarda tıbbi kullanım alanına sahiptir (EMA, 2021). Bitki dünya 

çapında yanık tedavisi, vajinal akıntı, dermatit, apse ve hemoroit tedavisinde geleneksel olarak 

kullanılmaktadır (Gilca vd., 2018; Leporatti ve Ivancheva, 2003; Šarić-Kundalić vd., 2010). 

Saplı meşe gövde kabuğu gallik asit, kafeik asit, ferulik asit, (+)-kateşin, (+)-gallokateşin, (-)-

epikateşin, (-)-epigallokateşin, elajik asit, kastalagin, veskalagin, grandinin, roburin A-E, 

roburosit A-C, bartojenik asit, roburjenik asit içermektedir (Buche vd., 2020; Marinov vd., 

1997; Perez vd., 2017; Ricci vd., 2017; Şöhretoğlu ve Sakar, 2004; Vivas vd., 2004). 

Bu çalışmada, tıbbi önemi olan Saplı meşe’nin sonbahar gövde kabuğunun antibakteriyel 

aktivitesi test edilmiştir. 
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YÖNTEM 

Bitki Materyalinin Toplanması ve Ekstrenin Hazırlanması 

Saplı meşe sonbahar gövde kabukları Ankara’dan toplanmıştır. Bir herbaryum örneği Ankara 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na kaydedilmiştir (AEF 30689). Toplanan bitki 

materyali gölgede kurutulmuş ve toz haline getirilmiştir. Metanol çözücüsü kullanılarak 8 saat 

boyunca hareketli maserasyon işlemine tabi tutulmuştur. Bu işlem 3 kez tekrarlanmış ve 

fraksiyonlar birleştirilmiştir. Çözücü düşük vakum altında uçurularak ekstre elde edilmiştir. 

Antibakteriyel Aktivite 

Saplı meşe sonbahar gövde kabuğu ekstresinin antibakteriyel etkinliği Staphylococcus aureus 

ATCC 29213, metisilin dirençli Staphylococcus aureus ATCC 43300, Enterococcus faecalis 

ATCC 29212, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 

Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri üzerinde test edilmiştir. Antibakteriyel aktivite, 

Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Derneği (EUCAST, 2021) önerileri doğrultusunda 

mikro sıvı dilüsyon metoduyla minimal inhibisyon konsantrasyonu olarak belirlenmiştir. 

Siprofloksasin kontrol olarak kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Test edilen Saplı meşe sonbahar gövde kabuğu ekstresinin, Staphylococcus aureus ATCC 

29213, metisilin dirençli Staphylococcus aureus ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC 

29212, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 

Escherichia coli ATCC 25922’e karşı MİK değerleri µg/ml cinsinden Tablo 1’de yer 

almaktadır. 

 

Tablo 1. Saplı meşe sonbahar gövde kabuğu ekstresi (SM)’nin antibakteriyel aktivite sonuçları 

 Minimal inhibisyon konsantrasyonları (µg/ml) 

Staphylococcus 

aureus 

ATCC 29213 

Metisilin 

dirençli 

Staphylococcus 

aureus 

ATCC 43300 

Enterococcus 

faecalis 

ATCC 29212 

Klebsiella 

pneumoniae 

ATCC 13883 

Pseudomonas 

aeruginosa 

ATCC 27853 

Escherichia 

coli 

ATCC 

25922 

SM 625 1250 312,5 2500 2500 1250 

Siprofloksasin 0.25 0.5 0.5 0.0625 0.25 0.0078 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Yapılan bu çalışmada bitki ekstresinin antimikrobiyal aktivitesinin yorumlanmasında, literatür 

verilerine göre MİK değeri <100 µg/ml ise anlamlı, 100 µg/ml< MİK ≤ 625 µg/ml’de orta 

dereceli anlamlı, MİK> 625 µg/ml ise etkisiz olarak değerlendirilmiştir (Kuete, 2010). Buna 

dayanarak çalışılan Saplı meşe sonbahar gövde kabuğu metanol ekstresinin Staphylococcus 

aureus ATCC 29213 (MİK: 625 µg/ml) ve Enterococcus faecalis ATCC 29212 (MİK: 312.5 

µg/ml) üzerine antibakteriyel etkinliğine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Daha önce yapılan çalışmalarda Quercus robur gövde kabuğu alkol ekstresinin Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli ve Candida albicans mikroorganizmalarına karşı etkin olduğu 
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rapor edilmiştir (Ryabov vd., 2020). Quercus robur, Q. macrocarpa ve Q. acutissima gövde 

kabuğu ekstrelerinden Q. robur ekstresinin Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus flavus ve 

Escherichia coli üzerinde diğer ekstrelerden daha güçlü bir antibakteriyel aktiviteye sahip 

olduğu gösterilmiştir (Elansary vd., 2019). Ayrıca daha önce yapılan başka bir çalışma Quercus 

robur sulu ekstresinin Klebsiella pneumoniae'ye karşı antibakteriyel aktivitesinin 1 mg/ml 

konsantrasyonda bulunduğunu rapor etmiştir (Mladenovic vd., 2014). 
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ÖZET 

Madencilikte, cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri sonucunda oluşan tesis atıksuyu, 

uygulanan zenginleştirme yöntemine bağlı olarak ince boyutlarda katı taneleri içermektedir.  

Tesislerde, atıksuyun tekrar kullanılabilmesi için katı tanelerin uzaklaştırılması gerekmekte ve 

bu işlem katı-sıvı ayırım yöntemleriyle yapılmaktadır. Susuzlandırma işleminin verimini 

arttırmak için atıksuya önce flokülasyon (salkımlaştırma/atıksudaki tanelerin biraraya 

getirilerek boyutunun büyütülmesi) işlemi genel olarak uygulanmaktadır. Flokülasyonda, 

taneleri bağlayıcı olarak kullanılan kimyasallara flokülant, oluşan salkımlara da flok ismi 

verilmektedir.  

Bu çalışmada, bir bakır flotasyon tesisi atığı kullanılarak flokülasyon deneyleri yürütülmüştür. 

Deneyler, jar test cihazında yapılmıştır. Atığın çökelme davranışı üzerine ikili flokülant 

karışımlarının etkisi araştırılmış ve en yüksek çökme hızı ile en düşük bulanıklık değerine 

ulaşmak hedeflenmiştir.  Farklı oranda ve miktarlarda anyonik+katyonik, anyonik+noniyonik 

ve noniyonik+katyonik flokülant karışımları ilave edilerek yapılan deneysel çalışmalar 

sonucunda, tanelerin çökme hızı hesaplanmış ayrıca çökme sonrası atıksuyun bulanıklık 

değerleri türbidimetre ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre anyonik ve katyonik 

flokülant karışımının kullanılması ile diğer karışımlara göre daha yüksek bulanıklık değerleri 

elde edilirken; en düşük bulanıklık değerini (4.5 NTU) anyonik+noniyonik flokülant karışımı 

vermiştir.  Anyonik ve noniyonik flokülant karışımı kullanıldığında düşük çökme hızları elde 

edilirken, diğer karışımlar için daha yüksek çökme hızları elde edilmiştir. En yüksek çökme 

hızı (12.7 m/h) anyonik+katyonik ikili flokülant karışımı kullanılması ile elde edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Atıksu, Flokülasyon, Jar test, Çöktürme 

 

ABSTRACT 

In mining, the plant wastewater, which is formed as a result of ore preparation and enrichment 

processes, contains solid particles of fine size depending on the beneficiation method applied. 

Solid particles must be removed to reuse the wastewater in the plants, and this process is done 

by solid-liquid separation methods. In order to increase the efficiency of the dewatering 

process, flocculation (clustering/enlarging the size of the particles in the wastewater) is 
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generally applied to the wastewater first. Chemicals used as binders in flocculation are called 

flocculants, and the clusters formed are called flock.  

In this study, flocculation experiments were conducted using a copper flotation plant waste. 

Experiments were made on jar test device. The effect of binary flocculant mixtures on the 

settling behavior of the waste was investigated and it was aimed to reach the lowest turbidity 

value with the highest settling speed. As a result of the experimental studies carried out by 

adding anionic + cationic, anionic + nonionic and nonionic + cationic flocculant mixtures in 

different proportions and amounts, the sedimentation rate of the particles was calculated and 

the turbidity values of the wastewater after precipitation were measured with a turbidimeter. 

According to the results obtained, higher turbidity values are obtained with the use of anionic 

and cationic flocculant mixture compared to other mixtures; the lowest turbidity value (4.5 

NTU) anionic + nonionic flocculant mixture gave. While low settling rates were obtained 

when a mixture of anionic and nonionic flocculants were used, higher settling rates were 

obtained for other mixtures. The highest precipitation rate (12.7 m/h) was obtained by using 

anionic+cationic binary flocculant mixture. 

Keywords: Wastewater, Flocculation, Jar test, Settling 

 

GİRİŞ 

Nüfusunun artması, sanayileşme, kentleşme gibi nedenlerden dolayı, dünyada su ihtiyacı ve 

su kullanımını giderek artmaktadır. Artan su ihtiyacı ve kullanımına paralel olarak açığa çıkan 

atıksu miktarları da artış göstermektedir (Yılmaz, 2015). Bunlarla beraber dünyadaki temiz su 

kaynaklarının kısıtlı olması, atıksuların çevreyi kirletmesi gibi nedenler etkin ve sürdürülebilir 

atıksu yönetimini gerekli hale getirmektedir (Akın ve Akın, 2007). Bu nedenle atıksuların 

arıtımı ve geri kazanımı giderek önem kazanmaya başlamıştır.  

Madencilikte cevher hazırlama/zenginleştirme yöntemleri çoğunlukla suyun ve çeşitli 

kimyasal maddelerin kullanıldığı fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal yöntemlerden 

oluşmaktadır. Zenginleştirme aşamasında suyun çok kullanıldığı madenlerden biri de bakır 

madenidir. Bakır cevherlerinin zenginleştirilmesinde genellikle flotasyon yöntemi 

kullanılmaktadır. Flotasyon kullanılarak mineralleri kazanmak için fazla miktarlarda su 

gereklidir, bu da uygun şekilde bertaraf edilmesi gereken büyük miktarda atık sular ile 

sonuçlanmaktadır (Gunson ve ark., 2012). Atıksuyun ince katı tanelerden arındırılmadan 

tesiste kullanılması durumunda, atıksuda bulunan ince taneler, tesisteki pompa ve borularda 

aşınma, tıkanma gibi sorunlara neden olmakta, zenginleştirme yöntemlerinin verimini 

olumsuz etkilemektedirler.  

 Cevher zenginleştirme tesislerinde, genel olarak atıksu tiknerlerde veya atık barajlarında katı 

sıvı ayırımına tabi tutulduktan sonra tesislerde tekrar kullanılarak geri kazanılmaktadır. Ancak 

işlem karmaşık ve sorunludur. İnce tanelerin (< 50 μm) çökme hızı oldukça yavaştır ve bu 

nedenle katı-sıvı ayırımında istenilen başarı elde edilememektedir. Tiknerlerde tanelerin hızlı 

çökmesini sağlamak için flokülasyon yöntemi kullanılmaktadır. Flokülasyon yöntemi, yüksek 

molekül ağırlıklı flokülant reaktifi yardımıyla suda bulunan askıda ince tanelerin bir araya 

getirilip (salkımlaştırma), oluşan flokların hızlı çökmesini sağlamak amacıyla 

uygulanmaktadır. Flokülantlar, iyonizasyon durumuna göre anyonik, katyonik ve iyonik 

olmayan (noniyonik) flokülantlar şeklinde; molekül ağırlığına göre düşük, orta ve yüksek 

molekül ağırlıklı flokülantlar şeklinde sınıflandırılmaktadırlar (Gregory, 2005; Ipekoglu, 

1997;  Hogg, 2000). Flokülasyon yönteminin başarısı, flokülantın tipi, kullanım miktarı, pH, 

suyun sıcaklığı, tane boyutu, katı oranı gibi çok fazla parametreye bağlı olarak değişmektedir. 

Ayrıca farklı tür flokülantların ikili kullanılması da flokülasyona olumlu etki etmektedir  
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(Ipekoglu, 1997; Somasundaran ve Das, 1998; Hocking vd. 1999; Gregory, 2005; Tripathy ve 

Ranjan, 2006).  

Bu çalışmada, bir bakır flotasyon tesisi atığına flokülasyon yöntemi uygulanmış, ikili 

flokülant kullanılmasının flokülasyona etkisi incelenmiştir.  

 

MALZEME VE YÖNTEM 

Deneysel çalışmalarda bakır zenginleştirme tesisi atığı kullanılmıştır. Numune, susuzlandırma 

ünitesinde bulunan atık tikneri girişinden yeterli miktarda alınmış ve sulu numune, 

laboratuvar tepsilerinde etüve konularak 105 oC’de kurutulmuştur. Kuruyan katı numunelerin 

tamamı toz haline getirilerek homojen bir şekilde karıştırılmış ve kullanılmak üzere hazır hale 

getirilmiştir (Şekil 1).  

Numunenin tane boyut analizi lazer tekniği ile çalışan Malvern Mastersizer-2000 cihazı ile 

yapılmış olup, numunenin %80’inin 50 mikronun ve %50’sinin ise 18.43 mikronun altında 

olduğu tespit edilmiştir.   

Tablo 1’de numunenin XRF sonuçları verilmiştir. Buna göre bakır atık numunesinin, esas 

olarak %36 SiO2, %29.4 Fe2O3 ve %10.16 Al2O3 içerdiği belirlenmiştir.   

 

         

Şekil 1. Atık numunesi 

 

Tablo 1. Bakır flotasyon atığı numunesini XRF ile kimyasal analizi 

İçerik Yüzde (%) 

SiO2 35.911 

Fe2O3 29.393 

Al2O3 10.157 

SO3 1.994 

MgO 1.991 

CaO 1.525 
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K2O 1.304 

CuO 0.779 

Na2O 0.567 

TiO2 0.430 

ZnO 0.204 

MnO 0.202 

P2O5 0.101 

Co3O4 0.090 

NiO 0.031 

PbO 0.016 

ZrO2 0.013 

Cl 0.073 

Kızdırma kaybı 15.219 

 

Deneylerde anyonik (M 155), katyonik (SPP 355) ve noniyonik (M 351) flokülantları 

kullanılmıştır. Flokülant çözeltisi, % 0.05’lik derişimde hazırlanmıştır. Flokülasyon deneyleri 

altı karıştırıcıya sahip hız ve zaman ayarlı jar test cihazında(Velp Scientifica FC6S)  

yapılmıştır (Şekil 2). Flokülasyon deneyi öncesinde beherlerdeki numuneler, homojenliği 

sağlamak için 300 dev/dak. hızda 5 dakika ön karıştırma işlemine tabi tutulmuştur. Daha 

sonra belirlenen dozajlarda flokülant ilavesi yapılarak 200 dev/dak. hızda 1 dakika boyunca 

karıştırılmış ve flokların çökmesi için 5 dakika beklenilmiştir. 5 dakika çökme sonunda her 

bir beherdeki üstte kalan temiz suyun bulanıklığı türbidimetre cihazı (HF Scientific) 

yardımıyla NTU (Nepheleometric Turbidity Unit) birimi olarak ölçülmüştür (Şekil 2). 

 

     

Şekil 2. Jar test cihazı ve türbidimetre 
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Flokların çökme hızını belirlemek için beherdeki numuneler milimetrik olarak işaretlenmiş 

500 cm3’lük mezüre aktarılmıştır (Şekil 3). Mezürdeki çözelti beş kez ters düz edilerek düz 

bir zemine oturtulmak suretiyle sıvı-katı arayüzey yüksekliği, belirli zaman aralıklarında 

kaydedilmiştir. Çökelme hızları ise arayüzey yüksekliğinin zamana bağlı olarak değişimini 

gösteren doğrunun eğiminden bulunmuştur. 

 

Şekil 3. Mezürde çamur seviyesi ve çökme hızının belirlenmesi 

 

BULGULAR 

Flokülasyon deneylerinde anyonik+noniyonik, nonyonik+katyonik, anyonik+katyonik olmak 

üzere farklı miktarlarda ikili flokülant karışımlarının, atığın bulanıklık ve çökme hızına 

etkisini araştırmak için jar testleri yürütülmüştür. 

Şekil 4’te ikili flokülant kullanımının bulanıklığa etkisi karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Sonuçlar incelendiğinde, anyonik+katyonik flokülant karışımının diğerlerine kıyasla 

flokülasyona olumlu katkısı olmazken diğer karışımların kullanılmasının bulanıklığı 

düşürdüğü görülmektedir. En düşük bulanıklık (4.5 NTU) değeri noniyonik + katyonik  (5 

gr/ton +10 gr/ton) ikili flokülant karışımı kullanılması ile elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 4. İkili flokülant kombinasyonlarının bulanıklığa etkisi 
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Şekil 5’te ikli flokülant kullanımının çökme hızına etkisi sunulmuştur. Buna göre üç farklı 

ikili flokülant kullanılması sonucunda elde edilen çökme hızı değerleri birbirine yakın çıkmış, 

en yüksek çökme hızı (12.7 m/h) değeri anyonik + katyonik  (10 gr/ton + 10 gr/ton) ikili 

flokülant karışımı kullanılması ile elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 5. İkili flokülant kombinasyonlarının çökme hızına etkisi 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

İkili flokülant kullanımının flokülasyona etkisinin incelendiği çalışmada, aşağıdaki sonuçlar 

çıkarılmıştır: 

 Deneylerde, en yüksek çökme hızı ile birlikte en düşük bulanıklık değerlerini elde 

etmek hedeflenmiştir. 

 En düşük bulanıklık (4.5 NTU) değeri noniyonik + katyonik  (5 gr/ton +10 gr/ton) ikili 

flokülant karışımı kullanılması ile elde edilmiştir. 

 En yüksek çökme hızı (12.7 m/h) değeri anyonik + katyonik  (10 gr/ton + 10 gr/ton) 

ikili flokülant karışımı kullanılması ile elde edilmiştir. 

 Sonuç olarak en düşük bulanıklık ile en yüksek çökme hızı değerini veren ikili 

flokülant karışımı Noniyonik (M-355) + Katyonik (SPP-155) olarak belirlenmiştir. 

 Noniyonik  + Katyonik  (10 gr/ton + 10g r/ton ) dozajında bulanıklık değeri 6.12 NTU, 

çökme hızı ise 12.24 m/h olarak elde edilmiştir. 

 

*Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca 

kabul edilen FYL-2021-1617 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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ÖZET 

Ülkemizin ana sanayi dallarından birisi olan madencilik endüstrisinin hemen hemen her 

aşamasında özellikle cevher zenginleştirme tesislerinde çok fazla miktarda su 

kullanılmaktadır. Çoğunlukla askıda taneler ve sudan oluşan atıksuyun, tesislerde tekrar 

kullanılabilmesi için flokülasyon ile birlikte çöktürme ve filtrasyon gibi katı-sıvı ayırım 

yöntemleri ile arıtılması gerekmektedir. Flokülasyon, askıda duran veya çok yavaş çöken ve 

bu nedenle bulanıklığa sebep olan ince boyutlu tanelerin,  yüksek molekül ağırlıklı organik 

polimerlerin (flokülant) ortama ilavesiyle bir araya getirilip hızlı çöktürülmesi işlemidir. 

Flokülasyonu etkileyen çok fazla parametre bulunmaktadır. Bu parametrelerden bir de katı 

oranıdır. Maden atıksuları, genellikle yüksek katı oranı içeren ve yüksek bulanıklığa sahip 

atıksular olarak karakterize edilmektedirler. Atıksuyun katı içeriğinin artması aynı zamanda 

tanelerin yüzey alanının artması taneleri çöktürmek için ilave edilmesi gerekli flokülant 

miktarının artmasına neden olacaktır. Bu çalışmada, belirli katı oranında hazırlanan (%5, 

%10, %15, %20, %25 ve %30) atıksu numuneleri kullanılarak flokülasyon deneyleri 

yapılmıştır. Deneylerde anyonik flokülat (Magnofloc 155) kullanılmıştır. Sonuç olarak katı 

oranının artmasının, flokülasyonu etkilediği; katı oranı arttıkça temiz su elde etmek için daha 

fazla flokülant kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda, katı oranı arttığında 

flokların çökme hızının bariz bir şekilde azaldığı bulunmuştur. En yüksek çökme hızı (83.3 

m/s), %5 katı oranı ile en düşük çökme hızı (0.4 m/s) %30 katı oranı ile elde edilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Cevher zenginleştirme atıksuyu, flokülasyon, katı oranı, bulanıklık, 

çökme hızı. 

 

ABSTRACT 

A large amount of water is used in almost every stage of the mining industry, which is one of 

the main industrial branches of our country, especially in ore enrichment facilities. 

Wastewater, which mostly consists of suspended particles and water, needs to be treated by 

solid-liquid separation methods such as flocculation, precipitation and filtration in order to be 

reused in the facilities. Flocculation is the process of rapid precipitation of fine particles, 

which are suspended or settle very slowly and therefore cause turbidity, by adding high 

molecular weight organic polymers (flocculant) to the medium. There are many parameters 

that affect flocculation. One of these parameters is the solid ratio. Mining wastewater is 

generally characterized as wastewater with high solids content and high turbidity. Increasing 
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the solid content of the wastewater and increasing the surface area of the particles will cause 

the amount of flocculant to be added to settle the particles to increase. In this study, 

flocculation experiments were carried out using copper enrichment plant waste and 

wastewater samples prepared at a certain solid ratio (5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30%). 

Anionic flocculate (Magnofloc 155) was used in the experiments. As a result, the increase in 

solid ratio affects flocculation; It has been determined that as the solid ratio increases, more 

flocculants should be used to obtain clean water. It was also found that the settling rate of the 

flocs decreased markedly when the solids ratio increased. The highest settling velocity (83.3 

m/s) was obtained with 5% solids rate and the lowest settling speed (0.4 m/s) was obtained 

with 30% solids rate. 

Keywords: Ore beneficiation wastewater, flocculation, solid ratio, turbidity. 

 

GİRİŞ 

Madencilikte çok fazla miktarda su kullanılmaktadır. Maden atıksularının bulanıklık değeri 

çok yüksek olup, genel olarak askıda katı maddeler, çözünmüş ağır metaller, kimyasal 

reaktifler gibi kirletici maddeler içermektedir. Atıksuyun arıtılmadan tesiste kullanılması 

durumunda, atıksudaki ince taneler, tesisteki pompa ve borularda aşınma, tıkanma gibi 

sorunlara neden olmakta, zenginleştirme yöntemlerinin verimini olumsuz etkilemektedirler. 

Tesislerde, atıksuyun tekrar kullanılabilmesi için katı tanelerin uzaklaştırılması gerekmekte ve 

bu işlem katı-sıvı ayırım yöntemleriyle yapılmaktadır. İşlemin verimini arttırmak için 

atıksuya önce flokülasyon uygulanmaktadır. Flokülasyon, kullanılan yüksek molekül ağırlıklı 

organik maddelerin (flokülant) etkisiyle taneler arasında fiziksel bir köprü meydana 

getirilerek yapılan salkımlaştırma işlemidir. Flokülasyon sonucu oluşan salkımsı yapılara 

“flok” adı verilmektedir. Flokülasyon yönteminin başarısı, flokülantın tipi, kullanım miktarı, 

pH, suyun sıcaklığı, tane boyutu, katı oranı gibi çok fazla parametreye bağlı olarak 

değişmektedir (Ipekoglu, 1997; Hogg, 2000; Tripathy and Ranjan, 2006; Bratby, 2006; 

Tasdemir and Kurama, 2012). Bunlar arasında katı oranının etkisi konusunda çok fazla 

çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle çalışmada, katı oranının flokülasyona etkisi araşrırılmıştır. 

