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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.

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H-1, HILMI KEMAL ALTUN

SESSION-1 HALL-1
15.01.2021
Moderator: Dr.Öğr.Üyesi CANAY UMUNÇ

Mardin Time
10:30-12:30

Pakistan Time
12:30-14:30

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Hilmi Kemal ALTUN

Adıyaman University
Department of Islamic Studies

ZEMAHŞERÎ’NİN el-KEŞŞÂF ADLI
ESERİNDE SÜNNÎLERE YÖNELİK
ELEŞTİRİLERİ

Mulazim KHAN
Manzoor AHMAD

Gomal University, Dera Ismail
Khan
Islamiat Department Gomal
University

A RESEARCH REVIEW OF SHARIAH ISSUES
IN CONTEMPRARY BANKING AND ITS
SOLUTION IN THE LIGHT OF MODERN
ISLAMICS SCHOLARS THOUGHTS TO
REMOVE OBSTACLES IN BANKING

Irshad ULLAH
Hafiz Abdul MAJEED

Gomal University D.I.Khan K. P.
K. Pakistan
Department of Islamic Studies &
Arabic

LAWS OF RESEARCH IN THE LIGHT OF
HOLY QURAN

Tuba AKÇAY

Hitit University
Faculty of Theology

THE PLACE OF UMAYYAD IN THE PATH OF
INSTITUTIONALIZATION IN THE HISTORY
OF ISLAMIC EDUCATION

Rehana KANWAL

National College of Business
Administration and Economics
Lahore, Department of Islamic
Studies, Pakistan

RESEARCH STUDY ON WOMEN’S RIGHTS
IN THE LIGHT OF ISLAMIC TEACHINGS

Rifat YILDIZ

University of Muş Alparslan,
Faculty of Islamic Sciences

THE ISSUE OF PERFORMING QADA SALAH
IN CASE OF ABANDONING DELIBERATELY

Muhammad Suleman NASIR
Abdul MAJEED

Gomal University, Dera Ismail
Khan .Pakistan
Qurtuba University, Dera Ismail
Khan ,Pakistan

ROLE OF NATIONAL COMMISSION FOR
HUMAN DEVELOPMENT IN THE
ELEVATION OF PRIMARY EDUCATION IN
THE SELECTED DISTRICTS OF KHYBER
PAKHTUNKHWA, PAKISTAN

Tahsin KAZAN

Fırat Üni. İlahiyat Fakültesi

Hekim TAY

Bitlis Eren University, Faculty of
Islamic Sciences

NARRATORS ACCUSED OF SHIITES IN
SUNAN AL-TIRMIDHI
MÂVERDÎ’NİN MÜTEŞABİH
KAVRAMINA YAKLAŞIMI

SESSION-1 HALL-2
15.01.2021
Moderator: Dr. Munevver BAYAR

Mardin Time,
Irak Time
10:30-12:30

AUTHOR

India Time

13:00-15:00
Azerbaycan Time

11:30-13:30

Benin Time
08:30-10:30

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Abdolvahid SOOFİZADEH

Aksaray Universty,
Department of History

RUSSIAN AND BRITISH SHARING PLANS
ON THE OTTOMAN AND QAJAR
GOVERNMENTS IN THE GRIP OF
IMPERIALISM: ST. PETERSBURG AND
REVAL MEETINGS (1907-1908)

Selim Serkan ÜKTEN

Aksaray University, Faculty of
Science and Literature

RUS CASUS I. V. VİTKEVİÇ’İN BUHARA
EMİRLİĞİ MİSYONU (1835)

Fatma Betül AYDEMİR

Bakü State University

1987-1991 YILLARI ARASI TÜRK YURDU
DERGİSİNE GÖRE TÜRK CUMHURİYETLERİ

Tunay KARAKÖK
Murat ŞİMŞEK
Recep KONAŞ
Sonay SARIMEŞE
Ferdinand KPOHOUE
Nathalie J. A. AGUESSY
Comlan Charles Antoine AGBESSI

Bartin University, Faculty of
Literature
Bartin Universit, İnstitute of
Postgraduate Education

THE CONCEPT OF CRUSADES IN
MEDIEVAL HISTORY SOURCES

University of Abomey-Calavi,
Faculty of Letters

FROM DOUBLE- CONSCIOUSNESS TO MENESS: AN EVERLASTING JOURNEY IN
AFRICAN-AMERICAN HISTORY?

SESSION-1 HALL-3
15.01.2021
Moderator: Öğr. Gör. MUSTAFA YILMAZ

Mardin Time
10:30-12:30

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Kâmil Abdullah EŞİDİR
Serkan METİN

Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ
Yatırım Destek Ofisi
Malatya Turgut Özal University

TÜRKİYE DOMATES İHRACATININ YAPAY
SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ KULLANILARAK
TAHMİN EDİLMESİ

Bahar FAİZ BOZ
Burcu ÇABUK

Alanya Hamdullah Emin Paşa
University Alanya, Antalya

VİŞNE, HAVUÇ VE ELMA SULARI İLE
HAZIRLANAN PROBİYOTİK SOĞUK
KAHVELERİN BAZI KALİTE
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Eren POLAT

Firat University, Faculty of
Veterinary Medicine

POİNTER IRKI BİR KÖPEKTE TRACHEADA
KARŞILAŞILAN YABANCI CİSİM OLGUSU

Eren POLAT

Firat University, Faculty of
Veterinary Medicine

HİDROTERAPİ UYGULAMALARININ TEMEL
İLKELERİ VE KÖPEKLERİN CERRAHİ
HASTALIKLARINDA KULLANIMI

Esra Gül GÜNEŞ
İlayda ÖZTÜRK
Dilek ARDUZLAR KAĞAN

Bahçeşehir University, Faculty
of Health Sciences

BAHARATLARIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİ
VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Zeynep ŞİMŞEK

Kütahya Dumlupınar
University, Department of
Gastronomy and Culinary Arts

FERMENTE SEBZE ÜRÜNLERİNDEN
TURŞUNUN BESİNSEL ÖNEMİ

Ertan DOĞAN

Ardahan University, Nihat
Delibalta Göle Vocational
School

ARDAHAN YÖRESİNDE SIĞIR
BESİCİLİĞİNDE ÇAYIR OTLARININ ÖNEMİ
VE GÖRÜLEBİLECEK MİKOTOKSİKOZİSE
KARŞI BAZI ÖNERİLER

SESSION-2 HALL-1
15.01.2021
Moderator: Assistant Professor Abdullah TİRGİL

Mardin Time
13:00-15:00

Pakistan Time
15:00-17:00

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Abdullah TİRGİL

Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Ankara, Turkey

THE EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON
MENTAL WELL-BEING FOR ADULTS

Elif KARAKÖSE
Yusuf BİLGE

İstanbul Sabahattin Zaim
University

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMA YAŞANTILARI
VE BİLİŞSEL ÜÇLÜNÜN RUHSAL
BELİRTİLER İLE İLİŞKİLERİNİN
İNCELENMESİ

Bilge ASLAN AÇAN

Üsküdar University

ROL BIRAKMA KURAMI
PERSPEKTİFİNDEN GRUP ÇALIŞMASININ
YAŞLI BİREYLERİN BENLİK SAYGISI VE
SOSYAL UYUMUNA ETKİSİ

Ziya UYGUR
Hayrinisa DEMİRCİ BİÇER

Ministry of National education
Kırıkkale University

UYUM ANALİZİ VE BİR UYGULAMASI

Saleha BIBI

Army Special Education
Academy Rawalpindi Pakistan

IMPACT OF MAL-ADAPTIVE PARENTING
STYLE IN CONDUCT DISORDER: A CASE
STUDY

Saleha BIBI
Aneela MAQSOOD

Army Special Education
Academy, Rawalpindi
Fatima Jinnah Women
University, Rawalpindi

EVALUATING BURNOUT AMONG
HEALTHCARE PROFESSIONALS: AN
APPLICATION OF JOB DEMANDS –
RECOURSES MODEL

Saleha BIBI
Amna KHALID

Army Special Education
Academy Rawalpindi Pakistan
Fatima Jinnah Women
University Rawalpindi,
PAKISTAN

ROLE OF PERSONALITY TRAITS IN
CAREER CHOICES: A MINI REVIEW

Salih SAYGI

Gaziosmanpasa University

ACCURATE CALCULATION OF ELECTRON
CONCENTRATION IN QUANTUM WELLS BY
USING BINOMIAL EXPANSION THEOREM

Salih SAYGI

Gaziosmanpasa University

AN ANALYTICAL TREATMENT TO THE
CURRENT FLOW OF THAT THE
ELECTRONS FROM METAL INTO
SEMICONDUCTOR

Salih SAYGI

Gaziosmanpasa University

INVESTIGATION OF THE
CHARACTERISTICS OF THE QUANTUM
STRUCTURE BY A SPECIFIC METHOD

SESSION-2 HALL-2
15.01.2021
Moderator: Asst. Prof. Murat AKSEL

Mardin Time
13:00-15:00

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Murat AKSEL

Alanya Alaaddin Keykubat
University

YÜZER İSKELE YAPILARINDA DALGA
KAYNAKLI HASARLARIN MATEMATİKSEL
MODELLEME YARDIMIYLA İNCELENMESİ:
İSTANBUL ATAKÖY YAT LİMANI ÖRNEĞİ

Timuçin Emre TABARU
Şekip Esat HAYBER

Erciyes University
Kırşehir Ahi Evran University
Faculty of Engineering and
Architecture

TRANSFORMATÖR YAĞI REFRAKTİF
ENDEKSİ İLE KIRILMA GERİLİMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Başar ALTINTAŞ
Tuncay KARAÇAY
Bülent ACAR

Gazi University, Maltepe
Roketsan Inc. Elmadağ

YAPIŞTIRICI KALINLIĞI VE YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN YAPIŞTIRMA
BAĞLANTISI DAYANIMI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Şölen ZENGİN
Pınar MİÇ
Zahide Figen ANTMEN

Tarsus University
Çukurova University

TİCARİ NİTELİKLİ KREDİ TALEPLERİNİN
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME
YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİNE
YÖNELİK BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Eren KOÇAK
Bülent ACAR
Tuncay KARAÇAY

Roketsan A.Ş.
Roketsan A.Ş.
Gazi University

SEÇİCİ LAZER ERİTME YÖNTEMİ İLE
ÜRETİLMİŞ 17-4 PH PASLANMAZ ÇELİK
METAL PARÇALARIN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Şehmus BADAY
Hüseyin GÜRBÜZ
Onur ERSÖZ

Batman University, Batman

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ KESİCİ
TAKIMLARLA AISI 1050 ÇELİĞİNİN
İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE
KESME KUVVETLERİNİN REGRESYON
ANALİZİ

Ali ESER
Abdullah Erdal TÜMER

Necmettin Erbakan University
Architecht Information Systems
and Marketing Trade Inc.
Necmettin Erbakan University
Kyrgyz-Turkish Manas
University

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ŞİRKET
DOKÜMANLARININ SINIFLANDIRILMASI

Mehmet Fatih KANOĞLU

Yozgat Bozok University
Rectorate

İŞLETMELERDE SİLOLAŞMANIN ÖNÜNE
GEÇEBİLMEK İÇİN İŞ ROTASYONU
UYGULAMALARI: NBA ÖRNEĞİ

Mehmet Fatih KANOĞLU

Yozgat Bozok University
Rectorate

ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ÜZERİNE
KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Mehmet DİKİCİ

Alanya Alaaddin Keykubat
University

HAVZA BAZLI SU KAYNAKLARI
YÖNETİMİNDE STK KATKISI VE CEKUD
ÖRNEĞİ

SESSION-2 HALL-3
15.01.2021
Moderator: Öğr.Gör.Dr Aziz İlgazi
Mardin Time
13:00-15:00

AUTHOR

India Time
15:30-17:30

Azerbaycan Time
14:00-16:00

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Bingöl University

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE
ÜRETİLEN BAKIR ANA MATRİSLİ
KOMPOZİT MALZEMELERİN AŞINMA
DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI

Yasin TUNÇKAYA

Service Contract Manager,
Honeywell Teknoloji A.Ş,

PERFORMANCE EVALUATION OF
NITROGEN OXIDES GAS PREDICTION
SYSTEM IN CEMENTING PLANT USING
NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES
ANALYSIS