 

MALZEME VE YÖNTEM 

Deneysel çalışmalarda bakır zenginleştirme tesisi atığı kullanılmıştır. Numune, susuzlandırma 

ünitesinde bulunan atık tikneri girişinden yeterli miktarda alınmış ve sulu numune, 

laboratuvar tepsilerinde etüvde kurutulmuştur (Şekil 1). Numunenin tane boyut analizi lazer 

tekniği ile çalışan Malvern Mastersizer-2000 cihazı ile yapılmış olup, numunenin %80’inin 50 

mikronun ve %50’sinin ise 18.43 mikronun altında olduğu tespit edilmiştir.  Tablo 1’de 

numunenin XRF sonuçları verilmiştir. Buna göre bakır atık numunesinin, esas olarak %36 

SiO2, %29.4 Fe2O3 ve %10.16 Al2O3 içerdiği belirlenmiştir.   
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Şekil 1. Atık numunesi 

Tablo 1. Bakır flotasyon atığı numunesini XRF ile kimyasal analizi 

İçerik Yüzde (%) 

SiO2 35.911 

Fe2O3 29.393 

Al2O3 10.157 

SO3 1.994 

MgO 1.991 

CaO 1.525 

K2O 1.304 

CuO 0.779 

Na2O 0.567 

TiO2 0.430 

ZnO 0.204 

MnO 0.202 

P2O5 0.101 

Co3O4 0.090 

NiO 0.031 

PbO 0.016 

ZrO2 0.013 

Cl 0.073 

Kızdırma kaybı 15.219 
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Deneylerde anyonik (M 155) flokülant kullanılmıştır. Flokülant çözeltisi, % 0.05’lik 

derişimde hazırlanmıştır. Deneyler, 500 cm3 mezürde yapılmıştır (Şekil 2). Belirli katı 

oranlarında hazırlanan (%5, %10, %15, %20, %25 ve %30) atıksu numuneleri kullanılarak 

flokülasyon deneyleri yapılmıştır. Flokülant ilave edildikten sonra, mezür beş kez ters düz 

çevrilerek karıştırma işlemi yapılmış ve belirli zaman aralıkları için çamur seviyeleri 

kaydedilmiştir. Buradan çökme hızı değerleri hesaplanmıştır. Çökme işlemi tamamlandıktan 

sonra üst kısımdam atıksu numunesi alınarak, suyun bulanıklığı türbidimetre cihazında 

ölçülmüştür. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Mezürde çöktürme deneyleri 

 

BULGULAR 

Flokülasyon yönteminde, katı oranı kullanılacak flokülant miktarını belirleyen en önemli 

değişkenlerden biridir. Bu yüzden katı oranının bilinmesi ve kullanılacak reaktif miktarının 

belirlenmesi, flokülasyonda önemlidir.  

Bu çalışmada %5, %10, %15, %20, %25 ve %30 katı oranlarında hazırlanan numuneler ile 

flokülasyon testleri yapılmış ve deneylerin sonucunda bulanıklık ve çökme hızı değerleri 

ölçülmüştür. Şekil 3’te katı oranının bulanıklığa etkisi görülmektedir. Buna göre, genel olarak 

flokülant dozajının artması atıksu bulanıklığını düşürmektedir. 20 gr/ton flokülant dozajı en 

uygun dozaj olarak belirlenmiştir.  

Katı oranının çökme hızına etkisinin incelendiği deney sonuçları ise Şekil 4’te verilmiştir. 

Sonuçlardan, %5 ve %10 katı oranının çökme hızının çok yüksek olduğu, diğer katı 

oranlarında çökme hızlarının düşük olduğu görülmektedir. Aynı zamanda flokülant dozajının 

artması, çökme hızını arttırmaktadır.  
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Şekil 3. Katı oranının bulanıklığa etkisi 

 

 

Şekil 4. Katı oranının çökme hızına etkisi 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 Flokülasyon yönteminin başarısını değerlendirmek ve katı oranının etkisini belirlemek için 

bulanıklık ve çökme hızı değerleri belirlenmiştir. Çalıma sonunda aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir: 

 Katı oranının artmasının, flokülasyonu etkilediği; katı oranı arttıkça temiz su elde etmek 

için daha fazla flokülant kullanılması gerektiği tespit edilmiştir 

 Aynı zamanda, katı oranı arttığında flokların çökme hızının bariz bir şekilde azaldığı 

bulunmuştur.  

 En yüksek çökme hızı (83.3 m/s), %5 katı oranı ile en düşük çökme hızı (0.4 m/s) %30 

katı oranı ile elde edilmiştir.  
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ABSTRACT 

During the past year and this year, the impact of the COVID-19 pandemic did not stop at one 

aspect of life, but rather included all aspects. The COVID-19 pandemic had an unprecedented 

impact on; all sectors and the construction sector are no exception. 

This resulted in many measures that limit the spread of the epidemic, including measures of 

lockdown, social distancing, forcing companies to suspend projects, lack of completion rates, 

and other damages such as extending time, increasing costs, and terminating some contracts. 

In this article, the most important impacts of COVID-19 epidemic on the construction sector 

will be described and how to face these challenges in construction projects. 

This article assesses the impacts of the COVID-19 pandemic on the health and safety of 

construction workers in production, analyzes the administrative, contractual and financial 

impacts of the epidemic on construction projects, and recommends effective control strategies 

to reduce the impacts of COVID-19 on construction projects. 

Over the past year, a great deal of research and efforts have been made to make our building 

system reliable, resilient and sustainable. Because the difficulties of movement and restrictions 

imposed by the pandemic, most of the research was based on interviews, statistics and online 

questionnaires. 

This article is based on the results of many of these studies conducted during a year in many of 

countries on the impact of the pandemic on the construction sector from several aspects. 

It will be useful for owners, contractors, project managers, and government agencies in adopting 

effective strategies to improve the health and safety of workers as well as productivity and 

efficiency in construction projects and make recommendations to reduce pandemic risks that 

will continue beyond the pandemic and take advantage of that in similar future risks. 

Keywords: Construction Sector, COVID-19, Project delay, health, project cost, supply chain, 

contract, force majeure, risk 

 

1-INTRODUCTION 

The Corona virus pandemic appeared last year, and with it, restrictions and procedures 

appeared, the first of their kind in all countries of the world, as borders were closed, flights were 

suspended, curfews and quarantine measures, life stopped, social distancing, and other 

measures that contributed to limiting the spread of the epidemic. But it affected the global 

economy and enterprises in all sectors. 

As a result of this lockdown, all transportation systems have been locked down and supply 

chains have been disrupted. Lack of access to basic raw materials, limited manpower 

movement, curfews and closures had negative impacts on the success of the projects 

(Primemore, 2020). The movement of workers from their homes to the work sites stopped, 
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many companies stopped, and then everyone was forced to return to work according to the 

guidelines set by the World Health Organization and the governments. 

The pandemic has had direct effects: it includes exposure to frontline transport workers, a threat 

to the health and safety of construction workers, reduced transport service, lower employee 

wages, and lost work time or construction slowdowns due to social distancing. 

Indirect effects: These include service degradation for construction workers dependent on travel 

for their employment, effects on the supply chain, material shortages, labor inefficiencies, 

disputes between parties along with other project delays leading to termination of some 

contracts and complete suspension of some projects. 

The most important effects and ways to mitigate the risks and effects that resulted from the 

Corona pandemic will be discussed in this article to mitigate its risks to companies and the 

construction sector. 

 

2. OBJECTIVES 

1- Assessing the impacts of the COVID-19 pandemic on the health and safety of workers in the 

construction sector. 

2- Analyzing the effects of the pandemic, the cost and time of construction projects. 

3- The impact of the pandemic on supply chains 

3- Is the Corona pandemic treated as a risk? 

4- What is the impact of the pandemic on construction contracts? 

5- Is the COVID-19 pandemic a force majeure? 

6- Recommendations to mitigate the damage of the pandemic on construction projects and the 

health of workers in the construction sector 

 

3-RESEARCH METHODOLOGY: 

This paper identified that directly or indirectly reported COVID-19 pandemic and its impacts 

construction sector from past years through 2021. The required information is collected and 

analyzed based on the recently published literature from many databases such as interviews, 

surveys, Google Scholar, experts.  

After reviewing dozens of researches, scientific reports, statistics and field studies, and since 

most of the studies were based on questionnaires and statistics that are close, online and limited 

as a result of the restrictions imposed by the pandemic, the researcher in this article preferred 

not to add the same methodology, which often made the results of previous studies converging 

in their conclusions. The researcher is familiar with previous studies and scientific papers to 

present an integrated picture of the effects of the pandemic on the construction sector in several 

aspects and to provide comprehensive recommendations to companies and contractors to 

mitigate risks. 

 

4- IMPACTS OF COVID-19 ON CONSTRUCTION PROJECTS: 

A-General health and safety for employees in the construction sector: 

The new epidemiological situation required the observance of safe management 

measures and disinfection of workers ' dormitories by the Interagency Task Force and 
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the appointment of safe management officials and safe deportation staff as needed , and it must 

also ensure that CP inspection and maintenance     

The goal of changing processes in the construction industry has been to enhance employee 

safety. Most manufacturers required their employees to take time off as a way to increase social 

distancing and adhere to government directives.  

More time is needed to plan these measures that mitigate personal safety risks for inspectors by 

enabling them to conduct inspections remotely or at least by maintaining social 

distancing. Remote inspections are greatly encouraged for the benefit of transport agencies and 

the traveling public even when it ends COVID-19Social distancing is not needed anymore. 

There have been examples of construction workers who have expressed safety concerns or 

refused to go to work during a pandemic.  

B-Global supply chain limitations: 

The transfer of the vast majority of goods sold in the world trade through research t 

and with a number of countries in the world to work under complete closure or partial 

operations during the first months of the epidemic, including ports, severely affected the supply 

chain.  Additionally, the World Economic Forum has warned that global supply chains will 

continue to feel these effects, in one way or another, for some time, even after the pandemic is 

over. 

Disturbances have occurred in the supply chain causing significant delays. . For example, it 

could cause the shutdown of a facility based in the United States that produces specialist 

equipment due to the pandemic or the inability of key employees to travel, affecting 

construction companies’ dependent on the facility in Canada. 

As a result, in the first months of the pandemic , many contractors were unable to obtain basic 

materials - such as sand, cement, and bricks - while they were also suffering from a shortage of 

labor. This, in turn, will lead to an increase in the price of building materials and delay in 

delivery times, and thus have a direct impact on both the value of the contract and the time 

required to complete the project. 

Restrictions on movement across borders. Some project managers who participated in a 

study conducted in the UAE by Ahmed Ghandour claimed that their suppliers can no longer 

ship raw materials from international markets such as China, the United States, and other 

countries in Asia and Europe. Most trading partners have closed their international entry points 

in a move aimed at combating the spread of the virus. According to respondents, building 

materials cannot be shipped by their suppliers, and this factor has contributed to building 

materials shortages and subsequent delays. 

Some companies may also seek to bring their suppliers closer to home. Overall, creating a 

flexible supply chain that can quickly adapt to engage alternative suppliers will be essential for 

contractors in the post-pandemic phase . They will also look closely at where their extended 

supply chains are located (including, where possible, their suppliers' suppliers), seek to 

diversify them, and avoid concentrating too many suppliers in any one area. 

C- Decreasing of construction Production rate: 

The requirements to protect the safety of workers and the need for them to be subject to a safe 

environment had impacts on the progress of projects because most of them were stopped after 

allowing employers to stay at home. 

KONGRE TAM METİN KİTABI 291 www.gapzirvesi.org



Baldwin and Mauro (2020) found that the pandemic has forced a large number of project 

supervisors to work from home and work. Overseeing their youth online platforms, which 

resulted in delays. 

Social distancing measures and the provision of a safe environment required reducing the 

number of workers at work sites, and in turn led to a decline in the rate of construction 

production. 

In a study conducted by Ahmed Ghandour in the United Arab Emirates 2020, most respondents 

claimed to have released approximately 55-75% of construction employees leaving nothing but 

a few of them implementing projects that require a high degree of urgency and thus affect the 

stability of the construction industry. 

In addition to the suspension of projects for a period, the decrease in the number of workers at 

the sites, and the absence of a percentage of workers from work due to their feeling of threat, 

the restrictions imposed on the supply chains led to a shortage of building materials and an 

increase in their prices, which in turn affected the rate of productivity in the construction sector. 

In February 2021, construction production fell by 1.6% in the EU compared to January 2020; 

In the eurozone, the decline was 2.1%. The impact of the COVID-19 crisis on construction 

work 2021. (22) 

D- Delay in the projects: 

Delays in construction projects can be divided into the following categories: Excused delays, 

which are caused by unforeseen events beyond their control, Unexplained delays, which are 

caused by the contractor in one way or another, and Independent delays, which are the product 

of the stakeholders involved in the construction project and can be justified or unjustified. 

Justification, simultaneous delay, which is delays coinciding with other delays caused by one 

of the parties to the contract, and therefore additional time and cost are required for the project. 

The critical delay is the delay in the completion date of the project, which can be overcome by 

proper planning. 

The restrictions imposed on movement as a result of the pandemic resulted in employees not 

being able to go to work, study in Kuwait showed that respondents (95%) of institutions in 

Kuwait are late in building projects. The most common reasons for delays in projects were that 

employees were unable to function normally due to the Covid-19 pandemic. (Thamer Abdul 

Rahman Al-Anzi 2021) 

It also showed that (71%) of the respondents said that delays in projects are dangerous. Previous 

studies have reported that critical delays can occur if the contractor does not complete the 

project within the contract period. Thus, with proper planning, critical project delays can be 

reduced. 

The social distancing requirement can affect not only the number of workers a contractor is 

allowed to be on site at any given time, but also the number of workers a contractor or his 

subcontractors are allowed to move to and from the site. The increase in health and safety 

checks is also expected to have an impact. Significant on the time and cost involved in 

completing the project. 

 Research also reported that some project outputs were captured and communicated to managers 

via digital communication platforms. This form of supervision may have necessitated COVID-

19 infection and has resulted in delays in completing projects. Some employees are only 

productive when they are closely supervised by their managers. The lack of the latter means 

that a large part of young people will delay meeting deadlines, a factor that is likely to affect 

the achievement of the desired results. (Gao, Chen, Liu, 2019). 
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Limited access to and supply of raw materials is another prominent cause of delay in completing 

projects in the construction industry. Most respondents reported that the closures and curfews 

that were adopted to combat the spread of the virus made it difficult to access raw materials for 

construction. Their arguments are in line with the demands of Ahani and Nilashi (2020), who 

asserted that the COVID-19 LED pandemic led to the end of businesses, making the Hard to 

access raw materials. Although the transport of goods from one region to another is allowed, 

some businessmen fear catching disease during their operations and therefore preferred to close 

their businesses. The closure, according to the respondents, led to delays. The companies most 

affected are those whose owners did not purchase raw materials before the outbreak of the 

disease (Ahmed Ghandour 2020) 

The degree to which the project meets the deadlines depends on the number of the workforce, 

which leads to a decrease in work rates, which in turn leads to a prolongation of the project 

completion period. As well as the absence of the actual presence of the project manager to 

supervise the project activities may delay the completion, taking into account that young people 

may wait guidance of their superiors before starting some tasks. Respondents also mentioned 

that the reduction in the workforce at the project sites has increased the burden on workers who 

come to work. An increased workload has reduced turnaround times, and this factor may also 

delay completion of projects.  

E-Cost escalation of projects: 

Big construction companies around the world have suffered sharp drops in market valuations 

during the coronavirus outbreak, reflecting a more challenging environment and ongoing 

significant disruption. 

There are many factors that may increase the cost of projects. These known elements may 

include social distancing requirements, workforce restrictions, temperature checks, and 

personal protective equipment, in addition to performance delays and costs that arise from the 

cumulative effect of these new measures. Next, the contractor needs a mechanism to obtain a 

price relief and scheduling. The currently unknown effects of COVID-19. 

Some business owners continued their operations. However, they have raised the prices of 

construction goods due to the increased demand in the industry. However, project managers 

failed to purchase products in hopes of containing the epidemic in time, and as a result of the 

stricter measures taken by countries to combat the spread of the epidemic, this factor was likely 

to hinder the progress of projects. 

On the other hand, as a result of the restrictions imposed on supply chains, the prices of 

construction materials and equipment have gone up: an example could be an owner who intends 

to purchase certain materials internationally but is forced to purchase these same materials from 

a more expensive local source. 

Also, the spacing requirements led to an increase in the number of working hours per day, 

forcing this contractor to incur additional labor and additional labor costs, so the decrease in 

productivity led to an increase in labor costs. 

A KPMG survey indicates that labor costs for skilled workers have risen by 20-25% while semi-

skilled and unskilled labor costs are expected to rise by 10-15%. While the project 

implementation cost may not differ much for linear projects like irrigation canals, pipelines, 

transmission lines and roads, but for non-linear projects, the cost may increase by 2-5%. KPMG 

has suggested significant rate cuts by the Bank The central bank, prioritizing the liquidation of 

suspended projects (in progress) and broadcasting one-time funding to accelerate the 

completion of projects nearing completion (the development phase), which can be a quick win-

win for reviving the economy. (KPMG 2020). 
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On the other hand, the companies did not make any kind of profit due to the stoppage of work 

in the companies and on the contrary more losses are incurred, not only the company loses 

money but also all the suppliers who supply the materials required to different companies to be 

used in the construction sector, these suppliers also bear fatal losses. Since the company's 

closure, the supply chain has been closed and factories have stopped producing goods for 

production, which has led to losses for many of them. In addition, due to the lack of sales of 

goods produced in factories and the closure of construction in Gaza, the government is able to 

collect appropriate taxes from all these places that have a direct impact on the country's GDP. 

The country when the country's GDP falls, affecting the global economy (Ankan Biswas 1, 

Abinandan Ghosh 2, Adrich Kar 3, Tohin Mondal 4, Ponti Ghosh 5 and Dr. Prasanta Kumar 

Pardhan, 2021) 

G-Unemployment 

suffer companies’ unemployment from the loss of economic huge because of the lockdown. 

This is why in the companies is unable to pay the salaries of its employees are properly and the 

company laying off a lot of workers. As a result of this, the grab functions of many of the 

people. Their families are also experiencing a lot of hardship as a result of losing their jobs. In 

general, an alarming situation has arisen. (Onkan Biswas 1, Opennandan Ghosh 2, Odric Kar 

3, attenuation Mondal 4, Ponte Ghosh 5 and Dr. Brasanta Kumar Bardhan 6, 2021)  

D- contractual impacts of COVID-19 on construction projects: 

In an already complex world of contracts and negotiations, the Covid19 pandemic has added 

new legal and contractual challenges. Contractors have sought to try to complete existing 

projects while protecting employees at the same time, complying with government regulations 

and travel restrictions, as well as managing supply chain disruptions and suspending or reducing 

projects. 

The effects of the Covid-19 pandemic have affected the cost and time of delivery of projects, 

contractors and owners are turning to arbitration boards and local and international building 

contract laws to resolve differences in the distribution of risks and responsibilities between 

contractors, suppliers and owners and pay special attention to those sections relating to force 

majeure/excusable delays, emergencies and changes (including changes in law), emergency, 

suspension, termination and investigation of the Site as well as all representations and 

warranties. 

This risk made stakeholders to fully reassess the distribution of project risks, including 

contractual projects, as those negotiating new contracts now realize without a doubt that they 

are negotiating in the midst of an unexpected future that upsets the historical negotiating 

balance. 

. Others may have considered withdrawing their bid or submitting a revised price that takes into 

account the increase in costs related to COVID-19 resulting from government mandates, 

unforeseen labor markets, potential project closures, and other project impacts. 

Contractors therefore need to take appropriate steps to ensure that their contracts are clear, cover 

to the fullest extent possible the spillover effects from the current pandemic and any re-

emergences of COVID-19 or similar outbreaks in the future and explain the concepts of force 

majeure and the mechanism for allocating the risk of delay and cost increase based on the 

situation Each project in light of local and international building codes. 

Here are some critical areas to focus on when dealing with contractual projects that have been 

affected by the pandemic: 

 

KONGRE TAM METİN KİTABI 294 www.gapzirvesi.org



1- Notices between Contractor and Owner: 

The owner should consider notifying the contractor of safety violations, including failure to 

apply government or labor union guidelines to maintain a safe construction site during a 

pandemic. Under the Standard Contract, the contractor is responsible for site safety, compliance 

with all applicable laws, and handling of Emergencies on site. 

For the contractor, if he believes that he is experiencing obstacles due to the COVID-19 

pandemic, he must immediately provide the owner with written notice of the obstruction and 

inform the owner of the exact work that cannot be performed under any circumstances. It also 

requires the contractor to provide notice of delay claims within a specified period that varies 

from state to state after the occurrence of the event giving rise to the claim. When responding 

to notices of delays, the owner must consider whether the notice qualifies as a "claim" or merely 

advances warning of potential delays. 

2-Risks 

Can COVID-19 be considered risk? 

 Based on PMBOK Guide 2014 p. 863) “A risk is an event or an uncertain situation that, if it 

occurs, will have a positive or negative impact on the objectives of the project. 

In light of these risks, it is important for both employers and contractors to take into account 

their positions within the framework of current and future construction projects and mitigate 

risks that may arise in law and / or under the construction contract (and in the case of contractors 

under the terms of third-party contracts concluded with contractors. 

Hence  we can say that the epidemic was not an expected risk and was not part of the study and 

risk management for projects that started before the pandemic, but the effects that the epidemic 

will have will be expected risks in terms of cost change, delay in project delivery, supply chain 

obstacles, as well as health and safety aspects. . 

It is assumed that the plans and project framework be updated, the list of risks that includes the 

effects of the pandemic updated, and response plans developed to reduce these risks. Also, the 

cost and time change to finish projects with the impact of the pandemic needs to be considered. 

As for the projects that started after the pandemic, the effects of the Corona virus pandemic can 

be considered serious, as most of the effects have become expected, and an approximate 

measurement and study can be made from all parties within the project risk management plan 

and the appropriate type of response is chosen according to the conditions of the company, the 

state and the project. 

The contracts will also need to include concise language detailing the specific risks associated 

with COVID-19 that the contractor has included in its price (other than those that will authorize 

it) to make an adjustment from the owner). Contractors may consider categorizing the impacts 

associated with COVID-19 into two groups - known and unknown and factors for those 

currently known impacts of COVID-19 in price and schedule. A quantitative measure of 

extended time risks, new safety and health measures, and more for you. 

3- COVID -19 pandemic as forces majeure: 

During the early stages of the pandemic, force majeure notices were issued by owners, 

contractors and suppliers throughout the construction industry. While many of these claims 

have merits, many have been made carelessly and without adequate consideration of how the 

pandemic will actually prevent performance of specific contractual obligations. Unfortunately, 

some have also attempted to profit from the pandemic by making force majeure claims in an 

effort to obtain Exemption from pre-pandemic delays or other performance issues. However, if 
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the pandemic prevents performance of a contractual obligation, mitigation of force majeure 

may be available to the owner or contractor. 

Force majeure is a well-known legal doctrine that has a general meaning in international and 

domestic building codes to grant an extension of time if works are delayed. In exceptional 

circumstances beyond the control of the contracting parties, and the parties cannot avoid or 

overcome them, the parties usually resort to arbitration boards and courts to interpret the 

contractual terms and decide on the circumstances whether they meet the conditions of force 

majeure and the project requires prolonging time and increasing its cost or not. 

Could the COVID-19 outbreak be a force majeure? 

There is no definitive answer to the question, but the success or failure of a contractor's claim 

referring to force majeure on COVID-19 is likely to depend on three main variables, namely 

the scale of the outbreak and whether there are any express provisions in the construction 

contract or development agreement that address the Specifically epidemics or epidemics as 

force majeure what measures would it reasonable to require the contractor to take to mitigate 

the effects of delay; . 2020 Richard 

It can be said that the COVID-19 pandemic fulfills these requirements for projects for which 

the contract was concluded prior to the declaration of the pandemic. If the affected party was 

already aware of COVID-19 and its potential specific impact on the project at the time of the 

conclusion of the contract, and that party was reasonably able to take steps to counter that 

impact prior to the contract, the party's ability may be limited to invoking force majeure. 

NEC used a virus outbreak as an example of an event "it is very unlikely that it would not be 

reasonable to assign risks to a contractor" and thus could constitute a contractual prohibition of 

performance. In any scenario, the burden will be on the contractor to prove that the outbreak is 

force majeure. The contractor will need to demonstrate how the outbreak will affect the 

completion of the works, and demonstrate that it has taken all reasonable measures it could take 

in the circumstances to mitigate the effects of the delay. 

It should be noted, however, that assessing whether force majeure is present is a case-by-case 

examination. For example, in the event of a shortage in supply, it may be possible to purchase 

building materials elsewhere, perhaps at higher purchase prices. This is because increases in 

the price of building materials generally fall within the scope of the contractor's risk.  

4-Extension of the implementation in the case of force majeure: 

The pandemic has unleashed a flood of contractors' demands for time extensions, damage 

delays, project disruption, and labor inefficiencies. 

According to the 1999 FIDIC Red Book, contractors are also entitled to request an extension of 

time under subsection 8.4(d) in cases of unexpected shortages of personnel or “goods.” Safety 

and therefore off-site departures may fall into the former category (i.e. staff shortages due to 

pandemic), while government restrictions regarding the number of staff allowed on-site may 

fall under the latter category (i.e. staff shortages due to the latter scenario can also be covered 

in subparagraph 8.5 [ delays caused by departments] and/or considered changes to legislation, 

as expanded on below. 

Delays arising from circumstances set forth in subsections 8.4(d) and/or 8.5 will grant the 

contractor time extension claims only, unless (and then only to the extent that) the contractor 

can demonstrate eligibility for monetary compensation elsewhere under contract or at law. 
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5- Potential change in state laws: 

Due to the broad definition of "laws" in FIDIC contracts, legislative changes even at the local 

level, such as municipal orders, can be viewed as a change in laws. If it is established that the 

actions taken by the local authorities or governments are in fact changes to “state laws,” the 

contractor may request an extension of time and / or additional costs under subparagraph 

13.7. This is at the expense of the Contractor's obligation to comply with applicable laws as 

stipulated in sub-paragraph 13.1. 

It could include changes in laws mandating health and safety measures for COVID-19 On 

construction activities, requirements related to social distancing, restrictions on the number of 

employees permitted on site, supply of face masks and disinfectants, alternative transportation 

arrangements, facilities, and hours of work for employees and work, to name a few.. According 

to sub-clause 13.7, these changes may give the contractor the right to extend time and additional 

costs.  

6-Contract suspension or termination: 

Depending on the specific circumstances of the construction project, the owner may wish to 

consider suspending and/or terminating the project due to the impact of COVID-19. Each case 

is different and must be considered separately. 

A standard contract allows the owner to suspend the contract "for convenience for such a period 

of time as the owner may specify." In the event of suspension, the Owner may be liable for the 

“cost and time” arising from the suspension, delay or interruption including the Contractor's 

profit unless the Contractor is liable. 

The owner must take into account that the suspension or termination may require him to pay 

the costs incurred by the contractor, which usually include lay-off costs and may include 

payment for goods and materials ordered or in workmanship, as well as lost deposits and 

termination fees, so the contract must take into account Conditions carefully.. Furthermore, the 

owner may need to consider the potential ability to restart quickly if the project is suspended or 

terminated with the intention of restarting later. It will also be important to consider the effects 

on the work performed, as termination may void warranties and the ability of the owner on the 

follow-up of the contractor due to defective work. 

Termination rights: 

An extended force majeure period may, in certain circumstances, lead to the termination of the 

contract. This right is granted under subsection 19.6 [Voluntary Termination, Payment, and 

Release] where all or a substantial part of employment is prohibited for a continuous period of 

84 days or for multiple periods totaling 140 days. (1999 FIDIC Red Book) 

Based on AIA contract forms, a contractor may terminate the contract if work is interrupted for 

30 consecutive days by a government order or national emergency. In such circumstances, the 

contractor is entitled to recover “...payments for work performed, plus reasonable overheads 

and profits on work not performed, and costs incurred due to such termination.” These 

provisions may induce the contractor to terminate the contract after 30-day government-ordered 

closure by allowing refunds from the owner not only for work performed and termination costs, 

but also the expected profit from work not performed, especially when the contractor is only 

authorized to extend time due to delay due to COVID-19. 

However, it is important to note that force majeure is subject to FIDIC force and will not 

generally extend to the employer's payment obligations, which it must continue to meet, despite 

the force majeure event. If the Employer consequently fails to comply with its payment 
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obligations during this period, the Contractor may risk asserting its right to suspend or terminate 

the Contract in accordance with Article 16 [Suspension and Termination by the Contractor. 

 

5-CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS: 

1-From the above, it is clear that the pandemic has had a major impact on construction projects, 

both internationally and locally. To reduce these impacts, owners, contractors and construction 

companies need to update plans and take steps that reduce risks in the short and long term. 

2-In the short and medium term, the dispute settlement arena can be used to bypass the 

influences and redefine the responsibilities of the parties and determining whether impacts on 

the project are classified as force majeure requires a review of the contract based on changes 

that were beyond the contractor's control, as well as a discussion between the owner and the 

contractor to develop the project's approach to the current epidemic. 

3-In the long run, projects need to identify and update plans, schedule, future risks, new scope 

and record of lessons learned, in addition to calculating the earn value to determine the effect 

on the expected costs of projects and the difference in the actual cost from the expected cost. 

4- The contractor and owner should define a COVID-19 risk mitigation plan after the 

responsible party has a vision of the current situation and can define a mitigation plan to refer 

to the risks related to COVID-19 in order to complete the project, including material and labor 

inflation, limited productivity, evaluation dates Significant expected impact of COVID-19 to 

meet project business objectives, o Availability of resources and social distancing guidelines, 

number of cases rising due to vaccine shortages, additional personal protective equipment and 

sterilization requirements and other situation-related risks during and after the pandemic. 

5- If a force majeure claim was granted by the owner, then the contractor must demonstrate the 

damages suffered from the COVID-19 pandemic. the impacts to a project should address in 

schedule, cost, quality, logistic and resources. 

6-The supply chain has been recalibrated as a result of what COVID-19 has caused a major 

disruption in the global supply chain and what requires dealing with delays and shortages of 

items such as steel, surface and state goods. 

7-The construction sector was adversely affected as a result of contractors not being able to 

access raw materials, and this became a factor hindering their operations. Movement restrictions 

also affected the mobility of the workforce in the construction industry. This resulted in higher 

contractor turnover rates. Consequently, the number of personnel working on the projects 

decreased, resulting in the inability to achieve the specified deliverables within the specified 

timeframe. Also, some project managers seldom visit construction sites and do not directly 

supervise projects, so the productivity of the contractors who fail to deliver the outputs in the 

planned time is affected. 

8-It should also improve the work environment for the workforce and provide adequate safety 

and health measures to avoid the factors of infection with Covid -19 by : 

-cleaner, less crowded work areas 

-regular employee temperature checks, and top-to-bottom disinfections of sites, tools, and 

machinery. 

-promoting employee health and social distancing, including a ban on carpooling, a 100% mask 

and glove policy, and a well-stocked handwashing station. 
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-Using technology as a primary means of communication between work parties and using 360-

degree images and video clips to neglect daily reports and other Potential digital solutions that 

contribute to stay distancing. 
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ÖZET 

Simülatör karmaşık sistemlerin kontrollerinin ve kullanımının gerçekçi bir şekilde taklit 

edilmesini sağlamak için tasarlanmış yazılımlardır. Bu yazılımlar gerek uçak gibi büyük 

donanımlar gerekse elektronik bir kart veya devre elemanı gibi küçük donanımları taklit 

edebilirler. Gelişen teknolojiye bağlı olarak hem hobi hem de profesyonel elektronik devre 

tasarımlarında arduino kartlar kullanılmaktadır. Arduino kartlar hem çeşitlilik hem de 

kodlamayı bilmeyen veya iyi derece de bilmeyen kişiler tarafından oldukça fazla tercih 

edilmektedir. Blokların sürekle bırakılması veya C tabanlı programlama dili ile kişiler bu 

kartları kolayca programlaya bilmektedirler. Her ne kadar ister sürekle bırak mantığı isterse bir 

programlama dili kullanılarak bu kartların programları oluşturulsun, bu programlar karta 

yüklenirken daha düşük seviyeli bir dile dönüştürülür. Bir program ne kadar düşük seviyeli 

dilde yazıldıysa donanıma o kadar yakındır. Düşük seviyeli diller kullanılarak yazılan 

programlar daha az kodla veya daha hızlı işlemleri yapmamıza olanak sağlayabilir.  

Arduino kartlar için benzetim yapmaya olanak sağlayan çeşitli web tabanlı uygulamalar ve 

masaüstü uygulamalar mevcuttur. Mevcut uygulamaların bazı dezavantajları bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki bazı web uygulamaları ile masaüstü uygulamaların hemen hemen hepsinin lisans 

ücreti talep etmesidir. Diğer bir dezavantaj ise masaüstü uygulamaların bazılarının platform 

bağımlı olmasıdır. Yani her işletim sisteminde çalışmamaktadır. Bu dezavantajlardan dolayı 

herkesin bu uygulamaları özgürce her yerde kullanamayacağı anlamına gelmektedir. Bu 

çalışmada ise platform bağımsız bir uygulama ile herkesin rahatça kullanabileceği bir uygulama 

geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama web tabanlı çalışan ve arduino kartlarda assembly 

programlama için benzetim yapmaya olanak sağlayan bir uygulamadır. Bu sayede 

mikrodenetleyici konularının anlatıldığı önlisans ve lisans eğitimi veren programlarda 

öğrencilerin yazdığı kodların çalışmasını kolaylıkla test edebilecekleri sanal bir arduino 

laboratuvarı oluşturulmuştur. Bu sanal laboratuvarda öğrenciler arduino uno kartındaki Atmel 

ATmega328P mikrodenetliyicisine doğrudan assembly kullanarak kodlama yapıp 

yükleyebilmektedirler. Mikrodenetleyiciyi denemek için temel elektronik devre tasarımı 

yapılabilmekte ve bunların çalışmasını simüle edilebilmektedir. Temel elektronik devre 

tasarlayabilmek için anahtar, buton ve led diyotları kullanılabilmektedir. Bu çalışmada ortaya 

sunulan sanal laboratuvar ile mikrodenetliyici programlamada kendini geliştirmek isteyen 

bireyler veya bu dersi alan öğrenciler, bilgisayarlarına her hangi bir kurulum yapmadan internet 

bağlantısının olduğu her yerde rahatlıkla kullanabileceklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Arduino, Simülatör, Assembly, Mikrodenetleyici 
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ABSTRACT 

Simulators are software designed to realistically emulate the controls and operation of complex 

systems. This software can simulate large hardware such as an airplane or small hardware such 

as an electronic card or circuit element. Depending on the developing technology, arduino cards 

are used in both hobby and professional electronic circuit designs. Arduino boards are highly 

preferred by people who do not know or do not know both diversity and programming. There 

are many types of arduino boards and Arduino cards are highly preferred by people who know 

or do not know coding. People can easily develop program to these cards with drag and drop 

tools or C based programming language. Although these programs are created using drag and 

drop tools or a programming language, the developed applications are converted to a low level 

language. When a program is written with low level language, it is closer to the hardware. 

Programs which is written with low level languages, can allow us to use less code or to run 

faster code.  

There are various web-based applications and desktop applications that allow to simulate for 

Arduino boards. Existing applications have some disadvantages. The first of these is some web 

applications and almost all of the desktop applications require a license fee. Another 

disadvantage is that some of the desktop applications are platform dependent. So they don't 

work on every operating system. These disadvantages mean that not everyone can use these 

applications everywhere. In this study, a platform-independent application which can be easily 

used by everyone has been developed. Developed application is a web-based application that 

allows simulation with assembly programming on arduino boards. A virtual arduino laboratory 

has been created so that associate and undergraduate students who have taken courses about 

microcontroller can easily test their codes. On this virtual laboratory, the students can code with 

assembly and deploy directly to the Atmel ATmega328P microcontroller on the arduino uno 

board. Basic electronic circuits can be designed to test the microcontroller and simulated. 

Switches, buttons and led diodes can be used to design basic electronic circuits. The virtual 

laboratory which is presented in this study, individuals who want to improve themselves in 

microcontroller programming or students who take this course will be able to use it easily 

wherever there is an internet connection without any installation on their computers. 

Keywords: Arduino, Simulator, Assembly, Microcontroller 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda robotik ve gömülü sistem uygulamalarında çokça kullanılan Arduino, hızlı ve 

kolay uygulama geliştirilen, açık kaynak kodlu ve esnek bir geliştirme platformudur (Grasel 

vd., 2010; Pan ve Zhu, 2018). Eğitimde Arduino ile mikrodenetleyici uygulamaları öğrencilerin 

programlama yeteneklerinin ve problem çözme becerilerinin gelişmesine olumlu yönde katkı 

sağlamaktadır (Akbıyık, 2019).  

Simülasyon, bir sistemin, bilgisayar ortamında modellenmesi ve model üzerinde sisteme ilişkin 

deney, gözlem ve analizlerin yapılmasıdır. Günümüzde simülasyonun önemi giderek artmıştır. 

Çeşitli simülasyon yöntemlerinin kullanılmasıyla, geliştirilmek istenen sistemin maliyeti ve 

çalışma süresi oldukça azaltılabilmektedir (Bağ ve Aslan, 2016).  

Gömülü sistem uygulamaları geliştirilirken assembly programlama kullanmak birçok avantaj 

sağlamaktadır. En yüksek hızda çalışan uygulamalar mikrodenetleyicinin kendi assembly dili 

kullanılarak yazılan uygulamalardır. Makine diline en yakın olan assembly dili donanım 

üzerinde daha iyi bir denetim sağlar. İşlemcinin gücünü en iyi biçimde kullanmayı sağlar. 

Ayrıca assembly dili kullanılarak yazılan programlar bellekte daha az yer kaplar (Çevik, 2019).  
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Günümüzde masaüstü uygulaması olarak ya da web tabanlı olarak çalışmakta olan çeşitli 

Arduino simülatörleri mevcuttur. Bu simülatörlerin bazıları lisans gerektirmeden 

kullanılabilirken bazıları ise lisans ücreti ödenerek kullanılmaktadır. Bunlardan birisi “Virtual 

BreadBoard” yazılımıdır. Bu yazılım masaüstü uygulaması olmakta birlikte kodlama dili olarak 

C dili kullanılmaktadır (Caska, 2021). Diğer bir Arduino simülatörü ise “Simulator for Arduino 

by Virtronics” yazılımıdır. Bu yazılım da masaüstü uygulaması olarak çalıştırılmakta ve C dili 

ile kodlama yapılan bir yazılımdır (Vitronics, 2021). “CodeBlocks Arduino IDE” isimli yazılım 

da masaüstü uygulaması olarak çalışmakta ve C dili ile programlama imkânını sunmaktadır 

(Stanley, 2012). “Simuino Arduino Simulator” yazılımı ise Arduino uygulamaları için web 

tabanlı olarak çalışan bir yazılımdır. Bu uygulamada programlama dili olarak C dili 

kullanılmaktadır (ForProjects, 2015). “123D Circuits Arduino Simulator” yazılımı da web 

tabanlı olarak çalışan bir Arduino simülatör yazılımıdır. Bu yazılımda da kodlama dili olarak C 

dili kullanılmaktadır. “TinkerCad” ile Arduino ile ilgili donanımsal tasarımlar yapılıp hem 

bloklar hemde C/C++ programlama dili kullanılarak Arduino uygulamaları geliştirip 

simülasyon yapmaya olanak sağlayan bir web uygulamasıdır (Vidal-Silva vd., 2019). Bir 

masaüstü uygulaması olan “Proteus” ile gömülü sistemlerin devre tasarımları yapılarak 

simülasyon modellerini oluşturulabilir. Ayrıca tasarlanan sistemin donanım, yazılım ve çevre 

birimleri gibi çeşitli yönlerini tek bir modelle incelenmesine, ölçülmesine ve analiz edilmesine 

olanak sağlar. Bu programda Arduino kartlar da kullanılabilmekte ve içerisine kodlar yüklenip 

düzenlenebilmektedir (Asparuhova vd., 2018). Fakat bu programın kullanılabilmesi için lisans 

ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Yoksa kısıtlı özellikleri kullanılabilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen uygulama yazılımları dışında literatürde simülatör olarak yapılan bazı 

çalışmalar ise aşağıda verilmiştir. 

Imai ve Tomita (2003) çalışmalarında bilgisayar sistemi yapısını öğrencilere anlatmak için 

assembly programlamanı kullanılabildiği bir Java Applet uygulaması geliştirmişlerdir. 

Kaya (2006) yaptığı çalışmada, Flash programı kullanılarak 8085 mikroişlemcisi ve PIC16F84 

mikrodenetleyicisi için komut editörü ve yorumlayıcısı geliştirmiştir. Geliştirilen editör ile 

yorumlanan komutların mikroişlemcinin/mikrodenetleyicinin iç mimarilerinde ve modüler 

yapıdaki çevre birimleriyle (7 parçalı gösterge, step motor, trafik lambaları, led vb.) 

çalışmasının gerektiğinde adım-adım benzetim edilmesini sağlamaktadır. Bu uygulama 

kullanıcıların mikroişlemci/mikrodenetleyicilerde komut yazılımı ve yorumlanması ile ilgili 

öğrenimlerini görselleştirerek kolaylaştırmasını amaçlamaktadır. 

Imai vd., (2010) çalışmalarında üniversite öğrencilerine bilgisayar mimarisi konularının 

assembly programlama kullanılarak daha iyi öğretilmesi için Java programlama dili ile hem 

masaüstü uygulaması hem de Java Applet geliştirmişlerdir. 

Jovanovic vd., (2010) “SIMAS” adını verdikleri ve Java programlama dilinde geliştirdikleri bir 

simülatör ile bilgisayar sisteminin benzetimini yapmaya çalışmışlardır. Web Applet olarak 

çalışan uygulamalarında assembly programlama ile yazdıkları kodların çalıştırıldığındaki 

sonuçlarını gözlemleyebilmişlerdir. 

Vostrukhin vd. (2017) yaptıkları çalışmada Arduino tabanlı platformlarda yapılan çalışmalarda 

assembly kullanma konusunu incelemişlerdir. Çalışma sonucunda öğrencilerin yaptıkları 

Arduino tabanlı çalışmalarda assembly dili kullanmalarının mikrodenetleyicinin içyapısını 

kavramada daha etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

Gerek literatür gerekse ticari olarak geliştirilen çeşitli çalışmalardaki simülatörler 

mikrodenetleyicilerin kullanılarak devre tasarımları yapılmasını ve çeşitli programlama dilleri 

kullanılarak uygulamaların geliştirilmesi ve simülasyonunun yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Bazı uygulamaların kullanım için lisans gerektirmesi bir dezavantajdır. Başka 
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bir dezavantaj ise önceden yapılan uygulamaların bazıları masaüstü uygulaması olarak veya 

Java Applet olarak geliştirilmiştir. Masaüstü uygulamalarının her an ulaşılabilir olması biraz 

zahmetlidir. Çünkü kullanılmadan önce bu programların bilgisayarlara indirilip kurulması 

gerekmektedir. Java Appletler ise artık web tarayıcılar tarafından kullanılmaları 

kısıtlandığından günümüzde tercih edilmemektedir. Bu çalışma ise yukarıda bahsedilen 

dezavantajları ortadan kaldıracak ve her hangi bir kurulum gerektirmeden web ortamından 

rahatlıkla kullanılabilecek bir assembly programla dili simülatörü geliştirilmiştir. Bu simülatör 

AtMega328 mikrodenetleyici içeren Arduino geliştirme kartı için web tabanlı olarak 

çalışmaktadır. Yapılan çalışmanın amacı Arduino kartlar ile uygulamalar geliştirirken assembly 

dilinin gücü ve avantajlarını kullanabilmeyi sağlamaktır.  

 

YÖNTEM 

Yapılan çalışmada Arduino kartı programlamak için assembly dilinin kullanılabildiği web 

tabanlı bir simülatör aracı geliştirilmiştir. Simülatör aracı JavaScript ve C# programlama dili 

kullanılarak ASP.NET tabanlı olarak geliştirilmiştir. Uygulamanın simülasyonu istemci(client) 

tarafında yapılmaktadır. Bu işlemler için Github da bulunan AVR 8-bit mimarisini uygulayan 

bir JavaScript kütüphanesi kullanılmıştır (Url, 2021). Bu kütüphaneye eklemeler yapılarak 

geliştirilmiştir.  

Öncelikle simülatör aracına ilişkin ait grafiksel tasarımlar ve kullanıcı arayüzü tasarımları 

yapılmıştır. Araç kutusunda bulunması gereken devre elemanlarının görsel tasarımı yapılmıştır. 

Ardından ana sayfa arayüz tasarımı gerçekleştirilmiştir. Böylece ana sayfada devre tasarımı ve 

simülasyon yapılması sağlanmıştır.  

Simülatör bölümü geliştirilirken aşağıdaki işlem adımları izlenmiştir: 

 Devre elemanları için bir sınıf yapısı oluşturma ve gerekli özellikler ile altprogramların 

yazılması. 

 Devre bağlantılarının çizimini yapabilmek için bir sınıf yapısı oluşturma ve gerekli 

özelliklerin ve altprogramların yazılması. 

 Devrelerin çalıştırılabilmesi için gerekli altprogramların yazılması. 

Devre elemanlarını modellemek için bir JavaScript dosyası oluşturulmuştur. Oluşturulan dosya 

devre elemanlarına ilişkin özellikler ve gerekli olan fonksiyonlar barındırmaktadır.  