Yıldırım ÖZÜPAK

Dicle University, Silvan
Vocational School

TRANSFORMATÖRDEKİ ANİ AKIMLARIN
FEM İLE ANALİZİ

Yıldırım ÖZÜPAK

Dicle University, Silvan
Vocational School

ELEKTROMANYETİK VE TERMODİNAMİK
SİMÜLASYONLARDA GÜÇ TRAFOSU
GEOMETRİSİ BASİTLEŞTİRMELERİNİN
ANALİZİ

Hilal ÖZER
Umut ÇELİKOĞLU
Emine ÇELİKOĞLU
Önder İDİL

Amasya University

LEPTOLYNGBYA BORYANA NIES-2135
‘DAN SENTEZLENEN GÜMÜŞ
NANOPARTİKÜLLERİN ANTİOKSİDAN VE
ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

Ghanshyam BARMAN

CGPIT, Uka Tarsadia University,
Bardoli, Gujarat, India

MICROPLASTICS, IMPACTS AND ITS
ABATEMENT

Gülin Feryal CAN
Ayşe Ceren TUTUŞ

Başkent University

TROMBOLİZ KATETER ÜRETİM
SÜRECİNDEKİ RİSKLERİN KEMIRA-M
YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Ayşegül SİPAHİ
Güler DARTAN

Marmara University,
Environmental Sciences
Graduate Program,
Marmara University, Faculty of
Arts and Sciences

ATIK KIZARTMA YAĞLARINDAN GERİ
DÖNÜŞÜMLE SIVI SABUN ÜRETİMİ VE
OLUŞAN ÜRÜNÜN HİJYEN ETKİNLİĞİNİN
İNCELENMESİ

Azerbaijan National Academy
of Sciences

ANTAGONISTIC ACTIVITY OF BACTERIA P.
BACILLUS IN RELATION TO DOMINANT
ROOT-INHABITING PATHOGENS OF
VEGETABLE CROPS ISOLATED ON THE
TERRITORY OF BELARUS AND
AZERBAIJAN

Emine ŞAP

ATAKISHIYEVA Yaman Yusif kizi
ABUSHOVA Ayten Rahib kizi

SESSION-3 HALL-1
15.01.2021
Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Dilek ULUSAL
Mardin Time
15:30-17:30

Nigeria Time
13:30-15:30

Azerbaycan Time
16:30-18:30

AUTHOR

AFFILITION

ABSTRACT TITLE

Şule KIYCI
Ferah ŞAVKAR

Zonguldak Bülent Ecevit
University

DEVREK BASTONUNUN ALTERNATİF
ÜRÜN ÖNERİLERİYLE TURİZM AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilara BAHTİYAR SARI
NEDİM YÜZBAŞIOĞLU

Gaziantep University
Akdeniz University

SLOVAKYA’DA EKOTURİZM: İLGİLİ
LİTERATÜR KAPSAMINDA BİR DERLEME
ÇALIŞMASI

Dilara BAHTİYAR SARI
Gülbahar Nilüfer TETİK

Gaziantep University
Akdeniz University

DIŞ KAYNAK KULLANIMI: ANTALYA
İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN SEYAHAT
ACENTELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR
ARAŞTIRMA

Vildan YILMAZ
Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

Alanya Alaaddin Keykubat
University
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
University

ALANYA’NIN BİR MEDİKAL TURİZM
DESTİNASYONU OLARAK BAŞARIMININ
BELİRLENMESİ

Tuncay ÖKTEM

Bayburt University

OLYMPIC GAMES AND THEIR EFFECTS

Elif HASRET KUMCU
Makbule Hürmet ÇETİNEL

Aksaray University
Uşak University

THE RELATIONSHIP BETWEEN FIVEFACTOR PERSONALITY TRAITS AND
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP TENDENCY:
THE CASE OF UNIVERSITY STUDENTS

SESSION-3 HALL-2
15.01.2021
Moderator: Assoc. Prof. Gamze VURAL
Mardin Time
15:30-17:30

AUTHOR
Neslihan TURAN
Yeşim DEMİRÖLMEZ
Şükrü ÇAVDAR
Haluk KORALAY
Nihat TUĞLUOĞLU

Algeria Time
13:30-15:30

Azerbaycan Time
16:30-18:30

AFFILITION

ABSTRACT TITLE
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SOL JEL YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Zn 0.95
Co 0.05 O BULK YAPISININ DİELEKTRİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Gülnur ÇALIŞKAN
Ayşe Zeynep AZAK

Ministry of National Education
Sakarya Universit, Faculty of
Education

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
MESLEKİ MATEMATİK AKADEMİK
BAŞARISI İLE MATEMATİK ÖZ YETERLİK
ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ

Charchafa ILYES
Kimouche BILAL

University of Setif
University of 20 August 1955

THE INFLUENCE OF CORPORATE
GOVERNANCE ON BANK PERFORMANCE:
EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAUDI
ARABIA

YASEMİN SESLİ
Mehmet OKTAV

Marmara University
School of Applied Sciences

DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİNDE BASKI
KALİTESİNE ETKİ EDEN
PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ

İsmail Doğan KÜLCÜ

İzmir Kâtip Çelebi University

HİPERELASTİK MODEL: YAPISAL
DAVRANIŞI VE SONLU ELEMANLAR
YÖNTEMİ UYGULAMASI

Tülay ERİŞİR
Hilal KÖSE ÖZTAŞ

Erzincan Binali Yıldırım
University

ÖKLİD UZAYINDA SUCCESSOR EĞRİLERİ
VE SPİNORLAR

Tülay ERİŞİR
Zeynep İSABEYOĞLU

Erzincan Binali Yıldırım
University

ÖKLİD UZAYINDA MANNHEİM EĞRİLERİ
VE SPİNORLAR

Gamze VURAL

Çukurova University

TEMEL FİNANSAL YATIRIM VARLIKLARI
İLE PORTFÖY SEÇİMİ: TÜRKİYE’DE UZUN
DÖNEMLİ BİR DEĞERLENDİRME

Çukurova University

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASININ
GETİRİ ÜSTÜNLÜĞÜ: KÜRESEL ENERJİ
ENDEKSLERİNİN ANAORMAL
GETİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA
İLİŞKİN BİR ANALİZ

Gamze VURAL
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Abdullah Umut PEKOK

VM Medical park Pendik
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ERİŞKİN PNÖMOKOKSİK MENENJİT
OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

Halil Sezgin SEMİS

Buhara Hospital

KOKSİKS KIRIĞI HASTALARIMIZDA TANI
VE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

Gülay AYDIN

Department of Cardiology,
University of Health Sciences,
Darica Farabi Training and
Research Hospital

NONVALVÜLER ATRİAL FİBRİLASYON
NEDENİ İLE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN
VEYA VARFARİN KULLANAN COVID-19 LU
HASTALARIN D-DİMER DÜZEYLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Sedef TAVUKÇU ÖZKAN
Gülşen BOSNA

VM Medicalpark Pendik
Hospital, İstanbul SBÜ
Haydarpaşa Numune Training
and Research Hospital

TRANSÜRETRAL GİRİŞİMLERDE SPİNAL
ANESTEZİ, EPİDURAL ANESTEZİ İLE
TİVA’NIN PERİOPERATİF HEMODİNAMİ ve
POSTOPERATİF AĞRI, BULANTI, KUSMA
ÜZERİNE ETKİLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Serkan BENTLİ
Hande ÖNGÜN YILMAZ

Haliç University School of
Health Sciences
Okan University
Faculty of Health Sciences

ONLİNE DİYET YAPAN VE DİYETİSYEN
TAKİBİNDE DİYET YAPAN BİREYLERİN
DİYETE UYUMLARI VE AĞIRLIK
KAYIPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Buket PALA MUTLU

Karadeniz Technical University

İSKELETSEL SINIF III MALOKLÜZYONUN
KAMUFLAJ TEDAVİSİ: VAKA RAPORU

Memorial Antalya Hospital

DİYABETİK MİKROALBUMİNÜRİLİ
HASTALARDA ACE İNHİBİTÖRÜ VE
KALSİYUM KANAL BLOKERİ SABİT DOZ
KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN
NEFROPATİYE VE SAĞ KALIMA ETKİSİ

İnönü University

LOCAL ASYMPTOTIC STABILITY ANALYSIS
OF A NEW ENDEMIC-EPIDEMIC MODEL
WITH VARYING INFECTIOUS AND
RECOVERY PERIOD

Oben DUMAN

Sümeyye ÇAKAN

Sebahattin TAŞKIRAN

Kapadokya University

THE RESULTS OF PHACUEMILSIFICATION
SURGERY WHICH WAS PERFORMED BY
TOPICAL ANESTHESIA
AND INTRACAMARAL LIDOCAIN
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Ankara Hacı Bayram Veli

MASAL ÇEVİRİSİNDE KÜLTÜREL
UNSURLARIN AKTARIMI

University

Öznur BAYIK

Yıldız Technical University

YABANCI UYRUKLU ÇOCUKLARA
MESLEKLER KONUSUNUN TÜRKÇE
ÖĞRETİMİ

Erdinç DOĞRU
A. İZZETTİN ELŞAĞEL

Gazi University

SURİYE LEHÇESİ ve TÜRKİYE
TÜRKÇESİNDEKİ DEYİMLERİN KARŞITSAL
ANALİZİ

Dursun DEMİR

Tokat Gaziosmanpaşa

University

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERSİNİN
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ministry of National Education

TÜBİTAK TARAFINDAN YAYINLANAN
ANNA MİLBOURNE’E AİT ESERLERİN
MERAK VE KEŞFETME ÖGELERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erkan AYDIN
Faruk KAYMAN

Ministry of National Education

İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA
ÇALIŞMALARINDA YAPTIKLARI
HATALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma KARACA TURHAN
Osman TURHAN

Yildiz Technical University

EVIDENTIALITY IN TURKISH: LITERATURE
REVIEW

Fatma KARACA TURHAN
Osman TURHAN

Yildiz Technical University

USING TRANSLATION AS A FOREIGN
LANGUAGE LEARNING STRATEGY

Faruk KAYMAN
Erkan AYDIN
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Hamdullah OKAY

Ministry of National Education

CEMİL KAVUKÇU’NUN ROMANLARINDA
BİYOGRAFİK YANSIMALAR

Mehmet ÖZENÇ

Gaziantep University

OKUMA VE YAZMADA GÜÇLÜK ÇEKEN
ÖĞRENCİLER İÇİN SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN MÜDAHALELERİ

Ayşe AYGÜN
Mustafa YEŞİLYURT

Yıldız Technical University
Faculty of Education

İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİN MEYVE
VE SEBZELERİ YETİŞTİKLERİ ORTAMLARA
GÖRE TANIMALARI

Emine KOCABIYIK

Yıldız Technical University

İLKOKUL ÇOCUKLARINA HiKAYE
ANLATIMININ KALICILIĞININ
BELIRLENMESI

Gülüzar ÜNAL
Mustafa YEŞİLYURT

Yıldız Technical University

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE EĞİTİMİNDE
ZIT(KARŞIT) ANLAMLI KELİMELERİN
ÖNEMİ

Zeynep İŞMARCI
Mustafa YEŞİLYURT

Yıldız Technical University

DAVRANIŞÇI VE YAPILANDIRMACI
ÖĞRETIMIN ONLUĞA YUVARLAMA
KONUSUNDA ÖNEMI

Şengül ÇAĞLAR PERÇİ
Mustafa YEŞİLYURT

Yıldız Technical University

GELENEKSEL VE İNTERAKTİF EĞİTİMİN
MATEMATİK DERSİNDE SAATLER
KONUSUNDA ETKİSİ

Yakup YENİCEKALE

Yıldız Technical University

HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİNİN İLKOKUL
3.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU
ANLAMA BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Betül ALATLI
Begüm CANASLAN AKYAR
Erdal KÜÇÜKER

Balıkesir University Necatibey
Faculty of Education
Tarsus University, Health
Service Vocational School
Tokat Gaziosmanpaşa
University, Faculty of Education

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUN İZLEME
ÇALIŞMASI
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Mervan YAVUZ

Municipality of Midyat

MARDİN ARTUKLU MİMARİSİNDE YAPITAÇ KAPI İLİŞKİSİ

İremcan GÜNGÖR

Kocaeli University

HOLLYWOOD VE TÜRK SİNEMASINDA
BEDENSEL ENGELLİLİK TEMSİLLERİ

Mehmet ARSLANTEPE

Kocaeli University

TÜRK SİNEMA VE TELEVİZYON
FİLMLERİNDEKİ KARAKTERLERİN
MİTOLOJİK KÖKENLERİ

Elif NUYAN

Bursa Uludağ University

SİNEMA SANATI VE RUDOLPH ARNHEİM

Ahmet DİNÇ

Iğdır University

SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN
SOSYAL MEDYA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ)