Tasarım esnasında devre elemanlarını üretmek için sayfa üzerinde dinamik olarak bir <img> 

elementi oluşturulmaktadır. Bunun için devre elemanının semboller klasöründe bulunan resim 

dosyası <img> elementinin kaynak dosyası olarak belirlenmektedir. Bu şekilde devre 

elemanının resmi dinamik yöntemle sayfaya eklenmektedir. Bu sırada “elemanSinif” isimli 

Javascript fonksiyonu tarafından bir nesne üretilmektedir. Devre elemanı için üretilen <img> 

elementi, oluşturulan devre elemanının sembol özelliğine atanarak bu nesneye ait olmaktadır. 

Oluşturulan devre elemanı tüm devre elemanlarını barındıran “eleman_liste” adlı bir diziye 

eklenmektedir.  

Tasarım ve simülasyon sırasında devre elemanlarının pinleri önemli bir rol oynamaktadır. 

Devre tasarlarken iletken bağlantıları devre elemanlarının pinleri arasında yapılır. Simülasyon 

sırasında elemanlar arasında veri gönderme ve alma işlemleri de pinler aracılığıyla yapılır. 

Devre elemanları ile birlikte pinleri de birer nesne olarak üretilmektedir. Pinler için bir veri 

yapısı geliştirilmiştir. Geliştirilen yapıda pinler için bir takım veriler tutulmaktadır. Pinlere ait 

verileri saklamak için herhangi bir veri tabanı ya da dosya kullanılmamıştır. Devre elemanı 

oluşturulurken elemana ait bir pin dizisi oluşturulmaktadır.  
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Fare imleci bir devre elemanının bir pini üzerine getirildiğinde bu pini algılamak için bir 

fonksiyon yazılmıştır. Devre elemanı üzerinde bulunulan x ve y koordinatları ile pinlerin x ve 

y koordinatlarını karşılaştırmakta ve eğer fare imleci bir pin üzerinde ise bu pin nesnesini geriye 

döndürmektedir.  

İletken bağlantıları <line> elementi ile oluşturulmaktadır. <line> elementi vektörel çizgi çizer. 

<line> elementi ile beraber iletken veri yapısından bir nesne de oluşmaktadır. Devre 

elemanlarını barındıran dizi olduğu gibi iletkenleri barındıran ayrı bir dizi daha vardır. Üretilen 

iletken bu diziye eklenir.  

Simülasyon sırasında bir döngü yapısı ile sayfadaki devre tasarımında yer alan tüm devre 

elemanları belirli bir sıraya göre çalıştırılmaktadır. Devre elemanlarını çalıştırmak için her bir 

devre elemanına ait ayrı birer JavaScript fonksiyonu yazılmıştır.  

Devre tasarımı yapıldıktan sonra simülasyon başlatıldığında ilk yapılan işlem devre elemanları 

arasındaki bağlantılar için birer hat oluşturmaktır. Oluşturulan hat görünürlüğü olan bir nesne 

değildir. Bu hatlar RAM hafıza üzerinde oluşturulan bir nesne dizisidir. Hatlar birbirine bağlı 

olan iletkenleri ortak bir grup altında toplamaktadır. İki devre elemanı arasında bağlantı 

yapıldığında bu bağlantı bünyesinde bulunan iletkenlerin tamamı için yeni bir hat oluşturulur. 

Başka iki eleman arasındaki bir bağlantıdaki iletkenler için de ayrı bir hat oluşturulur. Bu 

şekilde birbirinden bağımsız kaç tane bağlantı varsa her biri için ayrı hatlar oluşturulur. 

Simülasyon sırasında devre elemanları arasındaki bilgi alış verişi hatlar üzerinden 

yapılmaktadır. Hatlar için bir veri yapısı oluşturulmuştur.  

Simülasyon sırasında sinyallerin devre elemanları arasında aktarılması için iki önemli 

fonksiyon geliştirilmiştir. Bunlar sinyal alma ve sinyal gönderme fonksiyonlarıdır.  

Sinyal alma işlemi bir devre elemanı çalışmadan önce gerçekleşmektedir. Temel olarak sinyal 

alma fonksiyonu bir bağlantının ait olduğu hattın taşıdığı lojik bilgiyi alarak bağlantının uç 

noktalarındaki devre elemanlarının pinleri giriş tipinde ise bu pinlere bilgiyi atamaktadır. Bu 

işlem adımları sırasıyla şu şekildedir: 

1. Sinyal alma fonksiyonu önce devre elemanının giriş tipindeki pinlerine bağlı olan 

iletkenin hat numarasını alır.  

2. Hatların bulunduğu dizide bu numaralı hattı bulur.  

3. Ardından bu hattın taşıdığı lojik bilgiyi giriş pininin sinyal özelliğine aktarır.  

Sinyal gönderme işlemi ise bir devre elemanı çalıştıktan sonra gerçekleşmektedir. Temel olarak 

sinyal gönderme fonksiyonu bir devre elemanının çıkış pinlerindeki bilgiyi o pine bağlı olan 

iletken ile aynı hat numarasına sahip olan hatta gönderir. O hat numarasına sahip bütün 

iletkenler bu bilgiyi taşımış olurlar. Bu işlem adımları sırasıyla şu şekildedir:  

1. Sinyal gönderme fonksiyonu önce devre elemanının çıkış tipindeki bir pinindeki lojik 

bilgiyi alır.  

2. Bu pine bağlı olan iletkenin hat numarasını elde eder.  

3. Hatların bulunduğu dizide bu numaralı hattı bulur.  

4. Bu hattın sinyal özelliğine pinden aldığı lojik bilgiyi aktarır.  

Simülasyon mekanizmasında yer alan önemli bileşenlerden biri de bir devre elemanının türüne 

bakarak o türdeki elemanları çalıştıran yordamı çağıran fonksiyondur. Bu fonksiyon 

çalıştırılacak olan devre elemanının index numarasını parametre değeri olarak almaktadır ve bu 

index değerine sahip olan devre elemanının türüne bakarak o devre elemanını çalıştıran 

fonksiyonu çağırmaktadır.  

Anahtar, buton, tuş takımı gibi kontrol elemanlarına basıldığında bu elemanlarda durum 

değişikliği meydana gelir. Bu tip durumlarda devre yeniden çalıştırılarak durum değişikliği 

KONGRE TAM METİN KİTABI 305 www.gapzirvesi.org



   

diğer devre elemanlarının çalışmasını etkilemiş olur. Kontrol elemanlarındaki durum 

değişiklikleri fare tuşuna basılma (onmousedown) olayında meydana gelmektedir. Bu olay 

yordamı içerisinde devreyi yeniden çalıştıran kodlar yazılmıştır. 

Simülatör aracı Arduino kartı, buton, anahtar ve led diyot elemanlarını içeren bir araç kutusuna 

sahiptir. Bu araçlar kullanılarak simülatör ekranında devre tasarımı yapılmaktadır. Geliştirilen 

simülatör aracında Arduino kartının programlanması için kod yazım penceresi açılmakta ve 

assembly kodları bu pencerede yazılmaktadır. 

 

BULGULAR 

Simülatör aracında yeni çalışma sayfası açma, simülasyonu başlatma, durdurma, devre 

elemanını silme, devre elemanını çoğaltma, devre elemanını döndürme, devre elemanları 

hakkında yardım bilgisi görüntüleme ve simülasyon hızını ayarlamayı sağlayan seçenekler 

mevcuttur.  Şekil 1.’de simülatör ana sayfası görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. Simülatör ana sayfası, seçenekler ve araç kutusu 

 

Araç kutusunda ise Arduino kartı, çeşitli renklerde led diyotlar, iki farklı tipte anahtar, buton 

ve toprak hattı elemanları bulunmaktadır. Bu devre elemanları kullanılarak devre tasarımı 

yapılmaktadır. 

Şekil 2.’de tasarlanan örnek bir devre görülmektedir. Çizilen devrede Arduino kartına ait 

assembly kodları yazmak için Arduino kartında çift tıklanarak kodlama ekranı açılmalıdır. Şekil 

3.’de kodlamanın yapılacağı pencere görülmektedir.  

Şekil 3.’deki ekranda gerekli assembly kodları yazılarak karta yükleme işlemi yapılır. Karta 

yüklemeden önce kodlarda hata denetimi de gerçekleştirilebilir. Yükleme işleminden önce hata 

kontrolü yapılmaktadır.  
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Şekil 2. Yapılan örnek bir devre tasarımı 

 
Şekil 3. Assembly kodlama ekranı 
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Şekil 4. Yazılan örnek assembly kodları 

 

Kodlar yazılıp karta yüklendikten sonra simülasyon çalıştırılır ve sonuçlar gözlemlenir. Şekil 

5.’ de simülasyon çalışması sırasındaki ekran alıntısı görünmektedir. 

 

 
Şekil 5. Örnek devrenin çalıştırılması 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Yapılan bu çalışma sonucunda Arduino simülatörünün beklenen şekilde devre tasarımında ve 

assembly kodlarının simülasyonunda başarılı bir biçimde çalıştığı gözlemlenmiştir. Geliştirilen 

yazılım gömülü sistem uygulamalarında assembly programlamanın avantajlarını kullanmayı 

sağlayacaktır. Mikrodenetleyicinin kendi assembly dili kullanılarak yazılan uygulamaların 

daha verimli çalıştığı görülmüştür. Assembly dili donanım üzerinde daha iyi bir denetim 

sağladığı görülmüştür. Ayrıca assembly dilinin işlemcinin gücünü en iyi biçimde kullanmayı 

sağladığı ve bellekte daha az yer kapladığı görülmüştür. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkarılan 

web uygulamasının ileriki zamanlarda bir sunucuda yayınlanması planlanarak, 

mikrodenetliyici programlamada kendini geliştirmek isteyen bireyler veya bu dersi alan 

öğrenciler, bilgisayarlarına her hangi bir kurulum yapmadan internet bağlantısının olduğu her 

yerde bu çalışmada ortaya çıkarılan sanal laboratuvarı rahatlıkla kullanabileceklerdir. Böylece 

şuanda piyasada olan ve platform bağımlı çalışan uygulamalara güzel bir alternatif olarak 

kullanılabilecektir. Ayrıca farklı devre elemanları eklenerek daha farklı uygulamaların 

yapılması bir sonraki çalışmalarda ortaya çıkarılacak hedefler arasındadır. 
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LIPOPROTEIN (a) LEVELS IN CASES WITH CORONARY STENOSIS 

KORONER STENOZLU OLGULARDA LİPOPROTEİN (a) DÜZEYLERİ 

Uğur Fahri Yürekli 

S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya 

Laboratuvarı, Şanlıurfa 

Ali Güçtekin 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Ankara 

 

ÖZET 

Amaç: Erken yaşta görülen kalp hastalıklarının artması ve günümüz toplumunda bunlarla 

ilişkili ölümler nedeniyle kardiyovasküler risk faktörlerine ilgi artmış ve bu doğrultuda 

çalışmalar hızlanmıştır. Bu nedenle, ön tanıda koroner aterosklerozda önemli risk 

faktörlerinden olan  lipoprotein (a)’ya ilgi artmıştır. Bu çalışmada koroner stenozlu olgularda 

lipoprotein (a) düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 1996-1997 yillari arasinda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kardiyoloji Kliniği’nden 55 yaş altındaki anjiografik olarak aterom plağı tespit edilen 110 

hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Lp (a) ve a-polipoproteinlerin çalışılması için ayrılmış olan 

serumlar çalışma gününe kadar -70 ° C' de saklandı. Diğer biyokimyasal parametreler aynı 

gün içinde rutin olarak incelenmiştir. Lp (a), ApoA 1, ApoB, kreatinin, ürik asit, glikoz, 

SGOT, SGPT, GGT, total protein, total kolesterol, trigliserit, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol 

Olympus AU 800 otoanalizörü kullanılarak “Trace” kitleri ile çalışılmıştır. 

Bulgular: İstatistiksel değerlendirmede Lp (a) düzeyleri hasta ve kontrol grupları arasında 

anlamlı derecede farklı bulundu. İstatistiksel analiz sonucunda toplam kolesterol (p <0.001), 

trigliserit (p <0.05), LDL-C (p <0.001), Lp (a) (p <0.05), total kolesterol / HDL (p <0.001), 

LDL / HDL (p <0.001), ApoB / A1 (p <0.05) ve VLDL-C (p <0.05) düzeyleri kontrol 

grubuna göre anlamlı olarak yüksek, HDL-C düzeyi anlamlı olarak düşük bulundu (p <0.001). 

Bu sonuçlara göre, Lp (a) 'nın koroner ateroskleroz riskinde iyi bir belirleyici olduğu ve diğer 

lipoprotein değerlerinden etkilenmediği ortaya çıkmıştır. 

Sonuç: Lp (a), koroner ateroskleroz riskinin iyi bir göstergesi olmasına rağmen, koroner 

arterlerdeki lezyon derecesi hakkında yeterli bilgi sağlamaz. Bununla birlikte, Lp (a), bir 

kişinin diğer risk faktörleri ile birlikte düşünüldüğünde koroner ateroskleroz eğilimini ortaya 

çıkarmak için yararlı bir test olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Lipoprotein a, HDL, LDL 

 

ABSTRACT 

Objective: Due to the increase in early heart diseases and related deaths in today's society, 

interest in cardiovascular risk factors has increased and studies have accelerated in this 

direction. Therefore, interest in lipoprotein (a), which are important risk factors in coronary 

atherosclerosis, has increased in pre-diagnosis. In this study, it was aimed to examine the 

lipoprotein (a) level in patients with coronary stenosis.  

Method: 110 patients with angiographic atheroma plaques under the age of 55 from the 

Cardiology Clinic of Ankara Numune Education and Research Hospital were included in the 

study between 1996-1997. Serum reserved for the study of Lp (a) and apolipoproteins was 
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stored at -70 ° C until the study day. Other biochemical parameters were examined on the 

same day. Lp (a), ApoA 1, ApoB, Creatinine, uric acid, Glucose, SGOT, SGPT, GGT, Total 

Protein, Total Cholesterol, Triglyceride, HDL-Cholesterol, LDL-cholesterol, can samples 

were studied using Olympus AU 800 autoanalyzer with "Trace" kits.  

Results: In the statistical evaluation, Lp (a) levels were found to be significantly different 

between the patient and control groups. As a result of statistical analysis, total cholesterol (p 

<0.001), triglyceride (p <0.05), LDL-C (p <0.001), Lp (a) (p <0.05), TCH / HDL (p <0.001), 

LDL / HDL (p <0.001), ApoB/A1 (p <0.05) and VLDL-C (p <0.05) levels were significantly 

higher compared to the control group and HDL-C level was significantly lower (p <0.001) . 

According to these results, it was revealed that Lp (a) is a good predictor of coronary 

atherosclerosis risk and is not affected by other lipoprotein values. 

Conclusion: Although Lp (a) is a good indicator of the risk of coronary atherosclerosis, it 

does not provide sufficient information about the degree of lesion in the coronary arteries. 

However, Lp (a) is a useful test to reveal a person's propensity for coronary atherosclerosis 

when considered with other risk factors. 

Key words: Lipoprotein a, HDL, LDL 

 

INTRODUCTION 

Epidemiological studies and human genetic analysis suggest that the lipoprotein (a) pathway 

is significantly associated with coronary heart disease and aortic stenosis (1-6). The plasma 

concentration of Lp (a) is strictly under genetic control. Lp (a), which is largely synthesized in 

the liver, is atherogenic, plasminogenous and thrombogenic because of its properties similar 

to LDL, and it is a major focus of attention for atherosclerotic vascular diseases (7,8). 

Various case-controlled studies have shown that there is a relationship between coronary 

artery disease and aortic valve stenosis and elevated Lp (a) levels (6,9-12). The presence of 

this relationship can be interpreted as elevated Lp (a) levels lead to coronary artery disease, or 

may be interpreted as coronary artery disease leading to elevated Lp (a) levels. However, to 

date, no evidence has been obtained that shows that coronary artery disease leads to elevated 

Lp (a) levels (13). In some studies, it is claimed that there is a link between premature 

atherosclerosis and elevated Lp (a) levels (14,15). 

In prospective follow-up studies examining the relationship between the development of 

coronary artery disease and Lp (a) levels, the results are contradictory. Some of these studies 

suggest that Lp (a) levels are a risk factor for coronary artery disease (18,19), while others 

reject this claim (16,17). Although the methodology of the studies may be a reason for this 

contradiction, it is obvious that the Lp (a) levels in the society make the interpretation of the 

study results of genetic heterogeneity very difficult. 

The aim of this study is to investigate the relationship between plasma Lp (a) levels and 

vascular lesion in patients with angiographically detected coronary stenosis by considering 

age, gender, family history, individual history and other lipid and lipoprotein values. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Research Group and Ethic 

110 patients under the age of 55, who were admitted to from Cardiology Clinic of Numune 

Education and Research Hospital, Ankara, Turkey between 1996-1997, who were deemed 

suitable for angiography according to their clinical history, were included in the study. The 
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mean age of the patient group (44 men, 6 women) was 49.4 ± 4.29, whereas 60 people (38 

men, 22 women) in the control group were 46.8 ± 6.01. Patients with chronic kidney failure, 

congestive heart failure, cardiomyopathy and valvular patients were excluded. This study has 

been approved by the Ethics Committee of Harran University Clinical Research 

(HRU/21.08.02). 

Procedure 

Patients were examined for hypertension, diabetes, hyperlipidemia, obesity, medications they 

used (especially cholesterol lowering drugs), smoking and family anamnesis. Blood samples 

taken from patients' brachial veins into normal tubes were centrifuged at 3000 rpm for 10 

minutes. Serum reserved for the study of Lp (a) and apolipoproteins was stored at -70 ° C 

until working day. Other biochemical parameters were studied on the same day. 

As well as Lp (a), ApoA 1, ApoB, creatinine, uric acid, glucose, SGOT, SGPT, GGT, total 

protein, total cholesterol, triglyceride, HDL-cholesterol, LDL- cholesterol were studied using 

Olympus AU 800 auto analyzer in blood samples with "Trace" kits. 

Apoprotein A1 and Apoprotein B Determination: 

Apo A1 and Apo B were determined using Beckman Array Protein System Rate 

Nephelometer device using Beckman APA and APB kits. 

Reagents: 

For Apoprotein A1  : APB antibody, 1 piece 

                                                 APA antibody card, 2 pieces 

For Apoprotein B  : APB antibody, 1 piece 

                            APB antibody card, 2 pieces 

Apo A1 and Apo B antibodies were purified by adding 0.1% sodium acid as a preservative. 

Lp (a) determination method: 

Lp (a) was studied with Beckman array protein system rate nephelometer device using 

Beckman Lp (a) kit. 

Analytical procedures: 

Serum samples were brought to room temperature and diluted 6 times with Apo diluent. After 

vortexing for 10 seconds, it was centrifuged at 1500 rpm for 10 minutes. The supernatant 

formed was placed in special wells and the quantity was determined. 

Total cholesterol determination method: 

Cholesterol was studied with the Olympus AU 800 auto-analyser using "Trace" kits using the 

"Cholesterol oxidase" method. 

Triglyceride determination method: 

Triglycerides were determined by working with the Olympus Au 800 auto-analysis using 

"Trace" kits using the "Glycerol oxidase / Glycerolphosphate oxidase" method. 

HDL Cholesterol determination method: 

HDL cholesterol determination is the same as cholesterol determination method. However, 

chylomicrons in serum are precipitated with VLDL and LDL polyethylene glycol. HDL 

determination is performed using the "Trace" kit (such as cholesterol determination) in the 

obtained supernatant. 
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RESULTS 

As a result of statistical analysis, total cholesterol (p <0.001), triglyceride (p <0.05), LDL-C 

(p <0.001), Lp (a) (p <0.05), total cholesterol  / HDL (p <0.001), LDL / HDL (p <0.001), 

ApoB/A1 (p <0.05) and VLDL-C (p <0.05) levels were significantly higher compared to the 

control group and HDL-C level was significantly lower (p <0.001) (Table 1). 

 

Table 1. Comparison of variables according to groups 

 Control (n = 60) Patient (n = 50) p 

Age (Year)a 46,80 ±6,01 (min-max: 22-55) 49,40± 4,29 (min-max: 37-55) 0,012 

Gender, n (%) 

Female 22 (36,7) 6 (12,0)  

0,003 
Male 38 (63,3) 44 (88,0) 

T.Cholesterol (mg/dl) 187,43±41,73 (min-max: 119-316) 227,10±50,57 (min-max: 160-332) 0,000 

Triglycerides (mg/dl) 136,46±95,46 (min-max: 26-368) 183,00±101,34 (min-max: 66-465) 0,015 

HDL-C (mg/dl) 54,80±12,58 (min-max: 31-79) 46,80±8,61 (min-max: 31-63) 0,000 

LDL-C (mg/dl) 104,80±47,64 (min-max: 31-208) 144,00±50,89 (min-max: 75-257) 0,000 

ApoA1/ApoB 1,23±0,55 (min-max: 0,57-3,70) 0,99±0,28 (min-max: 0,55-1,47) 0,007 

Lp (a) (mg/L) 232,10±115,58 (min-max: 20-796) 361,00±259,05 (min-max: 20-1150) 0,001 

TCH/HDL 3,65±1,68 (min-max: 1,65-8,77) 5,09±2,06 (min-max: 2,5-10,7) 0,000 

LDL/HDL 2,11±1,42 (min-max: 0,57-7,80) 3,27±1,80 (min-max: 1,26-8,29) 0,000 

Apo B/A1 0,89±0,27 (min-max: 0,27-1,75) 1,07±0,47 (min-max: 0,27-1,82) 0,015 

VLDL-C 27,60±5,16 (min-max: 7-37,5) 36,62±19,61 (min-max: 13-93) 0,01 
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Figure 1. Lp (a) levels of  patient and control groups 

 

 

Figure 2. ApoA1/Apo B and ApoB/A1 levels of  patient and control groups 
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Figure 3. Total cholesterol, tryglicerides, LDL-C, VLDL-C and HDL-C levels of patient and 

control groups 

 

 

Figure 4. TCH/HDL and LDL/HDL levels of  patient and control groups  

 

  

As a result of Pearson correlation analysis, positive, weak and significant between Lp (a) and 

LDL-C (r = .390; p <0.001), positive, weak and significant between VDL-C (r = .311; p 

<0.05), positive, weak and significant correlation between TC/HDL (r = .327; p <0.001), 

positive, moderate and significant correlation between LDL/HDL (r = .429; p <0.001), 

positive, weak and significant correlation between Apo B/A1 (r = .276; p <0.05) was found 

(Table 2). 
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Table 2. Correlation analysis results 
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Lp(a) r 1          

p           

n 110          

LDL-C r 0,390 1         

p 0,000          

n 110 110         

HDL-C r 0,089 0,179 1        

p 0,357 0,061         

n 110 110 110        

VDL-C r 0,311 0,288 0,054 1       

p 0,001 0,002 0,574        

n 110 110 110 110       

Total 

Cholesterol 

r 0,079 0,275 0,085 0,142 1      

p 0,412 0,004 0,377 0,138       

n 110 110 110 110 110      

Triglyceride r 0,078 0,178 -0,124 0,125 0,178 1     

p 0,417 0,063 0,196 0,195 0,062      

n 110 110 110 110 110 110     

APO A1/B r -0,140 0,009 0,140 -0,037 -0,105 -0,085 1    

p 0,145 0,928 0,144 0,699 0,276 0,377     

n 110 110 110 110 110 110 110    

TCH/HDL r 0,327 0,177 -0,063 0,062 0,178 0,084 -0,068 1   

p 0,000 0,064 0,511 0,521 0,063 0,382 0,483    

n 110 110 110 110 110 110 110 110   

LDL/HDL r 0,429 0,192 0,024 0,188 0,203 0,039 -0,036 0,334 1  
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p 0,000 0,044 0,806 0,050 0,034 0,687 0,709 0,000   

n 110 110 110 110 110 110 110 110 110  

APO B/A1 r 0,276 0,117 0,046 0,085 0,214 0,079 -0,138 0,272 0,173 1 

p 0,004 0,222 0,636 0,375 0,025 0,412 0,150 0,004 0,070  

n 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

 

DISCUSSION 

Coronary artery disease and myocardial infarction are among the leading causes of death 

today. Therefore, interest and studies on cardiovascular risk factors have increased. 