Merve ÖZKAYA
Nursan KORUCU TAŞOVA

İstanbul Aydın University

GRAFİTİNİN KAMUSAL
ALANDAN(SOKAKTAN) SERGİ
ALANLARINA KAYMASI YAKLAŞIMI

Rehana KANWAL

Rehana KANWAL

National College of Business
Administration and Economics
Lahore, Department of Islamic
Studies, Pakistan
National College of Business
Administration and Economics
Lahore, Department of Islamic
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THE RESEARCH STUDY OF THE PROPHET’S
METHODS AND TECHNIQUES USED IN
INTERFAITH DIALOGUE
TERRORISM IN MODERN TIMES AND ITS
SOLUTION IN THE LIGHT OF SEERAT
NABVI (P.B.U.H)
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Necmettin Erbakan University,
Department of Sociology

ABSTRACT TITLE
TÜRK TOPLUM YAPISININ KATALİZÖRÜ
OLARAK GÖÇMEN KİMLİĞİ

Işıl Egemen DEMİR

Türkisch-Deutsche
Universität,Juristische Fakultät

BİREYSEL BAŞVURU KARARININ SINIR
DIŞI ETME DÜZENLEMESİNE ETKİSİ

Muhammet FIRAT

Fırat University

KENTSEL YAŞAM VE SUÇ KORKUSU

Muhammad FAROOQ

Momentous schools Muhammad
campus KPK Pakistan

THE NABWI (S.A.W) PRINCIPLES OF
UPBRINGING AND MODERN WORLD

Mehmet Cafer ŞAKAR

Van Yüzüncü Yıl University

SİSTEM VE YAŞAM DÜNYASI GERİLİMİNDE
HUKUK

Mehmet Cafer ŞAKAR

Van Yüzüncü Yıl University

POLİTİK MAKRO ÖZNENİN MEŞRU KÖKENİ

Siirt University

GELENLER NE GETİRİR: GÖÇ VE
TOPLUMSAL HAFIZA BAĞLAMINDA KENT
KİMLİĞİNİ OKUMAK

Mehmet TAYANÇ
Senanur ÖNDER
Sinan YALÇIN
Ahmet Ragıp ÖZPOLAT
Ecem TORAMAN
Sinan YALÇIN
Ahmet Ragıp ÖZPOLAT
Hanife AKSARAY
Betül OK ŞEHİTOĞLU
Sani Inusa MILALA
Bala ISHIYAKU
SHUAIBU H MANGA
Victor MARKUS
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Erzincan Binali Yıldırım

University

Erzincan Binali Yıldırım
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EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL
ADALET, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE
ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGISI, ÖRGÜTSEL
POLİTİKA ALGISI VE ÖRGÜTSEL
VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA

Necmettin Erbakan University,

Department of Sociology
Selçuk University,
Department of Sociology
Abubakar Tafawa Balewa
University

KİRACILARIN MEKAN AİDİYETİ: KONYA
ÖRNEĞİ
CENTRALIZATION OF PROPERTY MARKET
VIA DIGITALIZED CONTEMPORARY MODE:
AN IMPERATIVE FOR RELIABLE,
EFFICIENT AND EFFECTIVE MEDIUM FOR,
EFCC AND FBI TO DICTATE REAL ESTATE
CORRUPTION RELATED CASES
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Ahmadu Bello University,
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University Zaria
Bayero University Kano,
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Bayero University Kano,
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Üsküdar University,
Faculty of Education

ABSTRACT TITLE
ÖZ-ŞEFKAT ÖLÇEĞI-KISA FORMU
(ÖŞÖ-KF): YETIŞKIN TÜRK
ÖRNEKLEMI ÜZERINE GEÇERLIK VE
GÜVENIRLIK ÇALIŞMALARI
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UÇUCU
ORGANİK BİLEŞİKLERİN ÖLÇÜLMESİ
VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
QUALITATIVE EXPLORATION
OF ROUTINE CHILDHOOD
IMMUNIZATION SERVICES IN
KONTAGORA LOCAL GOVERNMENT
AREA, NIGER STATE, NIGERIA

EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON
INSULIN THERAPY ON DIABETICS’
PATIENTS’ QUALITY OF LIFE IN
TERTIARY HEALTH CARE FACILITIES
IN JIGAWA STATE
AMBALAJIN YENİDEN KULLANIMI

Hatice KALFAOĞLU HATİPOĞLU

Ankara Yıldırım Beyazıt
University

SPRAWL AND HYBRIDISATION OF
BEYTEPE VILLAGE: IN-BETWEEN
RURAL AND URBAN

SANI INUSA MILALA
IBRAHIM INUSA

Abubakar Tafawa Balewa
university Bauchi, Bauchi
state Nigeria
Marwadi University, India

THE BOKO HARAM INSURGENT A
WHEEL DRIVER FOR CHILDREN
SCHOOL OUT DROP IN BORNO STATE
OF NIGERIA
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Tuğçe ERSOY CEYLAN

İzmir Demokrasi University

SOĞUK SAVAŞ SONRASI FENOMENİ
OLARAK İSRAİL-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ:
“STRATEJİK ORTAKLIĞIN” İMKANLARI VE
KISITLARI

Şeyhmus DEMİR
Mutlu SESLİ

Dicle University
Tokat Gaziosmanpaşa
University

KÜRESELLEŞME VE ÇOĞUL KİMLİKLER

Şeyhmus DEMİR

Dicle University

SOSYOEKONOMİK KİMLİKLERİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ:
MARDİN İLİ ÖRNEĞİ

Mehmet TAN

Siirt University Department of
Sociology

TÜKETİM TOPLUMUNDA ÇOCUK VE
TÜKETİCİ ÇOCUKLAR

Figen KIZIL
Mustafa Cem BABADOĞAN

Mardin Artuklu University
School of Foreign Languages
Ankara University, CebeciAnkara

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS
ÖĞRETİM PROGRAMLARI BOLOGNA
SÜRECİ BİLGİ PAKETLERİNİN KALİTE
SÜREÇLERİ BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim ARSLAN
Yusuf BOZGEYİK
İlyas BAYAR

Gaziantep University
Mardin Artuklu University

İBNİ HALDUN VE EKONOMİ POLİTİKALARI

Ahmet İNCEKARA
Ahmet Hamdi YANIK

İstanbul University Faculty of
Economics

EKONOMİK GÜVENLİK ENDEKSİ: TÜRKİYE
VE 14 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ
ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Özge UĞURLU AKBAŞ

Üsküdar University
Faculty of Communication

DİJİTAL OYUN OYNAMA PRATİĞİNDEN
OYUN İZLEME DENEYİMİNE: TWITCH
KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yeliz KUŞAY

Marmara University
Faculty of Communication

HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN
DİJİTAL PLATFORMLARDA İÇERİK
ÜRETİMİ

İbrahim DAĞLI
Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Suleyman Demirel University

SKILL-BIASED TECHNOLOGICAL CHANGE
AND JOB POLARIZATION: EVIDENCE FROM
THE TURKISH LABOR MARKET
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Başak BOZTOK ÖZGERMEN
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EFFECT OF LIMBAL STEM CELL THERAPY
IN CORNEAL HEALING

Resul NUSRETOĞLU

Yuksekova State Hospital,
Hakkari, Turkey

COMPARISON OF POLYPROPYLENE MESH
AND PRIMARY REPAIR OF LARGE
INCISIONAL VENTRAL HERNIAS OF THE
ANTERIOR ABDOMINAL WALL

Ece YİĞİT
Gökhan YILMAZ

İstanbul Medipol University

OBEZ HASTALARDA KİLO VERMENİN
SERUM LEPTİN DÜZEYİNE ETKİSİ

Resul NUSRETOĞLU
Hakan SARSILMAZ

Yüksekova State Hospital
General Surgery Clinic
Iğdır Bulut Hospital General
Surgery Clinic

BALONSUZ DİSEKSİYON İLE
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ONARIMI DENEYİMLERİMİZ

Senem ZUBAROĞLU
Erdinç EROĞLU
Mehmet ACIPAYAM

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

KORONER BYPASS OPERASYONU YAPILAN
KADIN HASTALARDA İKİ FARKLI
KARDİYOPLEJİ UYGULAMASININ (KAN
KARDİYOPLEJİSİ VE DEL – NİDO
KARDİYOPLEJİ) POSTOPERATİF ERKEN
DÖNEMDE ATRİYAL FİBRİLASYON
SIKLIĞINA ETKİSİ

Şeref DOKÇU
Mehmet Ali ÇAPARLAR

Ankara University
Faculty of Medicine
Surgical Oncology

AKUT APANDİSİT NEDENİYLE AMELİYAT
EDİLEN HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK
VE HİSTOLOJİK SONUÇLARI

Samet ALŞAN
Aydemir KOÇARSLAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

AÇIK KALP AMELİYATLARINDA
İNTRAOPERATİF LAKTAT DÜZEYİ VE
ORTALAMA KAN BASINCININ PERFÜZYON
SKORU PARAMETRESİ OLARAK
KULLANIMI

Emel ÖZTÜRK

Harran University
Faculty of Medicine

EFFECT OF QUERCET ON MCF7 CELL LINE

Tuba MERT

Medipol University
Pendik SUAM hospital

MEMEDE KLINIK BULGU VERMEYEN VE
MAMOGRAFI TARAMASI ILE SAPTANAN
MEME KITLELERI DENEYIMIMIZ
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ÖZET
Kağıt ve karton, basım teknolojilerinde en çok kullanılan baskı altı malzemesidir. Birkaç
temel baskı sistemi olmasına rağmen dijital baskı üretim yöntemi; özellikle düşük miktarlı,
hızla çoğaltılması istenen işlerde, kişiye özel baskılarda, sanatsal çalışmalarda ön plana
geçmiştir. Bu çalışmada kuru ve sıvı tonerli elektrofotografik dijital baskı yöntemi ile
kaplanmış ve kaplanmamış farklı gramajdaki kağıtlara baskı yapılmıştır. Baskılarda
ISO12647-2 Grafik teknolojisi – Prova ve üretim baskıları, tramlı renk ayrımları üretimi için
süreç kontrolü - Ofset baskı süreci ve ISO12647-8 Grafik teknolojisi – Prova ve üretim
baskıları, tramlı renk ayrımları üretimi için süreç kontrolü - Doğrudan dijital verilerle renk
oturtma baskısı süreçleri standartları esas alınarak yapılmıştır. Test baskıları üzerinden
densitometre ve spektrofotometre X-rite Eyeone iO ile yüzey taramaları yapılmıştır.
Baskıların renk evrenleri, densitometrik değerleri, L*a*b* değerleri, trapping ölçümleri, nokta
kazancı değerleri tespit edilerek sonuçlar mikroskobik resim, grafik, histogram ve tablolarla
gösterilmiştir. Ayrıca ticari baskılarda en çok kullanılan iki dijital baskı yöntemi olması
nedeniyle; kuru tonerli dijital baskı sisteminin, sıvı tonerli dijital baskı sistemi ile mukayesesi
yapılmıştır. Rengin çok önemli olduğu hassas işlerde kuru tonerli dijital baskı sisteminin en
geniş renk evreni alanı verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital baskı, Basılabilirlik, Baskı kalitesi.