Lipoproteins have been proven to be important risk factors for coronary artery diseases in 

many studies (1,20,21,22). 

The importance of increasing LDL-cholesterol, total cholesterol and triglycerides and low 

HDL-cholesterol in coronary atherosclerosis are emphasized by researchers today (23). In 

addition, it is supported by scientific authorities that the reduction of ApoA1 and increase of 

Apo B from apolipoproteins causes more important risk of coronary atherosclerosis (24-27). 

In our study, Lp (a) level was found to be significantly higher in the patient group compared 

to the control group. In a case-control study under the age of 55, conducted by Dahlen et al 

(28) in 1994, Lp (a) values were reported to be significantly different between the patient and 

control groups. In addition, Lp (a) has been shown to be a stronger and independent 

determinant of total cholesterol, HDL cholesterol and triglycerides for coronary artery 

disease.  

In our study, comparison of cholesterol, HDL cholesterol, LDL-cholesterol, apo A1 / apo B, 

triglycerides and VLDL cholesterol values between patients and control groups revealed a 

significant difference. In a study conducted in 1990, total-cholecetrol, HDL cholesterol, LDL-

cholesterol, VLDL-cholesterol apo A1, apo B, apo A1 / apo B, and Lp (a) measurements were 

made. Uni and multi-variant techniques were used to determine their relationship with the 

coronary artery. In this study, all factors except sex, hypertension and diabetes were shown to 

be the predictors of coronary artery disease. Lp (a) has been reported to be the most 

significant indicator with the total-cholesterol / HDL cholesterol ratio (29,30). 

In conclusion, many studies supported by our study support that Lp (a) is an independent risk 

factor for coronary atherosclerosis that is not affected by other lipoproteins. 
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ÖZET 

COVID-19 pozitif olan hastaların çoğunda ağırlıklı olarak solunum yolu enfeksiyonu 

bulunmasına rağmen, ağır COVID-19 hastalarının çoğunda, yaygın intravasküler pıhtılaşma 

(DIC) veya trombotik mikroanjiyopati gibi ciddi enfeksiyonlarla ilişkili diğer sistemik 

koagülopatileri taklit eden pıhtılaşma anormallikleri mevcuttur. Dahası, COVID-19'lu 

hastaların çoğunda bazen fark edilmeyen, venöz ve arteriyel tromboembolik komplikasyonlar 

geliştikçe COVID-19 pıhtılaşma anormalliklerinin önemi artmaktadır. Bunun nedeni, doğal 

bağışıklık sisteminin bir parçası olan trombositlerin inflamasyon sürecinde "akut faz 

reaksiyonuna" yanıt olarak yükselmesi olabilir. Günümüzde trombosit sayısı ve trombosit 

boyutu otomatize olarak cihazlar ile kolaylıkla ölçülebilmektedir; ancak trombosit belirteçleri 

dalgalanmalarının “akut faz cevabının” bir göstergesi olarak kullanılmasının klinik önemi ile 

ilgili sadece birkaç çalışma yapılmıştır. Profilaktik antikoagülan kullanımı konusunda henüz 

fikir birliği olmadığı göz önüne alındığında, yüksek D-dimer seviyeleri olan ancak bilinen 

trombotik komplikasyonları olmayan COVID-19 hastaları için bir biyobelirtecin olması önem 

kazanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, trombosit aktivitesi için önemli bir gösterge olan hem trombosit sayısı 

hem de trombosit hacmini içeren trombosit kitle indeksini (PMI) tanımlamak ve klinisyene 

antikoagülan profilaksisinde yol göstermektir. 

 

ABSTRACT 

Although most patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) predominantly have a 

respiratory tractinfection,many patients with severe COVID-19 present with coagulation 

abnormalities that mimic other systemic coagulopathies associated with severe infections, 

such as disseminated intravascular coagulation (DIC) or thrombotic microangiopathy. 
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Furthermore, the relevance of COVID-19-coagulation abnormalities rise as a many of 

patients with COVID-19 develop, sometimes unrecognised, venous and arterial 

thromboembolic complications. This may be because of platelets, as part of the natural 

immune system, can be elevated in responseto “acutephasereaction” 

duringtheinflammationprocess. Nowadays, platelet count as well as platelets size can be 

easily measured by automatic counter devices; however, only a few studies have been done 

with regard to the clinical importance of using platelet markers fluctuations  as an indicator of 

“acute phase response”. Considering the lack of consensus on the use of prophylactic 

anticoagulation, a biomarkerfor COVID-19 patients with elevated D-dimer levels but no 

knownt hrombotic complications becomes important. 

The aim of this study is to define the platelet mass index (PMI), which includes both platelet 

count and platele volume, which is an important indicator for platelet activity and to provide 

guidance for the clinician in anticoagulant prophylaxis.. 

 

INTRODUCTION 

The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has besieged us with its relent less 

world wide march and high morbidity and mortality. Severe acute respiratory syndrome 

(SARS) coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a corona virüs with human infection designated as 

COVID-19 by the World Health Organization (1). SARS-CoV-2 appears to prefer entially 

target respiratory epithelium where it enters host cells through the angiotensin-converting 

enzyme 2 (ACE2) receptor, similar to SARS-CoV (2,3). Although most patients with 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) predominantly have a respiratory tract infection, many 

patients with severe COVID-19 present with coagulation abnormalities that mimic other 

systemic coagulopathies associated with severe infections, such as disseminated intravascular 

coagulation (DIC) or thrombotic microangiopathy (4). Furthermore, the relevance of COVID-

19-coagulation abnormalities rise as a many of patients with COVID-19 develop, sometimes 

unrecognised, venous and arterial thromboembolic complications (5,6). This may be because 

of platelets, as part of the natural immune system, can be elevated in response to “acute phase 

reaction” during the inflammation process (7). Hospitalized patients with newly confirmed or 

presumptive COVID-19 infection should have coagulation testing performed on admission, 

including D-dimer, PT, aPTT, fibrinogen, and platelet count, testing that can provide useful 

prognostic information (8). Evidence of abnormal coagulation parameters associated with 

COVID-19 appeared in early reports from China. Baseline characteristics of the first 99 

patients hospitalized in Wuhan found that 6% had an elevated activated partial 

thromboplastin time (aPTT), 5% elevated prothrombin (PT), 36% elevated D-dimer, and 

increased biomarkers of inflammation including interleukin-6 (IL-6), erythrocyt 

sedimentation rate, and C-reactive protein.18 Thrombocytopenia occurred in only 12%, 

however, 5 patients had other coinfections (1 bacterial, 4 fungal), and 4 had 

septicshock(9).Considering the lack of consensus on the use of prophylactic anticoagulation, 

a biomarker for COVID-19 patients with elevated D-dimer levels but noknown thrombotic 

complications becomes important (10-12). Nowadays, platelet count as well as platelets size 

can be easily measured by automatic counter devices; however, only a few studies have been 

done with regard to the clinical importance of using platelet markers fluctuations as an 

indicator of “acute phase response”(13). The aim of this study is to define the platelet mass 

index (PMI), which includes both platelet count and platelet volume, which is an important 

indicator for platelet activity(14) and to provide guidance for the clinician in anticoagulant 

prophylaxis. 
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MATERIAL AND METHOD 

1- Study Groups&Ethics 

The medical records were reviewed for 280 patients with COVID-19 PCR(+) who apllied at 

the Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital, Sanlıurfa, Turkey, between April 

2020 and December 2020. For the diagnosis of SARS CoV-2 infection, the Real-time 

polymerase chain reaction (RT-PCR) test of the nasopharyngeal and oropharyngeal samples 

were evaluated. Both the Turkish Ministry of Health and institutional ethics committee 

approved the study protocol. (This study has been approved by the Ethics Committee of 

Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital and Turkish Ministry of Health 

(HRU/21.06) 

2-Examination of Biochemical Profile 

The patients who applied to any clinic in our hospital and tested positive for COVID-19 PCR; 

routine hemogram and biochemistry data wereobtained from the hospital system. 

Biochemistry parameters (Glucose, Urea, Creatine, ALT, AST, T. Bilirubin, D. Bilirubin, 

GGT, Na, K, Cl and CRP); Hormone parameters (Procalcitonin, Ferritin, CK-MB, Troponin); 

Hemogram parameters (PLT, MPV, WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, LYM%, EO%, N%) 

parameters; Coagulation parameters (PT, INR, APTT, FIB) and D-Dimer levels were studied. 

Hemogram parameters were measured automatically using Sysmex xn1000 (SysmexInc., 

Japan). Biochemistry-Hormone-D-Dimeranalysis Roche Cobas 8000; Coagulation was 

measured automatically with Sysmex cs2500 devices. 

3-Platelet Mass Index 

The platelet mass index is calculated by multiplying the platelet count by the mean platelet 

volume (MPV) 

PMI = platelet count x mean platelet volume / 10 ^ 3 (fL / nL) 

4-Examination of Pneumonia Ct Severity and Score Clinical Severity Score 

All the chest CT images were analyzed by radiologist without Access to clinical or laboratory 

findings. According to previously published articles for COVID-19 (15-18)  the CT image 

findings of ground glassopacity (GGO), consolidation, crazy-paving pattern, septal 

thickening, and pulmonary fibrosis were included in calculating the severity score of each 

lobe, which was classified from score 0 to score 4 with an increment of 1, representing a 

degree of involvement of 0% to 75% or less with an increment of 25%, respectively 

(19). Total severity scores for the whole lung were the sum of 5 lung lobe scores (0–20 

scores). 

According to the clinical stages of COVID-19 issued by China and World Health 

Organization interim guidance (20,21) patients were assigned to 3 groups: group A, ordinary 

cases; group B, severe cases; group C, critical cases. Ordinary cases are defined as those who 

had clinical symptoms of fever and respiratory tract, and positive CT findings of pneumonia. 

Severe cases are defined as thosewho had a respiratory rate of lessthanorequalto 30 times 

perminute, oxygen saturation of less than or equal to 93% at rest, 

arterialoxygenpartialpressure (PaO2)/inspired oxygen (FiO2) of less than or equal to 300 mm 

Hg (1 mm Hg = 0.133 kPa), or significant progress in chest CT findings of pneumonia within 

24 to 48 hours of less than or equal to 50%. Critical cases are defined as those who are 

admitted to the intensive care unit for mechanical ventilation or had a FiO2 of at least 60% or 

more (22,23) 
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5-Statistical analysis 

Statistical analyzes were performed using SPSS version 20.0 (IBM®, Chicago, USA) 

package program. Mean, Standard deviation and percentages are given as descriptive 

statistics. Conformity of the variables to the normal distribution was examined using the 

visual Shapiro-Wilk test. Numerical variables determined according to the state of normal 

distribution were evaluated by independent sample T test between the two groups. Spearman 

Correlation analysis was applied to determine the relationship between numerical variables. 

Correlation coefficient Low or in significant correlation between 0.05-0.30, low-moderate 

correlation between 0.30-0.40, moderate correlation between 0.40-0.60, good correlation 

between 0.60-0.70, very good correlation between 0.70-0.75, excellent between 0.75-1.00 It 

was accepted as a correlation. In the statistical analyzes in the study, comparisons with a p 

value of less than 0.05 were considered statistically significant. 

 

RESULTS 

In total, 280 patients were included in the study. Of these 126 (45.3%) patients women, 152 

(54.7%) men. 179 (64.4%) patients have additional diseases such as hypertension, diabetes, 

COPD (Chronic obstructive pulmonary disease).The age, hospitalization period of the 

patients included in the study ranged from 17 to 98, and the mean age was calculated as 60.42 

± 17.21 years, between 1 and 42 days and the mean hospitalization period was 9.66 ± 6.78 

days, respectively.  

According to the respiratory support status of the patients, 64 (23%) were intubated and 72 

(25%) were using CPAP (Continious Positive Airway Pressure). The pneumonia CT severity 

score of the patients was between 0-20 and the mean score was found to be 7.67 ± 4.90. 

When the conditions of the patients were examined according to the clinical severity score, it 

was seen that were 7.6% ‘’Mild’’, 55% "Common", 33.8% "Severe" and 3.6% ‘’Critical’’ 

 

Table 1. Value Ranges of Patients' Biochemistry, Hormone, Coagulation Results 

Parameters Minimumvalue Maximumvalue x̄ ± ss 

Biochemistry    

Glucose(mg/dL) 40,00 821,00 170,55±102.73 

Urea(mg/dL) 10,30 406,60 53,44±45.70 

Creatinine (mol/L) ,40 21,99 1,43±1.88 

ALT (U/L) 3,70 359,70 35,46±41.35 

AST (U/L) 7,40 422,10 42,62±42.49 

Total Bilirubin(mg/dL) ,11 4,91 ,51±.44 

Direct Bilirubin(mg/dL) ,01 23,00 ,30±1.41 

GGT(U/L) ,09 765,00 68,04±82.34 

Na(mmol/L) 106,00 154,00 137,24±5.06 
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K(mmol/L) 2,79 8,38 4,55±.73 

CRP ,00 410,35 92,04±89.05 

Hormone    

Procalcitonin (ng/ml) ,02 100,00 1,98±9.31 

Ferritin (ng/ml) 23,11 7869,00 758,71±766.35 

CK_MB(ng/ml) ,29 49,22 2,59±4.82 

Troponin (ng/mL) 3,00 2021,00 35,88±141.09 

Hemogram    

WBC ,35 240,00 11,18±18.48 

RBC 1,65 6,63 4,63±.74 

HGB 4,70 17,90 12,90±2.10 

HCT 13,70 61,20 39,12±5.85 

MCV 59,60 104,10 84,88±7.03 

LYM 1,30 313,00 18,76±22.03 

EO ,00 33,70 ,65±2.75 

N 7,60 97,10 74,86±15.25 

PLT 16,00 733,00 231,11±92.83 

MPV 8,50 13,50 10,57±.94 

PMİ 188,70 7183,40 2437,56±891.60 

Coagulation    

PT 10,10 78,30 13,28±4.50 

INR ,83 7,44 1,11±.43 

APTT 17,30 138,10 30,09±13.07 

Fibrinogen 1,18 9,00 4,90±1.90 

D_Dimer (mg/L) ,00 10,34 1,51±2.32 

 

PMI value in women is significantly higher than men (p <0.05). It has been observed that 

PMI does not differ significantly according to mortality, intubatİon, CPAP and comorbidity. 
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Table2. Correlation of PMI with Gender, Mortality, Intubatİon, CPAP and Comorbidity 

  Mean Std. Deviation p 

 

Gender 

 

 

Women 

 

2603,1906 949,88176  

 

.007** 

Men 2307,2713 822,93374 

 

Mortality 

 

 

Yes 

2447,4380 874,63783  

 

.785 
 

No 

2415,1673 934,07873 

 

Intubatİon 

 

Yes 

2432,1024 867,52214  

 

.855 
 

No 

2455,7113 974,65370 

 

CPAP 

 

Yes 

2426,3330 921,48026  

 

.727 
 

No 

2469,9554 804,68291 

 

Comorbidity 

 

Yes 

2374,1375 816,70466  

 

.385 
 

No 

2472,9651 931,22580 

Median ± Standard deviation were used for presenting data. 

* Statistically significant difference. 

 

As a result of thestudy, a positive, weak and significant relationship was found between PMI 

and Pneumonia Ct Severity Score (r = .237; p <0.001). It was observed that there was no 

significant relationship between age, day of hospitalization, Clinical Severity Scoreand PMI 

(p> 0.05) (Table 3) 
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Table3. Correlation of PMI with Age, Hospitalization Days, Clinical Severity Score and 

Pneumonia Ct Severity Score 

  

PM

I 

 

Age 

 

Hospitalizatio

ndays 

 

PneumoniaCtSeveri

tyScore 

 

ClinicalSeverit

yScore 

 

 

 

 

Spearman'

srho 

PMİ r 1,00

0 

    

p .     

Age r -

,032 

1,00

0 

   

p ,606 .    

Hospitalizationdays r -

,068 

,099 1,000   

p ,266 ,099 .   

Pneumonia_Ct_Severi

ty_Score 

r ,237
** 

,173
** 

,149* 1,000  

p ,000 ,005 ,013 .  

Clinical_Severity_Sco

re 

r ,047 ,380
** 

,179** ,703** 1,000 

p ,441 ,000 ,003 ,000 . 

 

r <0.2 Very weak correlation or nocorrelation 

0.2-0.4 Weak correlation 

0.4-0.6 Moderate correlation 

0.6-08 High correlation 

> 0.8 it is interpreted that there is a very high correlation. 

 

For biochemical parameters; negative, very weak and significant relationship between PMI 

and AST (r =-.124; p = .043); A positive, very weak and significant relationship (r = .123; p = 

.045) was found between PMI and CRP. 

There was no significant relationship between PMI and hormone results. 

For hemogram parameters; positive, weak between significant relationship PMI and WBC, (r 

= .357); Negative, very weak (r <0.2) and significant relationship (p <0.05) between PMI and 

HGB, HCT, MCV, LYM and MPV; Positive, very weak significant relationship between 

PMI and EO, (r = .130; p <0.05); A very high (r = .970; p <0.001) positive correlation was 

found between PMI and PLT. 
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For coagulation parameter; negative, very weak and significant relationship between APTT 

and PMI (r =-.139; p <0.05); A positive, weak and significant relationship was found between 

PMI and FIB. (r = .264, p <0.001) 

There was no significant relationship between PMI and D-Dimer. 

 

 

Biochemicalparameters 

 

 

AST 

 

CRP 

PMI r -,124* ,123* 

p ,043 ,045 

 

 

Hormoneparameters 

 

 

Procalcitonin 

(PTC)  

 

Ferritin 

 

CK-MB 

 

Troponin 

PMI r ,000 -,077 ,037 ,007 

p ,996 ,264 ,550 ,909 

 

 

Hemogramparameters 

 

WBC 

 

RBC 

 

HGB 

 

HCT 

 

MCV 

 

LYM 

 

EO 

 

N 

 

PLT 

 

MPV 

PMI r ,357** -,033 -,158** -,125* -,125* -,144* ,10

3 

,130
* 

,970** -,177** 

p ,000 ,587 ,010 ,041 ,042 ,018 ,09

3 

,034 ,000 ,004 

 

 

Coagulationparameter 

 

PT 

 

INR 

 

APTT 

 

FIB 

 

D_Dimer 

 

PMİ r -,054 -,054 -,139* ,264** ,113 

p ,393 ,385 ,026 ,000 ,069 
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DISCUSSION 

COVID-19 is most commonly associated with ARDS and hypoxemic respiratory failure. 

Furthermore, thrombosis, including pulmonary embolism, venous thrombosis, and ischemic 

stroke, are common among severely ill patients(24-26).Significant derangements in the 

coagulation cascade have been observed in critically ill COVID-19 patients, including 

elevated D-dimers, a relatively modest decrease in platelet count, and a prolongation of the 

prothrombin time(27,28). Platelets are known to play a significant role in the development of 

these thrombotic complications. In addition, platelets are an important bridge between the 

hemostatic system and immune defense, including viral illness(29). Recent postmortem 

evaluation of COVID-19 patients has demonstrated severe endothelial injury with cellular 

death/apoptosis, and the presence of intracellular virus in the autopsy lung with thrombosis 

and small to middle-size pulmonary vessels. The clotting and vascular damage were also 

confrmed in the alveolar capillary in COVID-19(30). In our study, It was observed that PMI 

was lower in the group with mortality, but the difference between th groups was not 

statistically significant (p> 0.05)and we found that PMI is correlated with the Pulmonary Ct 

Score. PMI may be a marker for lung injury. 

COVID-19 dısease there are two types of cuagulatıon problems. One of them is COVID-19 

infection produces a prominent elevation of fibrinogen and D-dimer/fibrin(ogen) degradation 

products. This is associated with systemic hypercoagulability and frequent venous 

thromboembolic events (VTE). COVID-19 also leads to arterial thrombotic  events (including 

strokes and ischemic limbs) as well as microvascular thrombotic disorders (as frequently 

documented at autopsy in the pulmonary vascular beds). COVID-19 patients often have mild 

thrombocytopenia and appear to have increased platelet consumption, together with a 

corresponding increase in platelet production (31). Here, in our study, the fact that PMI was 

not correlated with D-dimer, patient age, comorbidities, and hospital stay, but was compatible 

with Pneumonia Ct Score, concluded that PMI may be an early marker of lung damage 

associated with arterial angiopathy rather than systemic hypercoagulability and VTE. 

However, PMI’s correlation with aptt and fibrinogen suggests that it is also an indescribable 

indicator for systemic coagulation 

İn meta-analysis made, COVID-19 patients revealed that patients with severe disease had a 

lower platelet count than those with non-severe disease. According to this, the non-survivors 

had a much lower platelet count than the survivors (32,33) In our study, positive correlation 

with PMI and platelet counts may be important in diagnosing patients with severe lung 

damage before entering the DIC period. 

Although viral infection can be associated with thrombocytopenia due to a variety of causes 

[34], in a study by Yin et al, compared to patients with severe pneumonia but without 

COVID-19, those with COVID-19 disease actually had highe platelet counts [35]. Some 

stduies have shown there are significant intravascular platelet aggregates in COVID-19 

autopsy lung specimens, located primarily in the interalveolar capillaries and smaller vessels; 

the degree of platelet deposition is not more than is seen in other fatal pulmonary infection. 

However,none of the COVID-19 patients assessed in their study were thrombocytopenic 

(31).In our study, we did not find a low number of platelets in severe COVID-19 patients 

(Table1. Mean/std deviation; 231,11±92.83).Although the platelet count alone does not 

provide information about the prognosis of the disease, PMI may guide the clinician as an 

indicator of lung damage in seriously ill patients.  

PMI is calculated in automated hemogram devices, it should be kept in mind that it can be 

used in routine follow-up. 
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ÖZET 

Bu çalışmada biyomimetik olarak rüzgar türbini verimini ve enerji üretimini iyileştirmek için 

farklı rüzgar türbini kanat tasarımı yaparak, rüzgar tünelinde deneysel olarak sonuçlar elde 

edilmiştir. Rüzgar türbini kanat tasarımları farklı açı değerlerinde üretilen burun konilerine 

entegre edilerek farklı akış açılarında (0-4-8-12-16-20) ve farklı akış hızlarında (5-7-9-11-13 

m/s) deneysel olarak incelenmiştir. Burada “Materyal ve Yöntem” bölümünde de ifade edilen 

ve Tablo 1’ de görüntüsü verilen 3. Rüzgar türbini kanat yapısı, sabit kanat yapısı olarak 

tanımlanan tasarımdan düşük hızlarda daha fazla olmak üzere enerji üretiminde artış 

göstermiştir. Kanat kök veteri ile uç veteri arasında mesafe verilerek, yeni tasarlanan kanat 

yapılarında eğrilik değeri 1., 2., ve 3. kanat yapılarında enerji üretimi artarken, daha fazla eğrilik 

değeri verilen 4. ve 5. Kanat tasarımında enerji üretimi düşmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Türbini, Rüzgar Tüneli, Enerji 

 

ABSTRACT 

In our study, experimental results were obtained in the wind tunnel by designing different wind 

turbine blades to improve the efficiency and energy production of the biomimetic wind turbine. 