THAT AFFECT THE QUALITY OF PRINT DETERMINATION OF PARAMETERS
IN THE DIGITAL PRINTING SYSTEMS
ABSTRACT
Paper and cardboard are the most widely used underprinting materials in printing
technologies. Although there are a few basic printing systems, the digital printing production
method has come to the fore, especially in low-quantity, fast reproduction works,
personalized prints, and artistic works. In this study, different grams of paper were printed,
coated and uncoated with dry and liquid toner electrophotographic digital printing method.
Printed ISO12647-2 graphic technology – proof and production prints process control for the
production of color separations, screen - Offset processes and ISO12647-8 graphics
technology – proof and production prints process control screen for the production of color
separations directly from digital data with a colour fitting-pressure processes is made on the
basis of standards. Surface scans were performed using densitometer and spectrophotometer
X-rite Eyeone iO over Test prints. Color universes of prints, densitometric values, L*a*b*
values, trapping measurements, point gain values were determined and the results were shown
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with microscopic pictures, graphics, histograms and tables. In addition, since there are two
digital printing methods widely used in printing; the dry toner digital printing system was
compared with the liquid toner digital printing system. It has been determined that the drytoned digital printing system gives the widest area of color universe in sensitive jobs, where
color is very important when compared to the liquid-toned digital printing system.
Keywords: Dijital printing, Printability, Printing quality.
1. GİRİŞ
Teknolojik gelişmelerin etkisi ile basım sektörü gelişmekte ve farklı kullanım alanlarına
uygun baskı sistemleri bulunmaktadır (Sesli, 2014). Bu gelişmeler bağlı olarak ilk dijital baskı
makinası 1990 yılında baskı sektörüne girmiştir. Bugüne kadar ebat, çalışma sistemi, tonermürekkep özellikleri açısından birçok modeli üretilerek ticari baskıda; kalitesi ve düşük
miktarlı baskılardaki fiyat rekabeti ile ofset baskıya alternatif olmuştur (Glykasab, 2004).
Ofset baskıda görüntü basmak için alüminyum kalıp kullanılır. Dijital baskıda ise kalıp
kullanılmaz. Kalıp yerine fotoiletken dram kullanılır.
Dijital baskı genel anlamda, baskı renklerinin ayrım işlemi için ayrı bir kalıp, film ya da
kişiye ihtiyaç duyulmaksızın basılmak istenen işin renkli ya da renksiz direkt olarak
gönderilip baskının yapılabildiği sisteme verilen isimdir. Geleneksel baskı işlemlerinden
farklı olarak dijital baskı sisteminde basılacak iş doğrudan dijital veriden oluşur ve basılır
(Chatov, 2001). Dijital baskı sistemlerinde bilgisayarda tasarımı yapılmış olan işi baskı
makinesine gönderen ve bu işi aynı zamanda baskı makinesinin anlayacağı dile çeviren
Görüntü İşleme Birimi (Raster Image Processor) bulunmaktadır. Raster Image Processer’in
baş harflerinin kullanılmasıyla oluşan RIP kelimesi dijital baskı sistemleri ile birlikte
kullanılmaktadır (Şahinbaşkan, 2010). Dijital baskı makinelerinin bazılarında bulunan dram
ünitesi, elektrostatik kalıp olarakta bilinmektedir. Bu ünite, sayfa düzeninde yer alan tüm
öğelerin doğrudan doğruya bilgisayar yoluyla yine dijital olarak pozlandırma işlemini
sağlamaktadır (Özomay, 2009). Mürekkep püskürtmeli sistemlerde bütün renkleri elde etmek
için dört renk kullanılmaktadır (CMYK). Aynı zamanda baskı kafaları kartuş olarakta
bilinmektedir. Bu baskı kafalarında bulunan delikli tertibata ise nozül adı verilmektedir.
Bunların genişliği ve çapı, püskürtme şekline göre değişmektedir (Evliyagil, 2003). Son
yıllarda, çok büyük sayıda dijital baskı cihazı, baskı pazarına giriş yapmıştır. Dijital baskı
sistemlerinin öne çıkan en büyük özelliği küçük hacimli işleri maliyet etkin bir şekilde
basabilmesidir. Bunun dışında dijital baskının, değişken veri üretebilme yeteneği, kolay
güncellenebilme ve basma ve dağıtma yeteneği gibi birçok ek faydası vardır. Dijital baskı
sisteminin başarısı, düşük tirajlı işlerde maliyet ve zaman avantajı sağlaması, yüksek kalite
sağlayabilmesi, kişiye özel tek bir baskı yapılabilmesi ya da değişken veri ve görüntülerle
baskılar yapabilmesi şeklinde sıralanabilir. Bu sayede dijital baskı ile her baskı
çeşitlendirilebilir ve benzersiz baskılar gerçekleşir (Chatov, 2001; Özer,2010). Basılması
istenen dijital çalışmaların arşivlenmesi ve tekrar baskılar çok daha kolay olmaktadır. Prova
baskılar için zaman kaybı olmadan, pratik olarak örnek baskı alınabilmektedir (Altay, 2010).
Sunduğu yenilik ve avantajlar sayesinde, basım alanında her geçen gün etkisini hissettiren
dijital baskı sistemleri; geleneksel baskı sistemlerinin gerçekleştirdiği her türlü baskıyı
yapabilmenin yanında, yeni niş alanlara yönelen kurum ve kuruluşlar için yüksek katma
değerli ürün ve hizmet sunma potansiyeli taşımaktadır (Smyth, 2003, Tunçel, 2019).
Elektrofotografi, dijital baskı teknolojileri arasında kullanımı en yaygın olandır. Elektrostatik
dijital baskı sistemi olarak da bilinmektedir. Chester Carlson tarafından bulunan sistem için
1939 senesinde patent alınmıştır (Kipphan, 2001). Xerografi baskı olarakta bilinmektedir.
(Johnson, 2005). Elektrofotografik dijital baskı sisteminde; yazı ve şekillerin toner ve dram
aracılığı ile kâğıt üzerine aktarılması pozitif (+) ve negatif (-) yüklerin birbirlerini itmesi ve
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çekmesi prensibine göre çalışır. Yazıcıya tümleşik LASER ve toner kartuşun ya da dram
ünitesinin bir parçası PCR bu işlemi ayarlar. PCR (Primary Charge Roller) opc (organic
photoconductive) dramı pozitif (+) ya da negatif (-) yük ile yükler. LASER dram üzerine
yansıyarak sadece yazı ve şekillerin geldiği bölgelerin yükünü (+/-) terse çevirir. (Latent
görüntü oluşturur). Dram, laser ışınlarının yansıdığı yazı ve şekillerin denk geldiği bölgelerde,
toner tozlarını yüzeyine çekerek tutar. Laser ışınlarının yansımadığı dram yüzeyinde ise opc
dram ve toner tozu aynı yükle yüklü olacağında bu bölgelere toner tozu yapışmaz. Böylelikle
sadece yazı ve şekillerin denk geldiği bölgeler toner ile kaplanmış olur. Dram, üzerindeki bu
toneri dönerek ters yüklü kâğıda sıvar. Fuserden geçen kâğıt preslenip yüksek ısıda fırınlanır.
Bir sonraki işlem için dram deşarj edilir ve dram yüzeyi dram bıçağı WB (wiper blade)
tarafından temizlenerek fazlalıklar atık toner haznesine (waste toner) atılır. Toz ya da sıvı
tonerle çalışabilir (Dolanbay, 2007).

Şekil 1: Elektrofotografik Dijital Baskı (Megep, 2007)
2. MATERYAL ve YÖNTEM
Kağıt Özellikleri
Üretici Firma
Gramaj (g/m2)
Hava Geçirgenliği
(ml/min)
Yüzey Pürüzlülüğü
(µm)

2

100 g/m

115 g/m2

350 g/m2

Kuşe

Kuşe

UPM

UPM

Kymene

Kymene

100

Bristol

Alkim

Alkim

115

350

280

3,1200

0,0558

0,0456

0,0430

35

7

17

16

Tablo 1: Baskıaltı Malzemesi Özellikleri
Kuru Tonerli Dijital Baskı Makinesi Xerox DC-700; Sıvı Tonerli Dijital Baskı Makinesi HP
İndigo 3550 Digital Press baskı makinelerinde baskılar gerçekleştirilmiştir.
Yapılan baskılar test baskıları üzerinde renklerin ölçümünde X-rite SpectroEye
spektrofotometre kullanılarak ideal L*a*b* değerlere ne kadar yaklaşıldığı tespit edilmiştir.
Test sayfalarında kullanılan skalalar yapılan baskıların ICC profilleri; renk evreninin ve renk
evreni alanının belirlenmesi, baskıda kullanılan ana renklerin spektral ölçümleri, zemin
densitesi, nokta kazancı ve trapping ölçümlerinin yapılabilmesi için özel olarak hazırlanmıştır.
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Resimler ise görsel karşılaştırmanın yapılabilmesi için kullanılmıştır. Test sayfasının
zemininde baskı sırasında mürekkep ayarının, dağılımının ve mürekkep su dengesinin
sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için CMYK renklerin karışımından oluşan %25 doğal
gri kullanılmıştır. Bu gri; %25 Cyan, %19 Magenta, %19 Sarı, %20 Siyah’tan oluşmaktadır.
Her bir skala Profilemaker Pro 5.0.10 yazılım paketindeki Measure Tool yazılımı ile
hazırlanmıştır. Bu yazılımın Test Chart Generator özelliği ile hazırlanan skalalarda Multi
Color seçeneği kullanılmıştır. Dört renk için hazırlanan ECI 2002 CMYK renk evreni ölçüm
skalası kullanılmıştır. Her renk için tram ton değerleri açık tonlar için %1 den %10’a kadar
birer artarak, orta tonlar için %15 den % 30’a kadar 5’er artarak, %30 dan %70’e kadar 10’ar,
%70 den %80’e kadar %5’er koyu tonlar için ise %90’dan %100’e kadar birer artacak şekilde
hazırlanmıştır. Yapılan baskıların görsel olarak da değerlendirebilmesi için ISO’nun çıplak
gözle baskı değerlendirmek için geliştirdiği ISO 300 resimleri RGB renk modunda
kullanılmıştır. Ayrıca çok renkli baskılar için çeşitli kurum ve firmaların geliştirdikleri özel
dijital resimlerde kullanılmıştır. Test sayfası hazırlanırken öncelikle baskının doğru ve istenen
değerlerde yapılmasını sağlayacak kontrol skalaları ve ICC profili oluşturmak için gerekli
olan renk skalalarının olduğu sayfalar hazırlanmıştır. Bu sayfalarda baskı mürekkeplerinin
L*a*b* değerleri ile densite değerlerinin ölçülebileceği şeritler, nokta kazancının ölçüleceği
tram ton değeri ölçüm skalası, trapping skalası ve profil oluşturma skalalarına yer verilmiştir.
Profil oluşturma skalalarından elde edilen ölçümlerle oluşturulan ICC profilleri ile RGB
modundaki ISO 300 ve diğer özel resimler CMYK ile yeni bir test sayfası oluşturulmuştur.
Ayrıca bu ikinci test sayfasında baskının doğruluğunun kontrolü için baskı kontrol şeridi,
tram ton değer skalası ile trapping skalalarıda kullanılmıştır.
CIE Renk Sistemleri (Commission Internationale de L. Eclairage) 1930 yılında standart bir
renk evreni belirlemiştir. Bu sistem ile, renkleri matematiksel terimleri ile ifade edip, objektif
bir renk bilgisi iletişimi kurabilmenin temelleri oluşturulur (Uğur, 2007, Şahin, 2013). L*a*b*
renk metodunda renk farkı (Ataeefarda, 2015), tek bir sayısal değer ΔE*ab olarak ifade
edilebilir. ΔE*ab formülasyonu aşağıdaki şekilde olup, renk ölçüm cihazları bu değeri
otomatik olarak hesaplamaktadır. Sonuç olarak çıkan değer 0 ise fark yok, 1 ise çok küçük
fark, 2 ise küçük, 3 ise orta fark, 4 büyük fark ve 5 ise büyük fark var demektir (Şahinbaşkan,
2010).