Wind turbine blade designs were integrated into nose cones produced at different angle values 

and experimentally investigated at different flow angles (0-4-8-12-16-20) and different flow 

rates (5-7-9-11-13 m/s). The 3rd wind turbine blade structure, which is expressed and illustrated 

in the material and method section, increased in energy production, being more at lower speeds 

than the design defined as fixed blade structure. A distance is given between the wing root 

chord and the tip chord. Energy production has increased in the newly designed 1st, 2nd, and 

3rd wing structures. Energy production decreased in the 4th and 5th blade designs with higher 

curvature values. 

Keywords: Wind Turbine, Wind Tunnel, Energy 
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GİRİŞ 

Artan dünya nüfusu ve teknolojik gelişmeler, artan enerji talebini de beraberinde getirmiştir. 

Yaşanan bu gelişmeler yenilenemeyen fosil yakıtların tükenme döngüsünü hızlandırmış ve 

insanoğlunu yeni enerji kaynakları arayışına yönlendirmiştir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarından enerji üretme yolunda atılan adımlar ile sürdürülebilir enerji gelişmiş ülkelerin 

gelecekteki enerji planlamaları arasında yerini almış ve önem kazanmıştır [1]. 

Sürdürülebilir enerji kaynaklarının hayatımızda yerini alması ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının tüm alanlara yayılması adına bilim adamları birçok çalışma 

yapmışlardır. Bu çalışmalarda güneş enerjisinden faydalanmak için güneş pilleri geliştirilmiş, 

rüzgâr enerjisinden faydalanmak için rüzgâr türbinlerinin kullanımı gibi projeler geliştirilmiştir. 

Günümüzde, enerji politikalarının temelini oluşturmak için mevcut enerji kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi ve bu kaynakların kullanıma sunulması gerekmektedir [2] 

Bu çalışmanın amacı bir enerji kaynağı olarak rüzgâr enerjisinin sürdürülebilir enerjinin 

gelişmesi açısından önemini anlatmak ve yapılan rüzgâr türbini kanat tasarımları ile artan verim 

sayesinde kanat tasarımının önemini vurgulamaktır. 

Rüzgâr Enerjisi 

Yeryüzünde ihtiyaç duyulan enerjinin tümü güneşten gelmektedir ve bu enerjinin ortalama %2 

si rüzgâr enerjisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Güneş ışınlarının bitkiler, su, toprak ve kayalar 

tarafından farklı oranlarda emilmesi ile dünya atmosferi farklı oranlarda ısınmaktadır. 

Gerçekleşen bu ısıl alışveriş sırasında oluşan değişken basınç bölgeleri hava hareketinin temel 

itici gücüdür. Isınan hava kütlesi yüksek basınç noktalarından düşük basınç noktasına doğru 

hareket etmeye başlar ve bu kütlesel yer değiştirme sonucunda rüzgâr oluşumu meydana 

gelmektedir [3], [4]. 

Rüzgârları oluşturan, basınç farkından kaynaklı yer değiştiren hava kütlesinin sahip olduğu 

kinetik enerjiye rüzgâr enerjisi denilmektedir. Bir diğer tabirle kinetik enerjiye dönüşmüş olan 

güneş enerjisine rüzgâr enerjisi diyebiliriz. Rüzgârların gücü hızının küpü ile, hızı ise 

yükseklikle orantılı olarak artar [5]. 

Rüzgâr enerjisinin yalnızca bir miktarı mekanik enerjiye veya elektrik enerjisine 

dönüştürülebilmektedir. Gelişen sanayi, artan nüfus ve ihtiyaçlar daha fazla enerji gereksinimi 

ve yenilenemez enerji kaynaklarının sonunu getirmektedir. Yenilenemez enerji kaynaklarının 

yerini almakta olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen rüzgâr enerjisi neredeyse 

sıfıra yakın emisyonlu elektrik üretimi için birincil kaynak olmaya adaydır. Rüzgâr enerjisi, 

yapılan çalışmalar ile geleceğin enerji üretiminde alternatif bir çözüm olacaktır. Çevre dostu ve 

yüksek bulunabilirlik kapasitesi olan rüzgâr enerjisi zaman içerisinde kullanımına yönelik 

gelişim tarihinde, gemileri hareket ettirmekten, yel değirmenlerine, su pompalamaya ve en 

nihayetinde elektrik üretimine evirilmiştir [6]. 

Rüzgâr enerjisi doğal, yenilenebilir, temiz ve güneş var oldukça tükenmeyecek bir güçtür. 

Hiçbir atık madde içermemesi ve sera gazlarına sebebiyet vermemesi sebebiyle çevre dostudur. 

Hammadde sıkıntısı olmaması, yatırım ve işletme masraflarının düşük olması, erişimin zor 

olduğu yerlerde dahi kullanım imkânıyla günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının en 

önemli kaynaklarından biri olarak anılmaktadır [7]. 

Rüzgâr Enerjisi Tarihçesi 

Günümüzde rüzgâr enerjisinin kullanımına dair en eski bulgular MÖ 4000’li yıllara ait Mısır 

seramiklerinde tasvir edilen yelkenli gemiler olmasına rağmen bilim dünyası rüzgârın 

gücünden faydalanma fikrinin çok daha eski zamanlara uzanabileceğini düşünmektedir. Rüzgâr 

enerjisi tarihi hakkında oldukça çok farklı bilgi olsa da insanoğlu uygarlaşma yolunda 
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ihtiyaçlarını karşılamak için doğanın imkânlarından faydalanmış ve rüzgâr gücünü de 

kullanmıştır. Teknelerini veya gemilerini hareket ettirmek, ekinleri için su pompalamak, 

tahıllarını öğütmek gibi faydalı işlerde ilkel yollarla da olsa kullanımına rastlamak mümkündür 

[8]. 

 

 

Şekil 1: Deir Al Bahari’nin Mısır’ın Luksor kentindeki Kraliçe Hatshepsut tapınağının duvarlarındaki 

çift yelkenli ve sandalların rölyefi [9]. 

 

1888 yılında, Charles F. Bush tarafından tasarlanan bir makina vasıtasıyla Ohio, Cleveland, 

ABD’de rüzgârdan ilk kez elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir [10]. 

Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli 

Global rüzgâr enerji potansiyelini belirleyebilmek için Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 

tarafından yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda, dünyanın teknik rüzgâr potansiyeli yılda 

53000 TWh olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmalarda, 5.1 m/s üzerindeki rüzgâr kapasitesine 

sahip bölgeler kayda alınmıştır. Bu çalışmalarda, 4-5 m/s rüzgâr hızına sahip bölgeler dikkate 

alınmasa da, bu bölgelerin yüksek rüzgâr potansiyeline sahip olduğu göz ardı edilemez bir 

gerçektir. Yalnızca Almanya’da bile bu potansiyelin değeri yılda 90 TWh olarak tespit 

edilmiştir. 1996-2019 yılları arasında küresel kurulu rüzgâr enerji gücündeki değişime 

bakıldığında 1996 yılında kurulu güç 6.1 GW iken 2019 yılına gelindiğinde kurulu güç 

miktarının 650 GW’ a ulaştığı görülmektedir. Bu da rüzgâr enerjisinin günümüzde ne kadar 

önemli olduğunun kanıtıdır [11], [12]. 
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Şekil 2: Küresel Kümülatif Kurulu rüzgâr Enerjisi verileri 

 

Elbette, ülkemiz de artan bu kurulu güç miktarında yerini almış ve önemi gün geçtikçe artan 

rüzgâr enerjisi için kurulu güç oranlarını artırmıştır. 2008 yılında dünyadaki kurulu güç miktarı 

120 GW seviyelerinde iken ülkemizde yalnızca 363 MW seviyesindedir. 2018 yıllarına 

gelindiğinde kurulu güç miktarı ortalama 7 GW’ a ulaşmış olup ülkemizin 7 m/s rüzgâr hızının 

üzerinde rüzgârlara göre hesaplanan kara rüzgâr potansiyeli 48000 MW’ tır. Günümüzde alınan 

verilere göre ülkemizin kurulu güç miktarı 8.3 GW’ tır. Ülkemizde de rüzgâr enerjisinin 

kullanımına yönelik genel dezavantajlardan en önemlileri olan ilk kurulum maliyeti ve verimli 

kanat yapısı sorunları aşıldığında kurulu güç miktarı potansiyel rakamlara ulaşacaktır [13]. 

 

 

Şekil 3: Türkiye Kümülatif Kurulu rüzgâr Enerjisi verileri 

 

Rüzgâr Enerjisi ve Verim Hesabı 

Rüzgâr enerjisi verim hesabında sabit terim olarak ½ ile hava yoğunluğu, rüzgar hızının küpü, 

güç katsayısı ve rüzgar türbini kanatlarının taradığı alanın çarpımından faydalanılmaktadır.  
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- Güç: Rüzgâr türbininin üreteceği gücü göstermektedir ve birimi Watt’tır. 

- Hava Yoğunluğu: Hava yoğunluğudur. Uluslararası standartlarda Atmosfer 

koşullarında(Deniz seviyesinde ve +15 derece sıcaklıkta ve 1013,25 mb atm basıncında) 

havanın yoğunluğu 1.225 kg/m3 tür.  

- Rüzgâr Hızı: Rüzgâr çiftliğinin bulunduğu alandaki rüzgâr hızının küpüdür.  

- Güç Katsayısı: Türbin verimini yüzdelik olarak ifade eden değerdir ve sabit bir 

değerdir. “Cp” değeri maksimum değerde yaklaşık 0.5926 olarak belirlenmiştir ve bu 

değere Betz Limiti adı da verilir. Betz limiti bir rüzgâr türbininin %59,26 verimle 

çalışabileceği anlamına gelmektedir.  

- Süpürme Alanı: türbin kanatlarının dönem esnasında süpürdüğü dairesel alandır ve m2 

cinsinden ifade edilir. Bu değer türbin karakteristiklerinde verilebilir ya da rotor 

yarıçapından da hesaplanabilir. [14] 

Rüzgâr Türbinleri Çeşitleri 

Rüzgâr türbinleri, rüzgârları oluşturan basınç farklarından kaynaklı sahip olunan kinetik 

enerjiyi mekanik enerjiye çeviren ve bu mekanik enerjiyi dâhili komponentleri ile elektrik 

enerjisi olarak bizlere sunan sistemlerdir [15].  

Bir rüzgâr türbininin temel elemanları kule, kanat, rotor, dişliler, jeneratör ve elektrik-

elektronik elamanlar ile mekanik bazı komponentlerden meydana gelmektedir. Rüzgârın 

kinetik enerjisi rotor olarak bilinen kanatçıklar vasıtasıyla mekanik enerjiye dönüştürülür. Dişli 

kutusu vasıtasıyla hızlandırılan rotor mili devir hareketi gövdedeki jeneratöre aktarılarak 

mevcut mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür ve bu elektrik enerjisi depolanır veya 

doğrudan alıcılara ulaştırılır [16]. 

Rüzgâr türbinleri dönme eksenlerine, devir sayılarına, güçlerine, kanat sayılarına, rüzgâr ile 

etkileşimlerine, kontrol sistemlerine vb. daha pek çok kritere göre sınıflandırılmıştır. Dönme 

eksenlerine göre rüzgâr türbinleri 3 gruba ayrılırlar; yatay eksenli, dikey eksenli ve eğik eksenli 

rüzgâr türbinleridir. 

Yatay eksenli rüzgâr türbinlerinde; dönme ekseni rüzgâr yönüne paralel, kanatlar rüzgâr yönüne 

diktir. YERT’lerde rotor kanatlarının sayısı azaldıkça rotor daha hızlı dönmektedir. Bu 

türbinlerin verimi yaklaşık %45’dir. Rotor kanatlarının sayısı rotor kanadının uç hız oranına 

bağlı olarak belirlenir.  Rüzgâr hızının, rotor kanadı uç hız oranına bölünmesiyle kanat uç hız 

oranı (λ) elde edilir. Eğer; 

 λ = 1-5   ise     Çok kanatlı rotor, 

 λ = 6-8   ise     Üç kanatlı rotor, 

 λ = 9-15 ise     İki kanatlı rotor, 

 λ > 15     ise     Tek kanatlı rotor kullanılır [17]. 
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Şekil 4: Yatay eksenli rüzgâr türbinleri [18] 

 

Düşey eksenli rüzgâr türbinlerinde rüzgâr yönü dönme eksenine diktir. Bu türbinlerde türbin 

kanatları düşey konumda bulunurlar. En büyük avantajları rüzgârı her yönden kabul edebiliyor 

olmalarıdır. Ancak verimleri daha düşüktür (yaklaşık %35’tir). Yer seviyesine yerleştirilebilen 

jeneratör ve dişli kutusu sayesinde kuleye ihtiyaç duymazlar. Düşük hızlarda çalışırlar. Yaw 

mekanizmasına ihtiyaç duyulmaması, bakım ve onarımının genel anlamda kolay olması, 

üretilen gücün daha kolay iletilebilmesi gibi pek çok avantajı bulunsa da ticari kullanımları 

oldukça zayıftır. Düşük verimli olmaları, yere yakın oluşundan rüzgâr hızlarının düşük olması 

ve çalışmaya başlaması için sisteme ilk hareketi verecek bir tahrik motoruna ihtiyaç duyması 

ise dezavantajları olarak sıralanabilmektedir. Üç farklı çeşidi mevcuttur. Bunlar; 

- Darrieus rüzgâr türbinleri 

- Savonious rüzgâr türbinleri 

- H-Darrieus rüzgâr türbinleri [19] 

-  

 

Şekil 5: Dikey eksenli rüzgâr türbinleri [20] 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Biyomimetik Rüzgâr Türbini Kanat Tasarımları 

Global enerji kullanım öngörülerinin ve planlanan gelişmelerin önündeki maliyet, çiftlik alanı 

ve teknolojik kısıtlamalar gibi engellerin arasında en önemlisi rüzgârla temas halinde olan ve 

elektrik üretiminin başkahramanı olan türbin kanatlarının tasarımlarıdır. İçinde pek çok sorunla 

birlikte çözümünü de barındıran doğa araştırmacılara ilham kaynağı olmuş ve araştırmacılar 

doğadan aldıkları ilhamla rüzgâr türbini kanatları için biyomimetik yeni tasarımlar 

yapmışlardır. Deniz canlılarından kuşlara, kanatlı böceklerin kanatlarından ağaç tohumları ve 

bitki yapraklarına varana kadar doğanın tasarımlarından esinlenilmiş ve gerek yeni tasarımlar 

gerekse tasarım optimizasyonları üzerine pek çok çalışma sunulmuştur [21]. 
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Aerodinamik açıdan en etkileyici biyo-ilham çalışmalarından bazıları baykuşların ve martıların 

uçuşunu içermektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda büyük baykuş türlerinin kanatlarının 1.6 

kHz’nin üzerindeki frekanslarda neredeyse sessiz uçma kabiliyeti sağladığı tespit edilmiştir 

[22]. 

Araştırmalar baykuşlara bu kabiliyeti tarak benzeri bir hücum kenar yapısı, firar kenarındaki 

saçaklar ile yumuşak ve gözenekli üst yüzey yapısının sağladığını ortaya koymuştur. Bu yapı 

aerodinamik açıdan havanın verimli olarak kullanılmasını ve düşük hızlarda yüksek taşıma 

verimine ulaşılmasını sağlamaktadır [23].Teruaki Ikeda ve arkadaşları da güçlü aerodinamik 

kuvvet üretimini ve istikrarlı uçuşu mümkün kılan kuş kanatların dan esinlenerek, küçük rüzgâr 

türbinleri için biyomimetik bir kanat tasarımı yapmışlardır. Geliştirdikleri, kuşlardan 

esinlenilmiş bükülmüş kanat morfolojisine sahip tasarımın aerodinamik özelliklerini incelemek 

için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği(HAD) kullanmışlardır ve geliştirmiş oldukları tasarımın 

geleneksel bir kanattan %8,1 oranında daha iyi performansa sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Bulmuş oldukları olumlu sonuçlar neticesinde biyomimetik kanat tasarımının rüzgâr türbinleri 

için önemli ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve kendi tasarımlarının da türbülanslı 

ortamlar için rüzgâr türbini tasarımında yenilikçi, pratik ve etkili bir yöntem sağlayabileceğini 

belirtmişlerdir [24]. 

 

 

 

Şekil 6: Tork ve dönüş hızı ölçümleri için bir kurulum şeması. (A) Düşük hızlı rüzgâr tünelinin 

perspektif görünümü. (B) Tork ölçüm kurulumunun yandan görünümü. (C) Biyo-esinlenmiş bıçaklara 

sahip prototip bir rotorun önden ve yandan görünüşü. (D) Deneysel düzeneğin görüntüsü. Çıkış ile 

rotor arasındaki mesafe yaklaşık 57 cm'dir [24]. 

 

Materyal ve Yöntem 

Rüzgar Türbini tasarımlarımızın deneysel test işlemleri İskenderun Teknik Üniversitesi 

İklimlendirme Atölyesinde mevcut T490 rüzgar tünelinde gerçekleştirilmiştir. Rüzgar 

Tünelimiz boyu 2500 mm ve akış alanı 12*12 mm dir. Rüzgar Tünelinin akış alanı 

başlangıcında akış alanında elde edilen rüzgar hızını ölçmek için bir hız sensörü mevcuttur. Bu 

hava tüneli açık hava tünelidir. Bu tip hava tünellerinde hava atmosferden alınır ve yine 

atmosfere verilir. Meme kısmı kapalı ölçüm ölümündeki hızın kararlı dağıtılmasını kontrol 

altına almaktadır. Teknik detaylarından bahsedecek olursak; hava hız ölçümü, fan hız kontrolü, 
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hava akışı, aerodinamik ve ısı transferi deneyleri için büyük ölçekte ara kanallar, açık tip hava 

tüneli, akış düzenleyici, şeffaf ölçüm bölümü, tünel tipi aksiyel fan, farklı aparatlarla sürükleme 

ve taşıma kuvveti ölçümü, kanat modeli basınç dağılımı, silindirik basınç dağılımı, dokunmatik 

LCD Ekran, USB bilgisayar bağlantısı, bilgisayar kontrolü, 220V AC şebeke beslemesi 

özelliklerine sahiptir. Rüzgâr tüneli kontrol kumandasından fan hızı değiştirilerek dijital kontrol 

ekranında rüzgâr hızının değerini okuyarak deneysel işlemlerimizi başarı ile tamamladık. Şekil 

7’ de deneysel rüzgar tüneli sistemimiz ve rüzgar türbini tasarımız ile birlikte deneysel 

sonuçlarımızı elde edecek multimetrenin sisteme entegresi gösterilmiştir. Sistemde farklı akış 

açısına ayarlayacak ve rüzgâr türbini kanatlarının monte edileceği burun konileri kırmızı renkte 

üretilerek sağdaki görüntüde verilmiştir. Benzer şekilde burun konilerine monte edilmiş örnek 

bir rüzgâr türbini kanadı ve dönü hareketini enerjiye çevirecek elektrik motoru, bununla birlikte 

motorun kablo bağlantısı direk olarak multimetreye bağlanarak rüzgâr enerjisi ile birlikte 

oluşan enerji sistemden okunmuştur. Bu şekilde farklı kanat tasarımlarımızın, farklı hücum 

açısında ve farklı akış hızında oluşan enerjiler voltaj olarak ölçülmüştür. 

 

 

Şekil 7: Deneysel Sistemlerimizi Gerçekleştirdiğimiz Rüzgar Tüneli 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Deneysel Sistemde Karşılaştırdığımız Rüzgar Türbini Kanat Tasarımları 

Sabit Kanat 1.Kanat 2.Kanat 3.Kanat 
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4.Kanat 5.Kanat 

  

 

Tablo 1. Deneysel sistemde inceleme yaptığımız rüzgar türbini kanat tasarımlarımız verilmiştir. 

Burada kullanılan kanat yapısı belirli oranda açıklık oranına ve sivrilme oranına sahiptir. Daha 

sonrasında bu oranlara sahip kanadımızı sabit kanat olarak tanımlamış bulunmakta olup, sabit 

kanatla karşılaştırma yapmak için kanat yapısının kök veteri uç veteri arasında belirli değerlerle 

farklı kanat yapısı tasarımları geliştirilmiştir. Burada sabit kanat olarak tanımladığımız kanat 

yapısının boyunda herhangi bir değişiklik yapmadan, veter hatları arasında belirli değerler 

verilerek rüzgâr türbini kanat yapıları eğimli şekilde tasarlanarak dönü hareketi ile birlikte daha 

esnek hale getirilmiştir. Deneysel sistemimizde sabit kanat ile yeniden tasarlanan kanat 

yapılarımızın aynı hızda ve aynı hücum açısında devir sayısı ve enerji üretimi arasında oluşacak 

farklar araştırılmıştır. 

 

SONUÇLAR 

Tablo 2. de Rüzgar türbini kanat tasarımlarının farklı hız ve farklı hücum açılarında elde edilen 

enerji değerlerinin voltaj değerleri verilmiştir. Burada grafikler incelendiğinde kanat yapısının 

özelliğinden dolayı hücum açısı 200 ye yaklaştıkça enerji üretiminde ki artış azalmaya 

başlamıştır. Bu açının kanat yapısına bağlı olarak tutunma kaybı değerinin olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte rüzgar hızı 5-13 m/s arasında ki değerlerde ölçüm alınmıştır, 

hız değeri arttıkça üretilen enerji değeri artmış olup, 13 m/s hız değerinde ise enerji üretiminde 

ki artış oldukça düşmüştür. Deneysel sistemimizde incelediğimiz kanat yapılarında 3. Kanat 

olarak tanımladığımız kök veteri ile uç veteri arasındaki mesafe 15 mm olan kanat yapımıza 

kadar eğrilik değeri arttıkça enerji üretimi artış göstermiştir. Bu değerden daha fazla kanat 

yapısı eğrildiğinde örneğin 4. Kanat ve 5. Kanat olarak tanımladığımız kanat yapılarında akış 

ayrılmaları oldukça yoğun gerçekleştiği için üretilen enerji sabit kanattan bile daha düşük elde 

edilmiştir.  
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Tablo 2. Deneysel Sistemde Karşılaştırılan Rüzgar Türbini Kanatlarının Enerji Değerleri 
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ÖZET 

Ildır Körfezi, Karaburun Yarımadasının güneybatısı ile Çeşme’nin kuzeydoğusu arasında 

yaklaşık 193 km2’lik denizel alana ve 68 km’lik kıyı şeridine sahiptir. 2015-2017 yılları 

arasında yürütülen TÜBİTAK 115Y180 nolu “Ege Kıyı Sularında Deniz Taban Yapılarının 

Sınıflandırılması ve Haritalanması” proje kapsamında körfezde yapılan jeofizik çalışmalar ile 

birlikte deniz tabanındaki habitatların tespiti ve haritalanması bu çalışmanın amaçlarından iki 

tanesidir. Bu amaçla, D.E.Ü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsüne bağlı Dokuz Eylül-3 

araştırma gemisiyle maximum 70m derinliklere kadar özellikle kıyı şeridindeki sığ alanlara 

odaklanarak araştırmalar yapılmıştır. Toplanan veriler sonucunda, Ildır Körfezinin ayrıntılı 

batimetrisi çıkartılmış ve yanal taramalı sonar ve video kamera sistemleriyle deniz tabanında 

gözlemlenen deniz çayırları (Posidonia Oceanica vb.) habitatlarının genel dağılımı 

haritalandırılmıştır. Gelecekte benzer alanlarda yapılabilecek araştırmalara kaynak olma 

niteliğindeki bu çalışma sayesinde denizlerimizin potansiyeli hakkındaki araştırmaların hız 

kazanması deniz bilimlerine önemli katkılar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ildır Körfezi, Deniz Jeofiziği, Denizel Habitatların Haritalanması, Yanal 

Taramalı Sonar  

ABSTRACT 

Ildır Bay has a marine area of approximately 193 km2 and a coastline of 68 km between the 

southwest of the Karaburun Peninsula and the northeast of Çeşme. The determination and 

mapping of habitats on the seabed together with the geophysical studies carried out in the bay 

within the scope of the TUBITAK number 115Y180 "Classification and Mapping of Seabed 

Structures in Aegean Coastal Waters" project carried out between 2015-2017 are two of the 

aims of this study. For this purpose, researches have been carried out with the Dokuz Eylül-3 

research ship affiliated to D.E.U Institute of Marine Sciences and Technology, focusing 

especially on shallow areas on the coastline up to a maximum depth of 70m. As a result of the 

collected data, detailed bathymetry of Ildır Bay was obtained and the general distribution of 

seagrass (Posidonia Oceanica etc.) habitats observed on the sea floor was mapped with side 

scanning sonar and video camera systems. The acceleration of research on the potential of our 

seas, which serves as a source for future research in similar fields, will make significant 

contributions to marine sciences. 

Keywords: Ildır Bay, Marine Geophysics, Marine Habitat Mapping, Side Scan Sonar 
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1.INTRODUCTION

Western Anatolia neotectonism is represented by tectonic regime (McKenzie, 1972; Şengör, 

1979; Şengör, 1980). The regionally tectonic regime in the N-S direction is the result of 

neotectonism throughout Anatolia. During the West, Anatolian block was pushed on the African 

plate along the Hellenic arc in the Aegean Sea with a of rotation counterclockwise in Western 

Anatolia (Fig.1.1) (Dewey and Şengör, 1979; Şengör, 1979; Şengör, 1980; Şengör et al., 1985). 

Opened tectonic regime in Western Anatolia is the result of rotation in the region (Emre, et al., 

2005). 

Figure 1.1 Seismicity around the Aegean plate region indicated by coloured dots. Arrows 

show plate movement relative to a fixed Nubia plate (Apel et al., 2007) 

Fig.1.2 shows the distribution of the earthquakes in the study area (M≥2) reported by Bogazici 

University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) between January 

1990 and September 2005.  

The two important earthquakes were observed. The events of 6 November 1992 (Mw = 6.0) 

and 10 April 2003 (Mw = 5.7) may be related to the SFZ and OFZ, respectively. Altınok et al. 

(2005) studied historical earthquakes in the region and reported some destructive events (i.e., 

1881 and 1949). 
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Figure 1.2 Geological units (Uzel et al., 2012) and seismicity of the Karaburun Peninsula. 

Blue lines are faults. 1: Quaternary alluvium, 2: Neogene volcanics, 3: Neogene sediments, 4: 

Bornova flysch, 5: Paleozoic-Mesozoic carbonates, 6: Plutonic intrusives. GFZ: Gulbahce 

Fault Zone, OFZ: Orhanlı Fault Zone, S: Seferihisar, SFZ: Seferihisar Fault Zone, UI: 

Uzunkuyu Intrusive. 

Study area (Fig.1.3) is located to the southwest of the Karaburun Peninsula and to the northeast 

of Cesme. The marine area is approximately 193 km
2

 and  has a coastline of about 68 km long. 

The purpose of this study is to determine and mapped the seabed features of Ildır Bay by using 

acoustic technology, underwater photos, geomorphological and sedimentological evaluation. 
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Figure 1.3 Study area (Ildır Bay is shown with a red hexagon) 

2. MATERIAL AND METHOD

Within the scope of the TÜBİTAK project carried out at that time, 15-day marine geology and 

geophysics, current measurements, sedimentological and biological samplings were carried out 

in the study area in 2017. Data were collected along 180 km
2
 coastal area for Ildır Bay. 

Validation of seabed structures were done by underwater photos. According to acoustic data, 

each anomaly in the sea bed was validated with go-pro and its boundaries were tried to be 

determined. Those results were used to upgrade traditional mapping methods (e.g. satellite-

image and ground-truthing) for developing a new habitat map of study area. 

During the study, the speed of the research vessel was chosen as 3-3,5 knots. This is because 

acoustic systems receive data with maximum efficiency at these speeds. The reason for keeping 

the speed within this range is the acoustic systems used to record data with maximum efficiency 

at these speeds. However, the recorded data can only be taken under appropriate sea conditions. 

With the strong wind and the sea wavelength exceeding 1.5 meters, the work was interrupted 

and the appropriate time was expected. 

3. RESULTS AND DISCUSSION

Data were collected on 425 km lines for 11 days in the study area. Firstly, the present 

bathymetry map of the Ildır Bay was revealed. According to the depth map, the deepest point 

of the Gulf is around 65 meters (Fig.3.1) The depths of fish farms range from 35 to 62 meters. 

According to ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) data, the flow rates had diminished 

through the centre of the Bay. However, a high currents observed at outside of the Bay.  
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Figure 3.1 Bathymetry map of Ildır Bay 

Two seagrasses species were determined in the region: Posidonia oceanica (L) Delile and 

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson. The C. nodosa was spread over the coastline from 9 to 

10 meters, where P. oceanica was generally 30 meters and a maximum of 36 meters Caulerpa 

cylindracea Sonder in the south of the study area and Stypopodium schimperi (Kützing) 

Verlaque & Boudouresque in the north were observed by alien invasive plants. 

The distribution of seagrasses in the Ildır Bay shaped by the present bathymetric structure. Due 

to the rapid increase of depths on high slopes (Fig.3.2), it is seen that the seagrasses have a 

narrow distribution along the coast. After evaluating the side scan sonar and the shallow seismic 

data together with the underwater photographs, detailed results were obtained.  

Figure 3.2 Shallow seismic data obtained from N-S direction and the seagrass detected in the 

area 
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The shelf and basin slope area of Ildır Bay is underlain by superimposed deltaic sequences. 

Following the Holocene post glacial transgression, deltas were re-established deep in ancestral 

bays and little sedimentation took place on the shelf. The main architecture change occurred at 

ca. 7000 BP, i.e. when the sea-level rise slowed down comparably. Rate of sea-level rise, 

sediment supply, basement hypsometry and hydrodynamic regime appear therefore as key-

factors controlling the general geometry, preservation and nature of the sedimentary infilling. 

It appears in particular, that wave and current dominated bodies could be preserved in the infill 

of micro tidal bay settings characterized by erosional seabed morphology especially in southern 

part of the Bay. 
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ÖZET 

Giriş: Kahramanmaraş ilinde 15 yaş ve üstü kadın populasyonda üriner inkontinans prevelansı 

özelliklerini tanımlamak ve üriner inkontinansla ilişkili faktörleri bir anketle araştırmak 

amaçlanmıştır. Böylece toplumsal bir sağlık problemi olan üriner inkontinansın önemi ve 

psikososyal sonuçları değerlendirilmiştir. 

Gereç-Yöntemler: Taramalar sosyoekonomik düzeye göre belirlenen 4 ayrı bölgede yapıldı. 

Bu bölgelerin sosyoekonomik düzeyi düşükten yükseğe doğru sırasıyla 4.Bölge: Tekke Sağlık 

Ocağı ve bağlı mahalleler, 3. Bölge: Yavuz Selim Sağlık Ocağı ve bağlı mahalleler, 2.Bölge: 

Dumlupınar Sağlık Ocağı ve bağlı mahalleler, 1. Bölge: Fatih Sağlık Ocağı ve bağlı mahalleler 

olarak belirlendi. Bu bölgelerde yaşayan 5000 kadın, hemşireler ve anketörlerce ankete dahil 

edildi. 4506 kadın sorulara yanıt verdi.  

Bulgular: Populasyondaki üriner inkontinans prevelansı %18,8 (850/4506) idi. %13’ünün 

(594/4506) 15 yaşından önce enüresiz nokturnasının olduğu, inkontinan kadınların %73,6’sının 

(622/850) stres inkontinansı; %72’sinin (609/850) urge inkontinansı; %38,5’inin (321/850) bir 

doktora başvurduğu ve bunların %42,7’sinin (363/850) medikal, cerrahi veya rehabilitasyon 

tedavisi aldığı saptandı. Üriner inkontinansı olanların %59,3’ü (515/850) kendilerini sinirli ve 

gergin olarak tanımladıklarını; %25,3’ü (233/850) antidepresan ilaç kullandıklarını; %89,1’i 

(771/850) cinsel olarak aktif olduklarını, %41,5’i (441/850) ise cinsel ilişki sırasında ağrı 

duyduğunu belirtti. BMI (Vücut Kas İndeksi) ile tüm inkontinans tiplerinde doğru, eğitim 

seviyesiyle ters orantı vardı. 

Sonuç: Üriner inkontinans kadınlarda sık görülen ve yaşla prevalansı artan önemli bir 

problemdir. Üriner inkontinansın yaşam kalitesine olan etkisi; bu probleme daha fazla önem 

verilmesi gerekliliğini göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Üriner inkontinans, prevelans, urge inkontinans, stres inkontinans, miks 

tip inkontinans 
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ABSTRACT 

Objective: It was aimed to define the prevalence of urinary incontinence in the female 

population aged 15 and over in Kahramanmaraş province and to investigate the factors 

associated with urinary incontinence with a questionnaire. Thus, the importance and 

psychosocial consequences of urinary incontinence, which is a social health problem, were 

evaluated. 

Material and methods: Scans were made in 4 different regions determined according to 

socioeconomic status. These regions are from low to high socioeconomic level, respectively, 

4th region: Tekke health center and its neighborhoods, 3rd region: Yavuz Selim health center 

and its neighborhoods, 2nd region: Dumlupınar health center and its neighborhoods, 1st Region: 

Fatih healthcare and its neighborhoods. 5000 women living in these areas were surveyed by 

nurses and surveyors. 4506 women answered the questions. 

Results: The prevalence of urinary incontinence in the population was 18.8% (850/4506). 13% 

(594/4506) had enuresis nocturna before the age of 15, and 73.6% (622/850) of incontinent 

women had stress incontinence; 72% (609/850) had urge incontinence; It was determined that 

38.5% (321/850) consulted by a doctor and 42.7% (363/850) of them received medical, surgical 

or rehabilitation treatment. 59.3% (515/850) of those with urinary incontinence describe 

themselves as angry and nervous; 25.3% (233/850) used antidepressant drugs; 89.1% (771/850) 

stated that they were sexually active, and 41.5% (441/850) stated that they felt pain during 

sexual intercourse. BMI (Body Muscle Index) was correlated in all incontinence types and 

inversely correlated with education level. 

Conclusion: Urinary incontinence is an important problem that is common in women and its 

prevalence increases with age. The effect of urinary incontinence on quality of life shows that 

we need to pay more attention to this problem. 

Keywords: urinary incontinency, prevalence, urge incontinency, stress incontinency, mixed 

type incontinency 

 

AMAÇ 

Üriner inkontinans (UI) kadınlarda sık görülen, ekonomik ve duygusal etkileri olan bir sağlık 

problemidir. UI prevalansı yaşla artmaktadır ve yaşlanmanın normal bir sonucuymuş gibi 

algılanabilmektedir. Toplumun ortalama yaşam süresi artıkça hastalığın toplumdaki önemi de 

gittikçe artmaktadır (1). Amerika’da erişkinlerin %10-35’inde ve huzur evlerinde kalanların 

%50’sinde olmak üzere toplam 13 milyon inkontinan hasta bulunmaktadır. Prevalanstaki bu 

artış kısmen artan bilince ve tanı koymaya bağlı olsa da bu durum önümüzdeki yıllarda 

ürologlar için kritik bir noktaya gelecektir. UI yaşam kalitesini de düşürmektedir ve mesleki, 

sosyal, fiziksel, cinsel, psikolojik ve medikal gibi insan yaşamının tüm yönlerini etkileyen bir 

durumdur (2). UI, her yaştaki erkek ve kadını etkileyebilmektedir (3). Genelde kadınlar 

erkeklere göre 2 kat daha etkilenmektedir. Daha genç populasyonlarda kadınlarda Stres üriner 

inkontinans (SUI) daha sık görülür. Yaşlandıkça cinsiyet göre fark azalmakta ve Sıkışma (urge) 

inkontinansı (UUI) daha sık görülmeye başlamaktadır. Güncel epidemiyolojik çalışmalar 

yetersiz olmakla birlikte tüm ırkların ciddi oranda etkilendiğini gösterilmektedir (4).  

Çok sayıda çalışma, inkontinansın ciddi etkilerini ortaya koymuştur (2,5-10). İnkontinanslı 

hastaların özgüvenleri azdır, utanma ve suçluluk duygusu hissetmektedirler. Bu durum onları 

verimli çalışmaktan ve sosyal aktivitelerde yer almaktan alıkoyar. Birtakım çalışmalar UI ve 

depresyon arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmıştır (11,12). SUI hastaların fiziksel aktivitelerini 

kısıtlar. Uzun dönemdeki bu hareket kısıtlamasının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri belli 
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değildir ancak önemli olabilir. UUI yaşam kalitesini SUI’dan bile daha fazla etkilemektedir. 

İnkontinans nedeniyle cinsel yaşam ve kişilerarası ilişkiler de olumsuz etkilenmektedir. Pek 

çok çalışma inkontinansın yaşam kalitesini etkileyen geniş sosyal sonuçları olduğunu 

göstermiştir (13-15). İdrar kaçırmanın yol açtığı hijyenik problemler ve utancın sosyal 

izolasyon ve depresyona neden olabildiğinden (16,17) sosyal etkisi büyüktür. Bu durum 

Uluslararası Kontinans Topluluğu (ICS) tarafından inkontinansın tanımı içerisine dahil 

edilmiştir (18). UI’nin ekonomik etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Maliyet 

yalnızca tanı testi, cerrahi işlemler ve kullanılan pedlerle değil artan çamaşır kullanımı, sarf 

malzemeleri, hemşire bakımı ihtiyacı da buna dahildir. İnkontinans durumu evde hemşire 

bulunmasını da gerektirebilmektedir (19).  

Bizim çalışmamızdaki amaç, Kahramanmaraş il merkezindeki 15 yaş üstü kadınlardaki UI 

prevalansını belirlemektir. Ayrıca UI’nin potansiyel ilaç kullanımı, yaşam şekli ve 

sosyoekonomik risk faktörleriyle, fiziksel aktiviteyle olan ilişkisini, cinsel yaşam üzerindeki 

etkilerini ve yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkilerini saptamaya yöneliktir. Bu amaçla il 

merkezinde belirlenen belli bölgelerdeki kadınlarda bu çalışmayı gerçekleştirdik. 

 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Çalışmamızda UI ile ilişkili faktörler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Üroloji Anabilim dalı tarafından hazırlanan bir anketle sorgulandı (Şekil 1). Merkez ilçenin 

nüfus dağılımı ve ekonomik durumlarını içeren bilgiler yerel yönetimlerden temin edildi. 

Çalışmamız Kahramanmaraş il merkezinde yaşayan sosyoekonomik düzeylerine göre 

belirlenen 4 farklı bölgedeki 15 yaş ve üstü kadınlarda yapıldı. Bu bölgelerin sosyoekonomik 

düzeyi düşükten yükseğe doğru sırasıyla 4.Bölge: Tekke sağlık ocağı ve bağlı mahalleler, 3. 

Bölge: Yavuz Selim sağlık ocağı ve bağlı mahalleler, 2.Bölge: Dumlupınar sağlık ocağı ve bağlı 

mahalleler, 1. Bölge: Fatih sağlık ocağı ve bağlı mahalleler olarak belirlendi. Bu bölgelerde 

yaşayan 5000 kadın, eğitim hemşireleri ve özel eğitimli anketörlerce ankete dahil edildi. 4506 

kadın anket sorularına yanıt verdi. Bu soru formu görevli kişiler tarafından ev ev dolaşılarak 

dolduruldu. Soru formlarındaki ana soru; kişinin kendi algısı ile UI olup olmadığıydı. Birisi 

aracılığıyla verilen cevaplar kabul edilmedi. Katılımcılara yaşamları boyunca UI ile ilgili 

herhangi bir şikâyet yaşayıp yaşamadıkları, eğer yaşadıysalar bunun sıklığı, hangi 

semptomlarla ortaya çıktığı, nasıl teşhis konulduğu, tedavi edilip edilmediği soruldu. Ayrıca, 

düzenli olarak kullandıkları bir ilacın olup olmadığı, UI’nin cinsel hayatlarını nasıl etkilediği, 

adet görüp görmedikleri, doğum yapıp yapmadıkları ve doğum yapanların doğum şekli, 

geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu (İYE) öyküsü, konstipasyon şikayetlerinin olup olmadığı, 

inkontinansın günlük ve psikososyal yaşamlarını etkileyip etkilemediği ve fiziksel 

aktivitelerinin olup olmadığı sorgulandı. 

İstatistiksel analizde inkontinansın her 3 tipi (urge, stres ve miks) ayrı ayrı bağımlı değişkenler 

olarak ele alındı. İnkontinansa etkisi olabileceği düşünülen tüm değişkenler Ki kare analiziyle 

değerlendirildi. Bu analizler sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bulunan değişkenler lojistik 

regresyon modeline dahil edildi. Lojistik regresyon analizi sonucunda tüm diğer değişkenlere 

göre düzeltilmiş odds oranları elde edildi. Tüm istatistiksel analizler SPSS 9.0 bilgisayar 

programında yapıldı. 

 

BULGULAR  

Ankete katılan kadınların yaş ortalaması 33.78 ± 12.44 (15-86), UI prevalansı %18,8 

(850/4506) idi. İnkontinan kadınların %73.6’sı (622/850) SUI olduğunu; %72’si (609/850) 

UUI, %52.3’ü (445/850) de miks inkontinans (MUI) yaşadığını belirtti. Aynı zamanda saf UI 
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prevalansı %3.7 (165/4506), saf SUI prevalansı % 4.0 (178/ 4506) ve saf MUI prevalansı % 9.9 

(445/4506) olarak bulundu. Sonuçlar, anket formundaki çeşitli parametrelerle 

değerlendirildiğinde aşağıdaki bulgular elde edildi. 

UUI’ı yaş, vücut kitle indeksi (BMI), doğum sayısı, adet görüp görmemesi, sosyoekonomik 

düzey, gün içerisindeki hareketsizlik süresi ve doğurulan bebeklerin doğum ağırlığı ile ilişkili 

bulduk. Cinsel ilişki, sinirli ve gergin bir ruh haline sahip olmak, sigara kullanımı, idrar yolu 

enfeksiyonu öyküsü ve konstipasyonla anlamlı bir ilişki saptanmadı. SUI sosyoekonomik 

düzey, BMI, yaş ve doğum şekli ile ilişkili bulurken; eğitim, 15 yaş öncesi enürezis nokturna 

öyküsü olanlar, sigara kullanımı, doğum sayısı, bebeğin doğum ağırlığı, konstipasyon, sinirli 

ve gergin bir ruh haline sahip olmayla ilişki saptanmadı. MUI sosyoekonomik düzey, BMI, yaş, 

eğitim, 15 yaş öncesi enürezis nokturna öyküsü olanlar, doğum sayısı, adet görüp görmemesi, 

doğum şekli, cinsel olarak aktifliği, idrar yolu enfeksiyon öyküsü, bebeğin doğum ağırlığı, 

konstipasyon, sinirli ve gergin bir ruh haline sahip olmayla ve yaşanılan bölge ile ilişkisi 

anlamlıyken, sigara kullanımı, gün içerisinde oturarak geçirdiği süreyle ile ilişkisi anlamsızdı. 

Lojistik regresyonuna baktığımızda UUI parametreleri BMI, okuma- yazma bilmeyenlerle ve 

ilkokul-ortaokul mezunu olanlarla, gün içerisinde 9 saat ve üstü süreyi oturarak geçirenlerle 

ilişkili iken; gün içerisinde 5-8 saat süreyi oturarak geçirenlerle, yaş, bölge, doğum sayısı, 

bebeğin doğum ağırlığı, adet görüp görmediği ve doğum şekli ile ilişkisizdi (Tablo1). SUI 

parametreleri 35-54 yaş grubunda olanlarla, sezaryenle(C/S) doğum yapanlarla ve 4.bölgede 

yaşayanlarla ilişkili bulunurken; 35 yaş altı ve 54 yaş üzeri olanlarla, BMI, adet görüp 

görmemesi, normal doğum ve diğer bölgelerde yaşayanlarla ilişkisi saptanamadı (Tablo2). MUI 

parametreleri 35 yaş ve üzeri olanlarla, 15 yaş öncesi enürezis nokturna şikayeti olanlarla, 

müdaheleli doğum yapanlarla, 3. ve 4. bölgede yaşayanlarda ilişkili iken; BMI, 34 yaş ve altı, 

adet görüp görmemesi, C/S öyküsü, 2.bölgede yaşama, eğitim ve gün içerisinde oturulan 

süreyle ilişkisi anlamlı bulunmadı (Tablo3). 

 

TARTIŞMA 

UI dünya çapında milyonlarca insanın hayat kalitesini kötü yönde etkileyen ve sık rastlanan bir 

durumdur. Rapor edilen prevalanslar kadınlar için %4.5-53 ve erkekler için %1.6-24 

civarındadır (20). Görülme sıklığının bu kadar geniş bir aralıkta verilmesinin nedeni çeşitli 

çalışmalarda idrar kaçırmanın değişik şekilde tanımlanmasından kaynaklanmaktadır. İdrar 

kaçırma kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha sık görülmekte ve her iki cinste de yaşla doğru 

orantılı olarak artış göstermektedir (21). Prevalanslardaki bu büyük farklılık klinik anlamlı 

inkontinans tanımının eksikliğinden, araştırma metodolojisindeki farklılıklardan ve sonuçların 

validasyonlarındaki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Van Oyen ve ark.larının Belçika’da  

yapmış oldukları çalışmada; 15 yaş ve üst populasyonda toplam UI prevalansı kadınlarda %4.6 

bulunmuş ve bu oranın 75 yaş üstü kadınlarda %21’e kadar arttığı gösterilmiştir (22). 