Şekil 2: Renk Formülasyonu
2.1. Yöntem
Çalışmada öncelikle ISO12647-8/2012 Grafik teknolojisi – Prova ve üretim baskıları, tramlı
renk ayrımları üretimi için süreç kontrolü - Doğrudan dijital verilerle renk oturtma baskısı
süreçleri standartları (ISO, 2012) test baskılarında kalite parametrelerinin tespit edildiği
Media Wedge Skalası, Renk Evreni Skalası, Tram Ton Değerleri ve Nokta Kazancı Skalası,
Trapping Skalası, Renk Dağılımı Skalası ve Gri Balans Kontrol Skalası olmak üzere 6 farklı
skala bir araya getirilmiş; insan teni ve tonları gri ve metal tonlar, genel renk ve tonları, açık
tonlar ve canlı renkler, koyu tonlar ve canlı renklerden oluşan görseller kullanılarak özgün bir
test baskı sayfası oluşturulmuştur. 100 g/m2, 115 g/m2 kuşe, 350 g/m2 kuşe ve bristol kartona;
hazırlanan test baskı sayfaları kuru ve sıvı tonerli dijital baskı sistemlerinde basılarak kalite
parametreleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu baskılar sonucunda renk evrenleri, densite
değerleri, mikroskobik çizgi-yazı-tram görüntüleri, L*a*b* değerleri, nokta kazancı eğrileri
ve değerleri, trapping, gri balans dengesi ve görsel resimler kullanılarak kalite parametreleri
tespit edilmiştir. Yeni-yıpranmamış ve yıpranmış dramlarla ana ve ara renkler, tek renk ve
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renkten renge geçiş degrade baskıları yapılmış ve çıplak gözle baskı değişiklikleri
gözlemlenmiştir. Yapılan baskılar ISO12647-2 Grafik teknolojisi – Prova ve üretim baskıları,
tramlı renk ayrımları üretimi için süreç kontrolü - Ofset litografi süreçleri ve ISO12647-8
Grafik teknolojisi – Prova ve üretim baskıları, tramlı renk ayrımları üretimi için süreç
kontrolü - Doğrudan dijital verilerle renk oturtma baskısı süreçleri standartları esas alınarak
yapılmıştır. Test baskıları üzerinden densitometre ve spektrofotometre X-rite Eyeone iO ile
yüzey taramaları yapılmıştır. Baskıların renk evrenleri, densitometrik değerleri, L*a*b*
değerleri, trapping ölçümleri, nokta kazancı değerleri tespit edilerek sonuçlar mikroskobik
resim, grafik, histogram ve tablolarla gösterilmiştir. Tespit edilen sonuçların değerlendirmesi
yapılarak birbirleriyle mukayase edilmiştir.
3. TARTIŞMA
Çalışmanın ana amacı dijital baskı sistemlerinden elektrostatik kuru ve sıvı tonerli dijital
baskı sistemlerinde yapılan baskı sonuçlarının mukayese edilerek dijital baskının basılabilirlik
açısından üretim parametrelerini belirlemektir. Bu parametreler kuru ve sıvı tonerli dijital
baskı sistemlerinde test baskıları yapılarak mukayese sonucunda tespit edilmiştir. Baskı
sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde görsel açıdan özellikle müşteri tarafından tespit
edilebilecek farklar bulunmamaktadır. Zaten baskı sonuçlarının ölçme ve
değerlendirmelerinden de bu durum teyit edilmiştir. Bu nedenle basılı bir mamul üretimine
başlarken, hangi baskı yöntemini seçeceğimize baskının kaliteli olup olmaması değil; baskı
miktarı, basılacak malzeme özelliği, ürünün kişiselleştirilmesi ve teslim zamanı etkili
olmaktadır. Bununla birlikte sanatsal baskıların yoğun olduğu niş işlerde kuru tonerli dijital
baskı tercih edilmelidir.
Yazı ve Çizgi Kenar Keskinliği

Şekil 3. x200 büyütülmüş pozitif-negatif kuru tonerli dijital baskı 0.25 punto çizgi
keskinliği görüntüsü
ile kuru tonerli dijital baskıdaki pozitif çizgi kenar keskinliği +20 m iken negatif çizgide
yatay yayılmaya bağlı olarak m’luk bir incelme görülmektedir. Bunun nedeni; yüksek
sıcaklığa maruz kalan toner partiküllerinin yayılmasıdır.

Şekil 4. x200 büyütülmüş pozitif-negatif sıvı tonerli dijital baskı 0.25 punto çizgi
keskinliği görüntüsü
ile sıvı tonerli dijital baskıdaki pozitif alandaki çizgi +36
m incelme olarak ölçülmüştür.
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Şekil 5. x200 büyütülmüş pozitif-negatif kuru tonerli dijital baskı yazı keskinliği
görüntüsü
ile kuru tonerli dijital baskı sisteminde pozitif baskı alanında görülebilen 2 punto yazı, negatif
yazı alanında da 3 punto yazı mikroskop ile görüntülenmiştir.

Şekil 6. x200 büyütülmüş pozitif-negatif sıvı tonerli dijital baskı yazı keskinliği
görüntüsü
ile sıvı tonerli dijital baskı sisteminde pozitif baskı alanında mikroskop ile görülebilen 1 punto
yazı iken, negatif yazı alanında görüntülenebilir en küçük yazı 2 punto olarak okunmuştur.
Yukarıda bahsedilen (şekil 3 - 4.) nedenler sebebiyle bu görüntü kaybı oluşmaktadır.
Bu durumda kuru tonerli ve sıvı tonerli dijital baskı sistemleri kalite açısından tercih edilebilir
baskı sistemleridir.
Tram Ton Değerleri ve Nokta Kazancı

Şekil 7. Densite Değerleri

Şekil 8. %40’lık Tram Ton Değerler

Şekil 9. %80’lik Tram Ton Değerleri

Yapılan baskılarda %40’lık ve %80’lik tram nokta yapıları, çizgi ve yazı keskinliği sıvı
tonerli dijital baskı sistemlerinde net olduğu görülmektedir.
100 g/m2 kağıt baskısında %40 ve %80’lik noktalar kuru ve sıvı tonerli dijital baskı
sistemlerinde ISO 12647-2’ye göre nokta kazancı değerleri standartlar içerisinde kalmıştır.
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115 g/m2 kuşe kağıt kuru tonerli dijital baskı sisteminde özellikle %80’lik noktalarda +2
değerlik fark oluşmuştur.
350 g/m2 kuşe kağıt baskısında kuru tonerli dijital baskı sisteminde %40 ve %80’lik noktalar
ISO 12647-2’ye göre +2 değerlik farklar oluşmaktadır.
100 g/m2 kağıt baskısında kuru tonerli dijital baskı sisteminde ISO 12647-2 standartları
dışında densite ölçümlenmiştir.
115 g/m2 kuşe kağıt ve 350 g/m2 kuşe kağıt kuru tonerli dijital baskı densite değerleri ile
bristol karton sıvı ve kuru tonerli dijital baskı densite değerleri standartlara uygun
ölçümlenmiştir.
Trapping Ölçümleri

Şekil 10. Trapping Oranları
Çalışmada kuru ve sıvı tonerli dijital baskı sistemleri ile test baskıları yapılarak trapping
oranları mukayeseli tespit edilmiştir. Baskı sisteminde %65-75 arası trapping iyi kabul
edilmektedir. Yapılan ölçümler sonucu sıvı tonerli dijital baskı sisteminin trapping oranı %7090 olarak tespit edilmiştir. Bu oran kuru tonerli dijital baskı sistemine göre %10 daha fazladır.
Bu durum test baskısı yapılan 4 farklı fiziksel özellikteki kağıtta da gerçekleşmiştir.
Renk Evreni

Şekil 11. ΔE Değerleri
Kuru tonerli dijital baskı sistemi, sıvı tonerli dijital baskı sistemine göre %40 oranında 100
g/m2 kağıt baskısında daha büyük renk evreni ortaya çıkmıştır. 115 g/m2 kuşe kağıt baskısı
her iki baskı sisteminde de birbirine yakın oranda renk evreni ortaya çıkmıştır. 350 g/m2 kuşe
kağıt ve bristol karton baskılarında sıvı tonerli dijital baskı sisteminde yeşil ve kırmızı tonlar
daha fazla elde edilmektedir. Kuru tonerli dijital baskı sisteminde tüm kağıt çeşitleri birbirine
yakın büyüklükte renk evreni oluşmuştur. Sıvı tonerli dijital baskı sisteminin bristol karton
baskısında diğer kağıtlara göre %25 oranında daha küçük bir renk evreni ortaya çıkmıştır.
Kuru tonerli dijital baskı sisteminin, sıvı tonerli dijital baskı sistemi ile mukayese edildiğinde
en geniş renk evreni alanı verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca ölçülen ΔE değerlerinde 115 g/m2
kuşe kağıt ve 350 g/m2 kuşe kağıt kuru ve sıvı tonerli dijital baskı sistemlerinde ISO 12647-2
standardına uygun sonuçlar ölçülmüştür.
Çalışmada yapılan baskılar sonrasında çıplak göz ile gri balans dengesi, renk dağılım skalası;
resimler de ise görsel olarak karşılaştırma yapılabilmesi için insan teni ve tonları, gri ve metal
tonlar, genel renk ve tonları, açık tonlar ve canlı renkler, koyu tonlar ve canlı renkler kontrol

www.artuklukongresi.org

7

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

edilmiştir. Bunun sonucunda kalite açısından çıplak göz ile ayırt edilemeyecek baskılar
olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda anılan bu kalite parametrelerinin değerlendirilmesi
yapılmıştır.
Degrade Değerlendirmesi
Kuru tonerli baskı sistemlerinde baskıaltı malzemesi görüntüyü dram elektromanyetik
fotokondüktör üzerinden almaktadır. Ancak bu dramın baskı miktarına bağlı olarak baskı
kalitesi üzerine direkt etkisi vardır. Bu çalışmada yeni-yıpranmamış ve yıpranmış dramın
baskı görüntüsünün hangi özelliklerine etkisi olduğu; dram değiştirilerek yapılan test baskıları
ile uygulamalı olarak belirlenmiştir. Şöyle ki; dramın yüzeyindeki elektromanyetik doku
sıcaklık, basınç ve sürtünmenin etkisiyle baskı yaptıkça yıpranmakta, dolayısıyla kaliteyi
olumsuz etkilemektedir. Bu etki stabil olmayan zemin baskı görüntüsü, degrade geçişlerinde
keskin veya kesikli görüntü ve çizgi, nokta, mikro boş alanlar şeklinde olmaktadır (şekil 13).
Benzer şekilde sıvı tonerli baskı sisteminde kullanılan baskı blanketi baskı sırasında maruz
kaldığı ısı ve basınç sebebiyle mürekkebi tutma ve aktarma kapasitesini kaybetmektedir.
Özellikle tram noktaları şekil bozulmasına bağlı olarak netliğini kaybetmektedir. Bu bozulma
30-40 bin baskıda bile başlayabilmektedir. Ayrıca basılan kağıdın yüzey yapısı bazen
aşındırıcı etki oluşturarak bu bozulmayı hızlandırabilmektedir. Blanket temizliğinde
kullanılan solventin miktarı, sıklığı ve kalitesi de benzer etki yapmaktadır.

Şekil 12. Yeni ve yıpranmamış dram ile degrade baskılarda açık ve koyu ton
baskılarının x200 büyütülmüş mikroskobik tram görüntüleri

Şekil 13. Yıpranmış dram ile degrade baskılarda açık ve koyu ton baskılarının x200
büyütülmüş mikroskobik tram görüntüleri
Kuşe baskı kağıdına CMYK baskılarda baskı sayısına bağlı yıpranmış dram ile yeniyıpranmamış dram arasındaki renk farklılığı düşük seviyede gözlemlenmiştir. Yeniyıpranmamış dram ile baskılarda ton geçişlerinde keskin basamaklar ve kırılmalar
gözlenmektedir.

Şekil 14. Yüzeyi yeni-yıpranmamış drum ve yüzeyi yıpranmış dram x200 büyütülmüş
mikroskobik görüntüleri
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Şekil 15. Yüzeyi yeni baskı blanketi ve yüzeyi yıpranmış sıvı tonerli dijital baskı blanketi
x200 büyütülmüş mikroskobik görüntüleri

Şekil 16. Yüzeyi yeni blanketin kesiti ve yüzeyi yıpranmış sıvı tonerli dijital baskı
blanketi kesiti x200 büyütülmüş mikroskobik görüntüleri

Şekil 17. Dram üzerinde topaklanmış toner parçacıkları x200 büyütülmüş mikroskobik
görüntüleri

Şekil 18. Yüzeyi yıpranmış sıvı tonerli dijital baskı blanket ile magenta zemin baskısı
x200 büyütülmüş mikroskobik görüntüleri
100 g/m2 ve 115 g/m2 ve 350 g/m2 kuşe kağıdı yıpranmış dram ile baskılarda, CMYK ve
RGB renkler arasında büyük bir fark gözlenmemiştir.
Bütün baskılara genel olarak bakıldığında özellikle siyah renkte çizilme ve beneklenmelerin
dikkat çektiği; yeni-yıpranmamış dram ile yüzey stabililiği ve ton geçişlerine etkisinin çok
daha fazla olduğu belirlenmiştir.
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4.SONUÇ
Yazı ve çizgi kenar keskinliğinin kuru ve sıvı tonerli dijital baskı sistemlerinde kalite
açısından gözle görülür fark olmadığı; ancak yapılan mikroskobik görüntülemede m
düzeyinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (şekil 3, 4 ,5, 6).
CMYK (trikromi) sıvı tonerli dijital baskı sisteminde tram noktalarının net ve birbirine yakın
olduğu; ancak kuru tonerli dijital baskı sisteminde baskı şartlarının aynı olmasına rağmen
nokta keskinliğinin istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Bunun; tonerin yüksek
sıcaklığına bağlı olarak yayılmasının neden olduğu mikroskobik incelemelerle görülmüştür.
Nokta kenar keskinliği ve nokta kazancı kuru tonerli dijital baskıda daha fazladır. Bunun
nedeni ise dijital baskı sisteminde baskıaltı malzemesinin görüntüyü makina üzerindeki çelik
yüzeyli dram ünitesi üzerinden almasıdır. Çünkü, sert çelik yüzey ile yine sert baskıaltı
malzemesi birbirine baskı basıncı ile temas ederek görüntü nakli gerçekleşmektedir. Anılan
baskı basıncını absorblayabilecek bir arayüzey ortamı bulunmamaktadır. Sıvı tonerli dijital
baskı sisteminde ise aynı görüntü nakli baskıaltı malzemesi yüzeyine çelik yüzeyli baskı
silindiri ile mikro hava yastıkçıkları bulunan kauçuk arasından baskı basıncı altında
gerçekleşmektedir. Bahsedilen bu ara yüzeydeki nip noktasında kauçuk baskı basıncını
absorblayarak nokta kazancının düşük kalmasına neden olmuştur (şekil 7, 8 ,9 ).
Üstüste zemin baskı ile ara renklerin oluşturulduğu baskılarda trapping çok önemli bir
parametredir. Bu tür baskılarda rengin doğru elde edilmesi için trapping oranının yüksek
olduğu sıvı tonerli dijital baskı sistemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir (şekil 10).