İngiltere’de yapılan diğer bir çalışmada 20-79 yaşları arasındaki kadınlardaki SUI, UUI ve MUI 

sıklığı sırasıyla %15.3, %13.3, ve %11.5 bulunmuşken (23), İsveç’in Göteborg şehrinde 46-86 

yaşları arasındaki kadınları kapsayan bir çalışmada ise UI prevalansı 86 yaşındakilerde %24.6, 

46 yaşındakilerde %12.1 bulunmuştur (24). Siracusano ve ark.larının yaptığı çalışmada ise 

İtalyan, kentli, genç ve orta yaşlı kadınlarda UI prevalansı %20 bulunmuştur (1). Yine, 

Danimarka’da yapılan bir çalışmada erişkin kadın populasyonunun %17’sinin inkontinan 

olduğu bildirilmiştir (25). 20 yaş üzerindeki Avusturyalı kadınlarda %26.3’lük prevalans 

oranları rapor edilmiştir (26). Hannestad ve arkadaşları benzer yaş grubundaki Norveç 

kadınlarında genelde %25 ve şiddetli UI’da %7 gibi oranlarda rapor etmişlerdir. Yapılan bir 

çalışmada İspanya’da UI prevalansı %23.9, Fransa’da %44, Almanya’da %41 ve İngiltere’de 

%42 bulunmuştur (27). Smith’s urology’ye göre; bakım evlerindeki hastaların yaklaşık %50’si 

ve 65 yaş üstü kadınların %15-30’u UI’den yakınmaktadır (28). Ülkemizde, Adnan Menderes 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalı tarafından 2005 yılında yapılan; Türkiye’nin 

batısında kadın UI’sı, prevalansı, risk faktörleri ve yaşam kalitesi üzerine etkileri başlıklı 18 

yaş üstü 1012 kadında yapılan çalışmada UI’nın genel prevalansı %23,9 bulunmuştur. Bu 

kadınların 62’sinde (%25,6) UUI, 80’ninde(%33,1) SUI ve 100’nünde (%41,3) MUI 

saptanırken, prevalans oranlarının ilerleyen yaşla birlikte artış gösterdiği bildirilmiştir (29). 

Türkiye’de kadın UI’larını değerlendiren başka çalışmalar da vardır. Bu çalışmalara göre 

prevalans oranları %24.5 ve %49.7 arasında değişmektedir (30,31). Bu çalışmada UI 

prevelansını %19,2 olarak bulduk (850/4434). Hastaların %13’ü (585/4434) 15 yaşından önce 

enüresiz nokturna yaşadıklarını belirttiler. Ankete katılanların %73,6’sının (622/850) SUI, 

%72’sinin (609/850) UUI’ı olduğunu tespit ettik. 

İnkontinans nedeniyle cinsel yaşam ve kişilerarası ilişkiler olumsuz etkilenmektedir (32). 

Siracusano ve ark.larının yaptığı çalışmada üriner inkontinanslı kadınların %85,5’inin normal 

cinsel ilişkiye girebildiklerini ve seksüel aktivitelerinin UI nedeniyle zarar görmediği 

bildirilmiştir (1). Bu çalışmada total UI prevalansı %20 iken, UI olanların %18’i 18 yaşından 

önce nokturnal enürezis yaşadıklarını, %47’si de doğumdan sonra UI’nın başladığını ifade 

etmiştir. İnkontinan kadınların %83’ü SUI, %44’ü UUI yaşadığını, %18’i ped kullandığını, 

%20’sinin bir doktora başvurduğunu ve bunların ancak yarısının medikal, cerrahi veya 

rehabilitasyon tedavisi aldığını, %50’sinin ise geçmişte veya şu an mevcut olan İYE varlığını, 

%8’inin aynı zamanda fekal inkontinans da yaşadığını söylemiştir. Çalışmamızda inkontinan 

kadınların %41,5’i (441/850) gibi yüksek bir oranda cinsel ilişki sırasında ağrı duyduklarını 

belirtmeleri ne kadar olumsuz yönde etkilendiklerini göstermektedir. 

İYE üriner inkontinansa neden olan veya eşlik eden geri dönüşümlü bir durumdur (29). İYE 

varlığının kadınlarda UI prevalansını olumsuz yönde etkilediği söylenmektedir (22). 

Çalışmamızda İYE geçirenlerde UUI görülme sıklığı %3,8 iken (78/2071), İYE 

geçirmeyenlerde UUI %3,6 (87/2436) idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. İYE 

geçirenlerde, MUI görülme %12,3 iken (255/2071), İYE geçirmemiş olanlarda %7,8 idi 

(190/2436). Bu fark istatistiksel olarak anlamlı olarak bulundu.   

İnkontinanslı hastaların, kendilerine olan güvenleri çoğunlukla az olmakla beraber utanma ve 

suçluluk duygusu da hissetmektedirler. Bu durum onları verimli çalışmaktan ve sosyal 

aktivitelerde yer almaktan alıkoymaktadır. Birtakım çalışmalar UI ve depresyon arasındaki 

ilişkiyi açığa çıkarmaya başlamıştır (11,12). İnkontinansı olan kadınların %22’sinin idrar 

kaçırmayı utanç verici ve küçük düşürücü bir durum olarak algıladığını fakat yalnızca %6’nın 

hayal kırıklığı yaşadığı ve %2’nin uzun süre evden dışarı çıkamadığı bildirilmiştir (1). Yine 

aynı çalışmada, inkontinan kişilerin %62’sinin kendilerini anksiyöz veya gergin olarak 

tanımladıklarını, %22’sinin anksiyete ve gerginlik durumunda üriner sızıntılarının arttığını, 

%9’u antidepresan kullandığını, %85’i cinsel aktif olduklarını belirtirken yalnızca %2’si UI’yı 

tatmin edici bir cinsel aktivite için engel olarak gördüklerini rapor ettiler. Ayrıca, bir çalışmada 

deneklerin %30’nun hastalıkları nedeniyle kendilerini malül hissettikleri bu nedenle de UI’nın 

ciddi psikososyal etkilerinin olduğunu belirtmiştir (22). Bizim çalışmamızda da UI olgularının 

%34,9’u (294/850) UI’yı utanç verici ve küçük düşürücü bir durum olarak algıladıklarını ve 

%59,3’ü (515/850) kendilerini sinirli ve gergin olarak tanımladıklarını; %25,3’ü (233/850) 

antidepresan kullandıklarını belirtmişlerdir. Tüm bu bulgular yukarda belirtilen çalışmalarla 

paralellik göstermektedir. Yine Siracusano ve ark.larının  çalışmasında   UI şikayeti olanların 

%22’nin idrar kaçırmayı utanç verici ve küçük düşürücü bir durum olarak algıladığı inkontinan 

kişilerin %62’sinin kendilerini sinirli veya gergin hissettiklerini ve %9’unun da antidepresan 

kullandıklarını belirtmiştir (1).  

Kadınlarda UI’nın yaşla birlikte arttığı ve bunun nedeninin ise bilinmediği yapılan bir 

çalışmada rapor edilmiştir (22). Çalışmamızda ise, UI’nın yaşla birlikte arttığı, SUI’nın 15-54 

yaş arasında yaşla birlikte arttığı halde 55 yaş ve üstünde azaldığı, MUI’nın ise UUI gibi yaş 
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ilerledikçe arttığı görüldü. 15-49 yaşları arasında UI prevelansı %16,4 (690/3894) olarak 

bulunurken, yine bu yaş grubu arasında UUI %2,9 (112/3894), SUI %3,7 (146/3894) ve MUI 

%8,2 (321/3894) olarak saptandı. Başka bir çalışmada SUI prevalansının 4. dekatta pik yaptığı; 

UUI ve MUI’ın ise 6. dekattan sonra pik yaptığı rapor edilmiştir (33). Bizim anket sonuçlarına 

göre 30 yaş altı kadınlarda SUI prevelansı %68,3 iken (157/230); 30 yaş üstü kadınlarda SUI 

prevelansı %75,9 (461/607) olarak saptandı. UUI prevalansı ise 30 yaş altı kadınlarda %67,5 

(156/231) iken, 30 yaş üstü kadınlarda %73,6 (443/602) olduğu gözlendi. Yine aynı çalışmada 

UI’lerin %83’ü idrar kaçırmayı fiziksel egzersizle ilişkili bulurken, %43,5’i UUI bildirmiştir. 

Bu prevalansın 30 yaş altında %61 iken, 30 yaş üstünde %42 olduğu, bununda 20-30 yaşlarında 

üriner ve genital enfeksiyonun daha sık görülmesine bağlandığı kaydedilmiştir (1). Bizim 

çalışmamızda ise inkontinan kadınların %73,6’sının (622/850) fiziksel zorlanma ile idrar 

kaçırdığı; %72’sinin (609/850) UUI yaşadığı tespit edilmiştir. 35-44 yaş grubunda olanların 

MUI rahatsızlığı olma riski, 15-24 yaşındakilere göre 2.4 kat daha fazlayken 45-54 yaş 

grubunda olanlarda risk 15-24 yaşındakilere göre 3.12 kat, 55-64 yaş grubunda olanlarda risk 

15-24 yaşındakilere göre 3.44 kat, 65 yaş ve daha üstü olanlarda ise risk 15-24 yaşındakilere 

göre 6.1 daha fazla olarak bulduk.  

Belçika’da yapılan bir çalışmada fiziksel aktivite azaldıkça UI’ın arttığı rapor edilmiştir (22). 

Çalışmamızda fiziksel aktiviteyi, 24 saat içerisinde ne kadar süre (saat) oturarak geçirdiği 

sorgulanarak değerlendirmeye alındı. Buna göre UI 24 saatin 4 saat ve altını oturarak 

geçirenlerde %3,1(56/1830), 5-8 saat süre oturarak geçirenlerde %3,4 (56/1646) idi. 9 saat ve 

üstü oturarak geçirenlerde %7 (39/557) olarak saptandı. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. 

MUI, 4 saat ve altı oturarak geçirenlerde %9,1(167/1830) olarak bulunurken; 5-8 saat oturarak 

geçirenlerde %9,9 (163/1646), 9 saat ve üstü oturarak geçirenlerde %11,1 (62/557) idi. Bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bir günde, 9 saat ve üstü süreyi oturarak geçirenlerde UUI, 

4 saat veya altı süreyi oturarak geçirenlere göre 2.17 kat fazla idi. 

Bizim çalışmamızda BMI ile UUI arasında doğru orantı olduğu, BMI artıkça UUI görülme 

sıklığının arttığı; aynı şekilde SUI ve MUI’ın BMI arttıkça görülme sıklığının arttığı belirlendi. 

Zayıf-normal kilolularda UUI prevalansı %2 (39/1958), SUI prevalansı %2,1 (42/1958), MUI 

prevalansı %6,6 (130/1958) olarak bulundu. Kilolularda UUI prevalansı %3,9 (53/1370), SUI 

prevalansı %5,3 (73/1370), MUI prevalansı %9,7 (133/1370) olarak belirlendi. obez-morbid 

obez olanlarda, UUI prevalansı %7,1 (61/865), SUI prevalansı %6,0 (52/865), MUI prevalansı 

%16,9 (146/865) idi. Obezlerde UI riski arttığı ve kontinans durumunun anlamlı derecede BMI 

ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (22,24,34). Çalışmamızda ise obez-morbid obez grubuna 

girenlerde UUI rahatsızlığı olma riski, zayıf-normal kilolu grubuna girenlere göre 2,29 kat daha 

fazla idi. Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise özellikle SUI için obezite ve yüksek BMI iyi 

bilinen risk faktörleri olmalarına rağmen UI ve obezite arasında bir ilişki bulunamamıştır (29). 

Tüm inkontinans tiplerinin eğitim seviyesi ile ters orantılı olduğu saptandı. Yapılan bir 

çalışmada ise eğitim durumu ve kişi başına düşen gelir ile UI prevalansı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı yalnızca kadınlarda eğitim durumu artıkça üriner 

inkontinansta azalma olduğu belirtilmiştir (22). 3. bölgede yaşayanların MUI olma riski, 1. 

bölgede yaşayanlara göre 1.61 kat daha fazlayken, 4. bölgede yaşayanlarda risk, 1. bölgede 

yaşayanlara göre 2.93 daha fazladır. Bizim çalışmamızda eğitim düzeyleri ilkokul- ortaokul 

grubuna girenlerde UUI’a yakalanma riski, eğitim düzeyleri lise-üniversite ve üzeri olan gruba 

göre 2.24 kat daha fazlayken, okuma-yazma bilmeyenlerde risk, lise-üniversite ve üzeri olan 

gruba göre 2.17 kat daha fazla idi.  

Milsom ve ark. kadınlarda UI prevalansının pariteyle güçlü korelasyon gösterdiği ve en belirgin 

artışında ilk çocuğun doğumundan sonra görüldüğünü rapor etmiştir (24). Diğer bir yayında ise 

doğum sayısının, UI için güçlü bir risk faktörü olduğu belirtilmiştir (29). Bizim çalışmamızda 

ise doğum yapanlarda UI prevalansı %21,9 (893/3460) olarak saptandı ve doğum sayısı arttıkça 
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UI görülme sıklığının da arttığı (hiç doğum yapmamışlarda %17,6 (290/1650), 3-4 doğum 

yapanlarda %21,7 (211/972), 5 ve üstü doğum yapanlarda %37,9 (151/398)) belirlendi. 

Siracusano ve ark.larının yaptığı çalışmada UI’nin tüm yaş gruplarında, çocuk doğurmuş 

kadınlarda nulliparlardan daha fazla görüldüğü, 4 veya daha fazla çocuk doğurmuş kadınlarda 

ise daha sık olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte çocuk doğurma ve inkontinans arasındaki 

ilişkinin net olmadığı sonucuna varılmıştır (1). Nygaard ve ark.ları C/S ile doğum yapanlarla 

UI arasında hiçbir ilişki bulamazken, parite ve vajinal doğum(NVY) sayısıyla UI gelişimi 

arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır (24). Başka bir çalışmada UI ve doğum şekli arasında 

bir ilişki gösterilememiştir (29). Doğum şekli ile UI arasındaki ilişkiyi biz de araştırdık ve şu 

bulguları saptadık. UUI, NVY doğum yapanlarda %4,6 (109/2371) iken müdahaleli doğum 

yapanlarda (MDY) UUI %2,9 (7/239), C/S ile doğum yapanlarda UUI %2,9 (25/859) olarak 

bulundu. Bu farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. SUI’nin NVY’dan doğum 

yapanlarda prevalansı %4,9 (116/2371) olarak belirlenirken MDY’da %8,8 (21/239), C/S ile 

doğum yapanlarda ise %3,1 (27/859)idi. Bu farklar istatistiksel olarak anlamlıydı. MUI ise 

NVY’dan doğum yapanlarda %12,9 (307/2371) oranında görülürken MDY’de %11,3’idi 

(27/239). C/S ile doğum yapanlara ise MUI %6,3 (54/859) olarak saptandı. Bu farklar 

istatistiksel olarak anlamlıydı. En az bir MDY’lerin MUI’ya yakalanma riskleri NVY doğum 

yapanlara göre 1.5 kat daha yüksekti. En az bir kez C/S ile doğum yapanların, SUI’a yakalanma 

riski NVY doğum yapanlara göre 2.41 kat daha yüksektir.  

 

SONUÇ 

Üriner inkontinans özellikle kadınlar için önemli bir sağlık sorunu olabilmektedir. Artan 

ortalama yaşam ömrü ve sosyal bilinçle beraber görülme sıklığı artmaktadır. İnkontinans tipini 

tayin etmek ve buna yönelik tedavi uygulamak toplumun sağlık politikasının doğru 

yönetiminde temel rol oynamaktadır. Öte yandan uygun tanı ve tedaviyle hastaların yaşam 

konforu önemli derecede artmaktadır. 
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TABLOLAR 

 

Tablo 1. Urge İnkontinansın Anket Formundaki çeşitli parametrelerle Lojistik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Parametreler 

 

Odds 

Oranı 

%95 Güven Aralığı P 

1- Yaş: 

                15-24 

                25-34 

                35-44 

                45-54 

                55-64 

                65 ve üstü  

 

1.00 

0.86 

0.74 

2.12 

1.79 

2.53 

 

 

0.35 – 2.11 

0.27 – 2.01 

0.74 – 6.01 

0.50 – 6.37 

0.69 – 9.23 

 

 

0.752 

0.560 

0.157 

0.365 

0.158 

2- BMI: 

               Zayıf-Normal 

               Kilolu 

               Obez-Morbid obez 

 

1.00 

1.43 

2.29 

 

 

0.77 – 2.63 

1.23 – 4.27 

 

 

0.246 

0.008 

6- Soru25: 

               Hiç Doğum Yapmamış 

               1-2 

               3-4 

               5 ve üstü 

 

1.00 

0.55 

0.51 

0.71 

 

 

0.25 – 1.20 

0.20 – 1.27 

0.27 – 1.87 

 

 

0.137 

0.150 

0.497 

7- Soru26: 

               2499 ve altı 

               2500-4000 

               4001 ve üstü 

 

1.00 

0.74 

1.40 

 

 

0.35 – 1.56 

0.61 – 3.20 

 

 

0.437 

0.418 

10- Soru32: 

               Evet 

               Hayır 

 

1.00 

1.42 

 

 

0.73 – 2.76 

 

 

0.301 

11- Soru33: 

                Normal vajinal yolla 

                Müdahaleli 

                Sezaryen 

 

1.00 

0.76   

0.70      

 

 

0.43 – 1.36 

0.24 – 2.00 

 

 

0.361 

0.514 

12- Bölge: 

                 1. bölge 

                 2. bölge 

                 3. bölge 

                 4. bölge 

 

1.00 

1.02 

1.63 

1.06      

 

 

0.53 – 1.95 

0.67 – 3.99 

0.57 – 1.98 

 

 

0.950 

0.277 

0.847 

13- Eğitim: 

    Lise – Üniversite ve üzeri 

    İlkokul – Ortaokul 

    Okuma-Yazma bilen-bilmeyen    

 

1.00 

2.24 

2.17      

 

 

1.06 – 4.74 

1.12 – 5.03 

 

 

0.033 

0.049 

14 –Soru34: 

                 4 saat veya altı 

                 5 – 8 saat 

                 9 saat ve üstü  

 

1.00 

1.05 

2.17     

 

 

0.64 – 1.74 

1.20 – 3.92 

 

 

0.831 

0.010 
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Tablo 2. Stres İnkontinansın Anket Formundaki çeşitli parametrelerle Lojistik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 

 

 

 

Parametreler 

 

 

Odds 

Oranı 

 

%95 Güven Aralığı 

 

P 

1- Yaş: 

                15-24 

                25-34 

                35-44 

                45-54 

                55-64 

                65 ve üstü  

 

1.00 

0.86 

0.74 

2.12 

1.79 

2.53 

 

 

0.35 – 2.11 

0.27 – 2.01 

0.74 – 6.01 

0.50 – 6.37 

0.69 – 9.23 

 

 

0.752 

0.560 

0.157 

0.365 

0.158 

2- BMI: 

               Zayıf-Normal 

               Kilolu 

               Obez-Morbid obez 

 

1.00 

1.43 

2.29 

 

 

0.77 – 2.63 

1.23 – 4.27 

 

 

0.246 

0.008 

6- Soru25: 

               Hiç Doğum Yapmamış 

               1-2 

               3-4 

               5 ve üstü 

 

1.00 

0.55 

0.51 

0.71 

 

 

0.25 – 1.20 

0.20 – 1.27 

0.27 – 1.87 

 

 

0.137 

0.150 

0.497 

7- Soru26: 

               2499 ve altı 

               2500-4000 

               4001 ve üstü 

 

1.00 

0.74 

1.40 

 

 

0.35 – 1.56 

0.61 – 3.2 

 

 

0.437 

0.418 

10- Soru32: 

               Evet 

               Hayır 

 

1.00 

1.42 

 

 

0.73 – 2.76 

 

 

0.301 

11- Soru33: 

                Normal vajinal yolla 

                Müdahaleli 

                Sezaryen 

 

1.00 

0.76   

0.70      

 

 

0.43 – 1.36 

0.24 – 2.00 

 

 

0.361 

0.514 

12- Bölge: 

                 1.  bölge 

                 2.  bölge 

                 3.  bölge 

                 4.  bölge 

 

1.00 

1.02 

1.63 

1.06      

 

 

0.53 – 1.95 

0.67 – 3.99 

0.57 – 1.98 

 

 

0.950 

0.277 

0.847 

13- Eğitim: 

    Lise – Üniversite ve üzeri 

    İlkokul – Ortaokul 

    Okuma-Yazma bilen-bilmeyen    

 

1.00 

2.24 

2.17      

 

 

1.06 – 4.74 

1.12 – 5.03 

 

 

0.033 

0.049 

14 –Soru34: 

                 4 saat veya altı 

                 5 – 8 saat 

                 9 saat ve üstü  

 

1.00 

1.05 

2.17     

 

 

0.64 – 1.74 

1.20 – 3.92 

 

 

0.831 

0.010 
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Tablo 3. Miks İnkontinansın Anket Formundaki çeşitli parametrelerle Lojistik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametreler 

 

 

Odds Oranı 

 

%95 Güven 

Aralığı 

 

P 

1- Yaş: 

                15-24 

                25-34 

                35-44 

                45-54 

                55-64 

                65 ve üstü  

 

1.00 

1.57 

2.40 

3.12 

3.44 

6.10 

 

 

0.75 – 3.29 

1.10 – 5.23 

1.34 – 7.26 

1.18 – 10.00 

1.88 – 19.74 

 

 

0.230 

0.027 

0.008 

0.022 

0.002 

2- BMI: 

               Zayıf-Normal 

               Kilolu 

               Obez-Morbid obez 

 

1.00 

0.90 

1.41      

 

 

0.61 – 1.33 

0.94 – 2.12 

 

 

0.609 

0.094 

5-Soru17: 

            Evet 

            Hayır 

 

1.00 

1.71 

 

 

1.15 – 2.55 

 

 

0.008 

10- Soru32: 

               Evet 

               Hayır 

 

1.00 

0.90    

 

 

0.54 – 1.52 

 

 

0.713 

11- Soru33: 

                Normal vajinal yolla 

                Müdahaleli 

                Sezaryen 

 

1.00 

1.49 

1.09  

 

 

1.03 – 2.24 

0.54 – 2.17 

 

 

0.048 

0.806 

12- Bölge: 

                 1. bölge 

                 2. bölge 

                 3. bölge 

                 4. bölge 

 

1.00 

1.16 

1.61 

2.93 

 

 

0.74 – 1.81 

1.06 – 2.47 

1.39 – 6.17 

 

 

0.499 

0.025 

0.004 

 

13- Eğitim: 

    Lise – Üniversite ve üzeri 

    İlkokul – Ortaokul 

    Okuma-Yazma bilen-bilmeyen  

 

1.00 

 1.35 

1.63 

 

 

0.88 – 2.08 

0.97 – 2.74 

  

 

 

0.159 

0.062 

14 –Soru34: 

                 4 saat veya altı 

                 5 – 8 saat 

                 9 saat ve üstü  

 

1.00 

1.00 

0.66 

 

 

0.73 – 1.38  

0.38 – 1.12 

 

 

0.976 

0.125 
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Şekiller 

 

Şekil1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

tarafından hazırlanan anket formu 
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