Şekil 19. x200 büyütülmüş kuru ve sıvı tonerli dijital baskı sisteminde trapping baskı
mikroskobik görüntüleri
Yukarıdaki trappingin incelendiği şekil 19’da sırasıyla kuru tonerli ve sıvı tonerli dijital baskı
sistemlerinde basılmış örnek olarak CM (Cyan-Magenta) trapping baskılarının mikroskobik
görüntüleri bulunmaktadır. Spektrofotometre ile yapılan ölçümlerde sıvı tonerli dijital baskı
sisteminde üstüste mürekkep kabulünün kuru tonerli sisteme göre homojen ve yüksek oranda
olduğunu tespit edilmiştir.
Renk tutarlılığının ve farkının, ΔE 3’ü aşmayacak kadar önemli olduğu çok renkli işlerin
baskısında en geniş renk evreni alanını veren kuru tonerli dijital baskı sistemi tercih
edilmelidir (şekil 11).
Kuru ve sıvı tonerli dijital baskı sistemlerinde kullanılan görsel resimler, renk dağılım skalası
ve gri balans dengesi kontrollerinde çıplak göz ile yapılan kontrollerde profesyonel bakış ile
ayırt edilemeyecek şekilde baskı sonuçları elde edilmiştir.
Dijital baskı sistemlerinde görüntüyü malzeme üzerine nakleden dramın ekonomik ve kaliteli
baskılar veren ömrü kesin bir sayısal rakam ile ifade edilememektedir. Çünkü makinanın
çalıştığı fiziksel ortam, dramın çalışma sıcaklığı, baskıaltı malzemesinin dramı aşındıran
fiziksel yüzey özellikleri, dramın kabul edilebilir ekonomik baskı ömrüne etkisi olan
unsurlardır. Bu unsurlar dikkate alınarak yapılan kalite kontrol sonucunda dram
değiştirilmelidir. Ancak optimum çalışma şartları ve malzemelerin sağlanması halinde dramın
birkaç yüzbin baskıyı sorunsuz gerçekleştirmesi beklenmektedir (şekil 12, 13).
Ancak sanatsal baskılarda kullanılan dramın yüzeyi yıpranmış olduğunda baskı kalitesini
direk etkilediği mikroskopik görüntülerle ortaya çıkmıştır (şekil 14, 15, 16, 17, 18).
Bu çalışma, FEN-C-DRP-090909-0298 sayılı projenin bir parçası olarak BAPKO (Marmara
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Merkezi) tarafından desteklenmiştir.
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ELEKTROMANYETİK VE TERMODİNAMİK SİMÜLASYONLARDA GÜÇ
TRAFOSU GEOMETRİSİ BASİTLEŞTİRMELERİNİN ANALİZİ
Yıldırım ÖZÜPAK
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Programı, Diyarbakır
Orcid ID: 0000 0001 8461 8702
ÖZET
Elektromanyetik cihazların tasarımı ve iyileştirilmesi için Sonlu Elemanlar Yöntemine (SEY)
dayanan simülasyon ve yazılım programları son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bu güçlü
araç, karmaşıklığı SEY tarafından ele alınabilen güç trafosu tasarımlarının iyileştirilmesi için
de kullanılmaktadır. Bu çalışmada, transformatörünün optimizasyonu ve analiz için
ANSYS@Maxwell programı kullanılmıştır. Bu tür programlarla yapılan analizlerin süresi
uzun olmaktadır. Analiz süresini azaltmak, transformatörün içindeki elektrik ve manyetik
alanları belirlemek, sıcaklıkları ve ısı akışını elde etmek için elektromanyetik ve
termodinamik simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bunun için güç transformatörlerinin
geometrileri üzerinde basitleştirmelerin etkisi ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Elektromanyetik, Termodinamik, Sonlu Elemanlar.
ABSTRACT
Simulation and software programs based on the Finite Element Method (FEM) for the design
and improvement of electromagnetic devices have gained great importance in recent years.
This powerful tool is also used to improve power transformer designs, the complexity of
which can be handled by FEM. In this study, ANSYS @ Maxwell program was used for the
optimization and analysis of the transformer. Analyzes made with such programs take a long
time. Electromagnetic and thermodynamic simulations were performed to reduce analysis
time, determine the electric and magnetic fields inside the transformer, and obtain
temperatures and heat flow. For this, the effect of simplifications on the geometries of power
transformers is discussed.
Keywords: Electromagnetics, Thermodynamics, Finite Elements.

1. GİRİŞ
Sonlu elemanlar yöntemini (SEY) kullanan karmaşık elektromanyetik ekipmanın
simülasyonu, sonuçları, bunların hassasiyetini ve hesaplama süresini doğrudan etkileyen bir
dizi değerlendirmeyi içerir [1]. Güç transformatörleri simüle edildiğinde, elektromanyetik ve
termodinamik modeller, makul hesaplama süresi ile iyi performanslar elde etmek için
alınması gereken geometride basitleştirmelerle ilgili olarak farklı şekillerde ele alınır. Bu güç
iletimi ve üretimi bağlamında, güç transformatörleri, iletim ve alt iletim sistemlerinin gerilim
seviyelerini yükseltmek veya düşürmek için özel olarak planlanan ve inşa edilen teçhizatı ve
bunun sonucunda mevcut büyüklüklerde meydana gelen değişiklikleri oluşturmaktadır.
Transformatörler yüksek güçlere maruz kalır ve bu da onu enerji iletim sürecinin en önemli
birimlerinden biri haline getirir [2].
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Transformatörler elektrik güç sistemleri için çok önemli olmalarına rağmen, bu ekipmanın
temel tasarımı yıllar boyunca neredeyse hiç değişmeden kalmıştır. Bu durum teknolojik
gelişiminin zorluğu, davranışının simülasyonlarını sağlamak için etkili araçların bulunmaması
gerçeğine bağlanabilir. Deneysel ekipmanın inşası çok fazla zaman gerektirir, büyük
kaynaklar gerektirir ve yeni malzemelerin ve modifikasyonların kullanımını maliyetli bir
projeye dönüştürür.
Bu çalışmada, elektromanyetik ve termodinamik analizlerin sonuçlarını elde etmek için
transformatör geometrisini basitleştirmenin etkisi ele alınmıştır ve kullanılan yöntemler
arasındaki bazı farklılıklar sunulmuştur.
2. GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNDE SEY UYGULAMASI
Bilgisayardaki ilerlemeler ve bunların depolama ve işleme kapasitesindeki artışla birlikte,
SEY kullanımı ile mühendislik problemlerinin çözülmesi her geçen gün ilerlemektedir. Analiz
süresi kısa olduğu için 2-D uygulamalar çok kullanılsa da, günümüzde iyi performanslı
bilgisayarları, örneğin dizüstü bilgisayarlar gibi nispeten basit ve erişilebilir ekipmanlarda
gözlemleyerek, formülasyonu üç boyutlu 3-D kullanılarak mükemmel sonuçlar elde etmek de
mümkündür.
SEY'nin uygulanmasıyla ilgilenen, aralarında bahsettiğimiz birçok yazar var [3-5]. Bu
yazarlar, elektromanyetik, mekanik yapıların gerilme analizleri, termal analizler ve ulaşım
olayları gibi çeşitli mühendislik alanları için bu yöntemin uygulanmasını sunmaktadır.
Bu çalışmada, prototip oluşturmaya gerek kalmadan trafo iç bileşenlerinin elektriksel ve
mekanik özellikleri için simülasyon varyasyonları ele alınmıştır. Böylelikle ekipmanın proje
aşamasındayken uygun şekilde tasarlanması mümkündür. Konstrüksiyon üzerinde
kullanılabilecek farklı malzemelerin etkisini doğrulamak da mümkündür. Bu özel problem
için, analiz edilecek transformatör kısmına bağlı olarak, farklı detaylandırma seviyeleriyle
mekanın ayrıklaştırılmasına mümkündür.
Transformatörün bu makale kapsamında incelenmesi, soğutma kanalları arasından geçen yağ
ile sargı arasında ısı alış verişi problemine dayanmaktadır. Transformatör tarafından üstlenilen
yüke yönelik en büyük sınırlama, transformatör sargılarının bakır telini çevreleyen yalıtım
kağıdının (veya diğer malzemenin) bir termal çalışma sınırına sahip olmasından
kaynaklandığından, bu sorun son derece önemlidir. Bu termal sınır, güç transformatörlerinin
yük uygulamasıyla sınırlıdır. Projede belirlenenlerden daha yüksek sıcaklıkların, trafo
yalıtımını hızla bozarak ekipman ömrünü kısalttığı bilinmektedir.
Hem elektromanyetik hem de termodinamik simülasyonlar için bazı basitleştirmeler
benimsenebilir:
 sargı geometrisi simetrik olarak kabul edilir, yani kademe değiştiriciye olan
bağlantıları, kablolama diskleri arasındaki kablo geçişini, sargılar arasındaki
bağlantıları, giden hatlar vb. Dikkate alınmadan; transformatörde bulunan iletkenlerin
toplam ağırlığının küçük bir kısmına karşılık gelir;
 sarımın disklerini içeren tel montajı, tek bir katı olarak düşünülebilir, böylece
iletkenlerin iç kısmının simülasyonundan kaçınılır;
 vidalar, ankrajlar, fikstürler ve benzeri gibi bağlantı elemanları, ekipman ısınmasının
oluşumuna küçük bir miktarda katıldıkları için simülasyonlarda kullanılan geometride
göz ardı edilir.
Isı alışverişinin dinamik muamelesi, sarım diskleri içinde değişimin yalnızca iletim olgusu ile
gerçekleştirildiğini ve kanallardaki sargılar ile yağ arasında değiştirilen ısının konveksiyon ve
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kondüksiyonla gerçekleştirildiğini göz önünde bulunduracak şekilde gerçekleştirilir. Şekil
1’de sargılar ve çekirdek arasındaki geometrinin bir örneği gösterilmiştir.

Şekil 1. Bir transformatör bobininin kesit görünümü ve ayrıntıları [6].
2.1. Elektromanyetik ve Isıl Problemlerin Çözümleri Arasında Bağlantı
Transformatör içinde, elektriksel parametreler malzemenin çalışma sıcaklığına, sıcaklık ise
ekipmandaki kayıpların değerlerine bağlı olduğundan, termik ve elektromanyetik sorunlar
karşılıklı olarak bağımlıdır.
Buna rağmen, ısıl zaman sabiti elektromanyetik zaman sabitinden çok daha yüksek olduğu
için simülasyonlar arasında zamansal bir ayrılma olduğu düşünülebilir. Her iki koşul için de
simülasyonu elde etme adımları benzerdir ve aşağıdaki gibi basitçe tanımlanabilir.
 Transformatör geometrisinin elde edilmesi.
 Transformatörde kullanılan malzemelerin fiziksel, elektriksel ve ısıl parametrelerinin
incelenmesi.
 Ağın oluşturulması, sonuçların işlenmesi ve görselleştirilmesi.
Bu çalışmada ele alınan basitleştirmeler ve modellemeler bundan sonraki bölümlerde
açıklanacaktır.
3. ELEKTROMANYETİK MODELİN BASİTLEŞTİRMELERİ
Transformatörlerin elektromanyetik analizlerini içeren tipik problemler, özellikle çekirdek ve
bobinlerden oluşan aktif parçalar için transformatör içindeki elektriksel ve manyetik alanların
elde edilmesini gerektirir. Transformatörlerin aktif kısımları ve manyetik modeli Şekil 2 ve
Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 2. Transformatörün aktif kısımları

Şekil 3. Transformatörün simülasyon modeli
Asıl hesaplamalar çekirdekteki indüksiyon ve genellikle sarımın bazı bölgelerindeki manyetik
alanın dağılımıdır. Daha sonra, transformatörün aktif parçaları olan iletken ve manyetik
malzemelere sahip parçaları dikkate almak gerekir.
Transformatörü oluşturan önemli diğer öğe, yalıtım malzemeleridir (genellikle kağıt, ahşap
veya bazı kompozit). Bu malzemeler manyetik alanların hesaplanması için modelin
hazırlanmasında ara parçalarla birlikte kullanılır. Burada ekler ve bağlantı çubukları dikkate
alınmaz. Şekil 3’te bu simülasyon için kullanılan geometrik model gösterilmektedir. Bu
durumda, bağlantı elemanları, yalıtkan silindirler, ara parçalar vb. olmadan sadece aktif kısım
dikkate alınmıştır.
Genel olarak, düşük geçirgenliğe sahip olan elemanlar, manyetik akı ve endüktans olduğunda
simülasyon üzerinde çok az etkiye sahip oldukları için modelde göz ardı edilebilir.
Elektrik ve manyetik problemlerin çözümü için Maxwell'in düşük frekanslar için kullanılan
denklemleri uygulanabilir.
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𝜕𝐁

∇ × 𝐄 + 𝜕𝑡 = 0
∇×𝐇 =𝐉
∇. 𝐁 = 0
∇. 𝐃 = 𝜌
(1)
Burada t zaman değişkeni sabiti ve ρ yükün hacim yoğunluğudur. Diğer elemanlar vektör
değişkenleri, E-elektrik alanını, B-manyetik akıyı, H-manyetik alan şiddetini, J elektrik akımı
yoğunluğunu ve D -elektrik indüksiyonu ifade etmektedir.
Örnek olarak, Şekil 4, sinüzoidal bir kaynak ile uyarılan bir transformatörün çekirdeğindeki
bir zaman adımında indüksiyon için simülasyon sonuçlarını göstermektedir. Simülasyondaki
alan temelde çekirdek ve sargılardır. Şekil 4'teki grafik, indüksiyonu çekirdeğin ortasındaki
alanı yatay olarak kesen rastgele bir çizgide gösterir. Bu belirli zaman adımı için, orta
kısımdaki manyetik indüksiyon, aşırı olanlara kıyasla daha küçüktür.

Şekil 4. Sinüzoidal bir kaynak ile uyarılan bir transformatörün çekirdeğindeki manyetik akı
dağılımı
Manyetik bir simülasyonda meydana gelenin aksine, bir elektrik alanı elde edilmek
istendiğinde, analiz edilecek ilgili bölgelerin değerlendirilmesi ve ardından bu bölgelerde
transformatörün yalıtım sistemini oluşturan elemanların doğrulanması gerekir. Şekil 5’te
montajın desteklenebilirliğini doğrulamak amacıyla transformatör bobinlerinin üst kısmındaki
tipik bir elektrik alanı simülasyonunu gösterilmiştir. Simülasyonda dikkate alınmayan ara
parçalar ve bağlantı yapıları ile birlikte bobinin üst kısmının detaylandırılmasını
göstermektedir.
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Şekil 5. Elektrik alanlarının modellenmesi için basitleştirilmiş geometri.
Bu durumda, ilgilenilen büyüklükler, transformatörün iki bobini arasında, daha spesifik olarak
bobinlerin üst bölgesinde var olan gerilime göredir. Konstrüktif elemanlar, ilgili eşpotansiyel
halkalar ve sargılar arasındaki ara silindirlerdir. Şekil 6’da verilen bu kağıt silindirler, sargı
destekleri olarak hizmet etmek, termal sistemleri ve sargılar arasındaki kanalı yalıtmak
amacına sahiptir. Bölgenin dielektrik yalıtımının bir kısmını oluşturan trafo içindeki yağı
dikkate almak gerekir.
4. TERMAL MODEL
Güç trafosunun içindeki sıcaklığı hesaplamak için Fourier-Kirchhoff denklemi uygulanabilir
[7] .
∇(k∇T) + 𝑄𝑣 = 𝜌𝑐𝑊. ∇𝑇

(2)

Burada k malzemenin ısıl iletkenliği, T sıcaklık, Qv hacim enerji kaynakları, ρ malzeme
yoğunluğu, c malzemenin özgül ısısı ve W malzemenin hız vektörünü temsil etmektedir.
Bu sorunu çözmek için, ekipman üzerindeki akışkanlar mekaniği ve ısı transferi olaylarını
değerlendirmek ve ana unsurları olan termal durumdan sorumlu olmak gerekir:






Joule kayıplarının varlığı nedeniyle sargılardaki ısı oluşumu;
Sargılardaki iç kanalların içindeki sargılar ve yağ arasındaki ısı transferi;
Kayıp olgusuna bağlı olarak çekirdekte ısı oluşumu;
Sargının içinde dolaşan çekirdek ve yağ arasında ısı transferi;
Soğutma için radyatörlerin dışındaki yağ ve hava arasında ısı transferi.

Yukarıda sıralanan problemlerin çözümü için aşağıdaki hususlar dikkate alınarak
basitleştirmeler yapılabilir. Transformatör iç kısmında sıcaklık değerleri elde edilmek
istendiğinde, bağlantı elemanları, ana bobinlere ait olmayan iletkenler, ara bağlantı iletkenleri,
kıvrımlı topraklama telleri gibi bazı bileşenler ihmal edilir. Az miktarda iletken malzemeye
sahip olan bu elemanlar, küçük miktarlarda ısı üretimi sağlar, çünkü bu bileşenlerden
kaynaklanan kayıplar, aktif ekipman parçalarının toplam ısınmasına kıyasla küçük bir kısmı
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temsil eder. Öte yandan, kağıt izolasyon, bariyerler ve bağlantı parçaları ve ayırma parçaları
gibi yağın dolaşımını ve akışını etkileyen unsurlar dikkate alınmalıdır.
Bu elemanların ihmal edilmesi, yağın bobinlerin ve transformatörün içinde serbestçe aktığını
gösterir. İkinci durumda, transformatörün en yüksek sıcaklık noktasını elde etmek imkansız
olacaktır. Bunun yerine, yalnızca toplam termal denge tarafından tahmin edilen ortalama bir
sıcaklık elde edilir ve bu da muhtemelen sonuç analizinde hatalara yol açar. Bağlantı
elemanlarının düzenine uygun olarak, Şekil 7'deki örneklerde gösterildiği gibi, sargılar
boyunca farklı bir yağ sirkülasyon yolu oluşturulabilir.

Şekil 7. Bir sargının kesiti [7]
Bu elemanların göz ardı edilmesi, transformatörün içinde meydana gelen fiziksel sürecin
yeniden üretiminde hatalara ve sonuç olarak karşılaşılan sıcaklık değerleriyle uyumsuzluğa
yol açabilir.
Bakırın ısıl iletkenliği yüksek bir değere sahip olduğundan, her iletkendeki sıcaklığın
homojen bir şekilde dağıldığı varsayılabilir. Sargı iletkeni içindeki sıcaklık dağılımının
belirlenmesini etkiler. Sargıyı oluşturan iletkenlerin katı gövdelerden oluştuğu da
düşünülebilir. Termal değer için, güç transformatörünün yağının modellenmesi önemlidir [810]. Çünkü dielektrik fonksiyonuna ek olarak, aynı zamanda ekipmanı doğal veya zorlamalı
konveksiyon yoluyla soğutmada bir soğutma fonksiyonuna da sahiptir.
Konveksiyonu simüle edebilmek için, yağ yoğunluğunun, transformatörün aktif kısmı
tarafından ısıtıldığında değiştiğini dikkate almak gerekir. Ekipmanın mevcut tüm yağ
kanallarının dikkate alınmasını gerektirir. Şekil 8’de simülasyon için kullanılan geometrik yağ
modelini gösterilmektedir.
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Şekil 8. Termal model için trafo modelinin analizi

Bir transformatör sargısında gerçekleştirilen bir simülasyon için elde edilen sonuçlar Şekil
9'da görülebilir.

Şekil 9. Sargıdan geçen yağ akış hatları

5. SONUÇ
Bazı elektrikli cihazları simüle etmenin karmaşıklığı, geometrilerini onları tanımlamak ve
SEY ile makul hesaplama süresi ile simüle etmek için basitleştirmeyi gerektirir. Güç
transformatörleri bu sınıftaki ekipmanlardandır. Elektromanyetik ve termodinamik olaylar
arasındaki bağlantı, yapının ısınmasını değerlendirmek için gereklidir ve bunu dikkate almak
ve uygun simülasyonları gerçekleştirmek için bazı basitleştirmelerin kabul edilmesi gerekir.
Bu çalışmada önerildiği gibi, manyetik simülasyon için dikkate alınması gerekir böyle bir
hesaplamanın gerçekleştirilmesi için ana unsurlar olan elektrik iletken elemanları ve manyetik
çekirdektir. Elektrik alanlarını simüle etmek için, transformatörün elektrik yalıtımı işlevine
sahip yalıtım malzemelerinin dikkate alınması gerekir. Termodinamik simülasyon için, ısı
üretimi, ısı yalıtımı ve ekipman içindeki yağ akışına rehberlik etmekten sorumlu aktif unsurlar
dikkate alınır.
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TRANSFORMATÖRDEKİ ANİ AKIMLARIN FEM İLE ANALİZİ
Yıldırım ÖZÜPAK
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Programı, Diyarbakır
Orcid ID: 0000 0001 8461 8702
ÖZET
Transformatörler, bir güç sisteminde elektrik enerjisinin aktarımı için anahtar bileşenlerdir.
Transformatör korumasının kararlılığı ve güvenliği, sistemin çalışması için önemlidir. Ani
yüksek akım ve gerilimlere karşı koruma olmazsa transformatör ve bağlı olduğu sistem bu
yüksek akım ve gerilimlerden zarar görebilir. Transformatördeki ani akımlar genellikle diğer
arızalara/etkilere kıyasla daha az önem zararlıdır. Bu akımlar transformatöre her enerji
verildiğinde meydana gelebilir. Ani akımın büyüklüğü kısa devre akımına göre daha az olsa
da, ani akımın frekansı ve süresi daha sıktır ve diğer arızalara kıyasla daha fazla olumsuz
etkiye neden olur. Bu çalışmada ani akımın temel ilkeleri, temel teorisi ve etkilerini
anlatılmıştır. Bu çalışmadaki modelleme ve analizler Sonlu Elemanlar Yöntemine (SEY)
dayanan ANSYS@Maxwell ile gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlar görsellere
aktarılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ani akımlar, Transformatör, SEY, Maxwell.

ANALYSIS OF INRUSH CURRENTS IN TRANSFORMER USING FEM
ABSTRACT
Transformers are key components for the transmission of electrical energy in a power system.
Stability and safety of transformer protection is important for system operation. If there is no
protection against sudden high currents and voltages, the transformer and the system it is
connected to may be damaged by these high currents and voltages. Inrush currents in
transformer are generally less significant harmful than other faults / effects. These currents
can occur whenever the transformer is energized. Although the magnitude of the inrush
current is less than the short circuit current, the frequency and duration of the inrush current is
more frequent and causes more negative effects compared to other faults. In this study, the
basic principles, basic theory and effects of inrush current are explained. The modeling and
analysis in this study were carried out by ANSYS@Maxwell based on the Finite Element
Method (FEM). The results obtained were transferred to the visuals.
Keyword: Inrush currents, Transformer, FEM, Maxwell.
1. GİRİŞ
Transformatörler, bir güç sisteminin hayati ve pahalı bileşenidir. Büyük güç transformatörleri,
elektrik güç sisteminin önemli ve çok pahalı varlığı olarak kabul edilir. Gerilim ve akımı
dönüştürmek için kullanılan statik ve pasif cihazlardır. Performanslarının bilgisi, sistem
güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü belirlemede esastır. Devre kesiciler kullanılarak
enerjilendirilirler. Pratik bir güç sisteminde, bu devre kesicilerin anahtarlanmasıyla bir
transformatör devreye alındığında, transformatörde yüksek akım meydana gelir ve devre
kesicinin atmasına neden olabilir. Aynı durumun ortaya çıkabileceği başka bir önemli durum,
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transformatörün sekonderi açıkken yüksüz olduğu zamandır. Yukarıda bahsedilen sorunun
temel nedeni, trafodaki mıknatıslama akımıdır. Akımın değeri, tam yük akımını aşan bir
seviyeye ulaşabilir. Bu akım ani akım olarak bilinir. Ani akım, bir transformatörün
enerjilendirilmesi sırasında meydana gelen bir aşırı akım biçimidir ve transformatörün
manyetik çekirdeğinin kısmi doygunluğundan kaynaklanan büyük bir geçici akımdır. Güç
transformatörleri için, ani akımın büyüklüğü başlangıçta nominal yük akımının 6-10 katı
arasındadır. Normal akım değerine ulaşıncaya kadar, trafonun sargı ve mıknatıslanma
direncinin yanı sıra bağlı olduğu sistemin empedansından kaynaklanan salınım
sönümlemesinin etkisiyle yavaş yavaş azalır [1]. Transformatör çekirdeğinin uyarma
özellikleri, akı ve mıknatıslama akımı arasındaki doğrusal olmayan ilişki ile ifade edilir.
Kararlı durumda transformatörler, doyma eğrilerinin altında çalışacak şekilde tasarlanırlar.
Bununla birlikte, trafolara enerji verildiğinde, ani akımın etkisiyle, akı doyma bölgesinde
yüksek bir değere yükselir, öyle ki mıknatıslama akımı büyük ölçüde artar [2].
Transformatörlerdeki ani akım, pratik güç sistemlerinde büyük bir sorun olarak kabul edilir.
Yüksek akımı nedeniyle izolasyon arızası, trafo sargılarında mekanik gerilme, güç kalitesi
sorunlarının ortaya çıkması gibi etkilere neden olabilir [3]. Ayrıca hassas koruma cihazlarını
da etkileyebilir [4]. Literatürde bu ani akımları hesaplamak ve azaltmak için farklı yollar
çalışılmış ve analiz edilmiştir. Bu akımların büyüklüğünü etkileyen çeşitli faktörler şu
şekildedir [3]:





Transformatör çekirdeğindeki artık akının değeri.
Transformatör çekirdeğinin doğrusal olmayan mıknatıslanma özellikleri.
Transformatöre enerji verildiği anda besleme kaynağı voltajının fazı.
Tedarik kaynağının belirsizliği ve kısa devre gücü.

olarak sıralanabilir.
Bu çalışmada ani akımları analiz etmek için bir güç trafosu modellenip analiz edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar çalışma da sunulmuştur.
2. ANİ AKIMLAR
Bu akımlar, Giriş Dalgalanma Akımı veya Açma Dalgalanma Akımı, bir elektrikli cihaz
tarafından cihaz ilk açıldığında çekilen maksimum, anlık giriş akımıdır. Giriş dalga formunun
birkaç periyodu boyunca sürebilir. Elektrik güç transformatörü normal çalıştığında, çekirdekte
gelişen akı, uygulanan gerilim ile kareseldir. Ani akım, bir transformatörde, artık akı, kararlı
durum akısının anlık değeriyle eşleşmediğinde meydana gelir [5].
Transformatörler bir alternatif akım (AC) kaynağına bağlandığında transformatörlerin primer
sargısındaki ani akımın nedenini açıklamak için denklem (1) 'i dikkate alıyoruz;
𝑣=

𝑑𝜑
𝑑𝑡

(1)

Burada, Ø ve v, sırasıyla transformatör çekirdeğindeki anlık akı ve primer sargı boyunca
gerilim düşümüdür.
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Şekil 1: Bir transformatörde ani akımın oluşumu [5]
Denklemden (1), transformatör primerinden geçen voltajın, transformatör çekirdeğindeki akı
değişim hızı ile orantılı olduğunu anlayabiliriz. Mıknatıslanma eğrisinin doğrusal olmayan
özelliklerinden dolayı akı, transformatör çekirdeğinin doyuma gitmesine neden olur. Akının
dalga formu, gerilimin dalga formunun ayrılmaz bir parçası olarak ele alınabilir. Sürekli
çalışan bir transformatörde, bu iki dalga formu 90˚ açılık fark ile oluşmaktadır. Voltaj sıfır
olduğunda, akı dalga formu negatif alternasta tepe değerinde olacaktır. Transformatörün
enerjilendirilmesi sırasında durum böyle değildir. Şu anda, akış sıfırdan başlayacak. Şekil
1’de bir transformatörde ani akım oluşumu gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, bazı durumlarda
akı diz noktasını aşarak, transformatördeki nominal akımın 10 katı bile olabilen büyük
mıknatıslama akımına neden olmaktadır. Faraday’ın Elektromanyetik İndüksiyon yasasına
göre, sargı boyunca indüklenen voltaj şu şekilde ifade edilir:
𝑒=

𝑑𝜑
𝑑𝑡

(1)

Şekil 2. Ani akım ve gerilim-akı ilişkisi
Ø, çekirdekteki akıdır. Dolayısıyla akı, voltajın integralidir. Transformatör sıfır gerilim anında
açılırsa, akı gerilim ile aynı kaynaktan başlatılır. Bu nedenle, ilk döngünün sonundaki akının
değeri şöyle olacaktır:
𝐸

𝜋

𝜋

𝜑 ′ = 𝜔 ∫0 𝜔𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. 𝑑𝑡 = 𝜑 ∫0 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡𝑑(𝜔𝑡) = 2𝜑𝑚

www.artuklukongresi.org

23

(3)

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Şekil 3. Gerilim-akı grafiği
Øm, kararlı durum akısının maksimum değeridir. Transformatör çekirdeği genellikle akının
maksimum kararlı durum değerinin üzerinde doyuma gider. Transformatörün açılması
sırasında, maksimum akı değeri, kararlı durum maksimum değerini iki katına çıkarmak için
artacaktır. Çekirdek doygun hale geldikçe, akının geri kalanını üretmek için gereken akım çok
yüksek olacaktır. Dolayısıyla transformatör primeri çok yüksek tepe akımı çekecektir [5].
3. ANİ AKIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ani akım etkeni, trafo çekirdeğinde meydana gelen geçici aşırı akı nedeniyle oluşur. Bu
durum şunlara bağlı olabilir [6]:
 Transformatöre enerji verildiği gerilim dalga formu üzerindeki anahtarlama anı.
 Yeniden enerji verme sırasında transformatörde bulunan artık akının büyüklüğü ve
polaritesi.
 Transformatörün nominal değerleri.
 Primer sargının toplam direnci.
3.1 Gerilimin Başlangıç Fazı açısı
Gerilimin başlangıç fazı açısı, transformatörün ne zaman açıldığına bağlıdır. Akı denklemi şu
şekilde de ifade edilebilir:
𝜑 = 𝜑𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡 + 𝑎) + 𝜑𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 + 𝜑𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑎

(4)

Denklem (4)’ten anlaşılacağı üzere, Ø'nin artık akıya ve anahtarlama açısına bağlı olduğu
açıktır. Transformatördeki artık akı sıfır olduğunda ve voltajın anahtarlama açısı 90˚
olduğunda, akı şöyle olacaktır:
𝜑 = 𝜑𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡 + 0) + 0 + 𝜑𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛0 = 𝜑𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡) = 𝜑𝑚𝑎𝑥

(5)

Gerilim anahtarlama açısı sıfır derece iken transformatör devreye alınırsa akı şu şekilde
olacaktır:
𝜋

𝜋

𝜑 = 𝜑𝑚𝑎𝑥 sin (𝜔𝑡 + 2 ) + 0 + 𝜑𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛 2 = 𝜑𝑚𝑎𝑥 cos(𝜔𝑡) + 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 2𝜑𝑚𝑎𝑥

(6)

Bu nedenle, gerilimin faz açısı 90˚ olduğunda, üretilen akı minimumdur ve dolayısıyla çekilen
akım minimum olacaktır.
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Şekil 4. Anahtarlama açısı değişiminin ani akım genliği üzerindeki etkisi [9]
3.2 Çekirdekte Artık Akı
Pratik transformatörler ferromanyetik malzemelerden yapılmıştır ve bu nedenle histerezis
etkisine sahip olacaktır. Şekil 5 ve şekil 6 'dan, rezidüel akının sıfır olduğu ve gerilimin
anahtarlama açısının 90˚ olduğu anki ani akım olmadan optimum kapanma süresini
görebiliriz.

Şekil 5. Asimetrik akı ve ani akım grafiği

Şekil 6. İki kat artı artık akı için ani akım
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3.3 Kaynak Direnci
Şekil 7’de ani akımın genliği üzerindeki direnci gösterilmektedir. Kaynak direnci arttıkça, ani
akımın genliği azalır ve bu durum ani akımın genliğinin daha hızlı azalmasına yol açmaktadır
[6].

Şekil 7. Kaynak direncinin ani akımın genliği üzerindeki etkisi [9]

4. GÜÇ TRANSFORMATÖRÜNÜN MODELLENMESİ VE ANALİZİ
4.1 Modelleme
Gerçek trafo boyutlarına ve geometrisine dayanan SEY modelleri, düşük frekanslı geçici
elektromanyetik alanların 3D simülasyonları için oluşturulmuştur. SEY verilen bir uyarma ve
frekans değerine bağlı olarak Maxwell denklemlerini çözer. Geçici simülasyon, tüm zaman
aşamalarını eşzamanlı olarak çözmek için zaman ekseni boyunca alan ayrıştırması yapılarak
gerçekleştirilir. Modellen transformatörün geometrisi Şekil 8’de sunulmuştur.

Şekil 8. Transformatörün 3D modeli
Akı yoğunluğu farklı zaman aralıklarında hesaplanmaktadır. Akı yoğunluğu bilgisi,
çekirdeğin doyma noktasına yakın kısımlarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Akı
yoğunluğu bilgisine bağlı olarak çekirdeğin doyma karakteristiği, karakteristiğe bağlı olarak
çekirdekteki yüksek kayıplar belirlenmekte ve bunları optimize etmek için trafo tasarımında
değişiklik yapılabilmektedir. Manyetik nüve, manyetizasyonun Şekil 9’da verilen B-H eğrisi
gibi ince laminasyonlarla karakterize edilir.
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Şekil 9. Çekirdek laminasyonlarının B-H eğrisi
Transformatörlerin nüvesinde meydana gelen kayıplar nüvede meydana gelen manyetik
akının büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Modellenen transformatörün elektriksel ve
geometrik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Dağıtım transformatörünün teknik özellikleri
Değerler
15.000 kVA
33.000 V
11.000 V
50 Hz
665
128
M125-027S
0.3 mm
5000000 S/m
0.95

Parametreler
Nominal güç
YG
AG
Frekans
HV Sarım sayısı
LV Sarım sayısı
Materyal
Materyal kalınlığı
İletkenlik
Yığma faktörü

Manyetik akı yoğunluğu B'nin hesaplanması için manyetik vektör potansiyeli A bulunmalıdır.
Bu amaçla, tüm model geometrisi, A'nın basit bir işlevle yaklaşık olarak eşleştirildiği,
genellikle üçgenler olmak üzere birçok öğeye ayrılır. Modelin sonlu elemanların oluşturduğu
mesh (ağ) Şekil 10'da sunulmuştur.

Şekil 9. Trafo 3D modelde mesh
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4.2 Analiz Sonuçları
Transformatör hem normal çalışma koşullarında analiz edilmiştir hem de ani akıma maruz
kaldığı geçici rejim durumunda analiz edilmiştir. Ani akımda meydana gelen elektromanyetik
kuvvetler ve nüve akı dağılımları Şekil 10-13’te sunulmuştur.

Şekil 10. Ani akımda AG sargısında meydana gelen kuvvetler

Şekil 11. Ani akımda YG sargısında meydana gelen elektromanyetik kuvvetler
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Şekil 12. Kararlı durumda trafonun manyetik akı dağılımı

Şekil 13. Ani akım durumunda manyetik akı dağılımı
Ani akım durumunda transformatörün nüvesinde meydana gelen manyetik akı daha fazla
olmuştur. Nüve üzerindeki akı dağılımı da daha düzensiz olmuştur. Nüve malzemesi
değiştirilmediği için manyetik akı dağılımında ve alan yoğunluğunda kayda değer bir fark
olmadığı görülmüştür.
5. SONUÇLAR
Bir transformatöre standart bir güç kaynağından enerji verildiğinde, akımının hızının 10 katı
kadar yüksek olabilen yüksek ani akım çeker. Bu yüksek akım, transformatörlerin ömrünün
kısalmasına neden olabilir. Bu ani akımı etkileyen çeşitli faktörler bu makalede incelenmiştir.
Ayrıca nüvedeki manyetik akı dağılımının ani akıma bağlı olarak nasıl değiştiği de
görülmüştür. Transformatörün sargılarında meydana gelen elektromanyetik kuvvetler tespit
edilmiştir. Bu çalışmaya dayalı çeşitli etki azaltma teknikleri de ele alınmıştır. Bu SEY
yönetiminin doğru ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır.
Teşekkür
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Desteklenmiştir. Proje Numarası: FBA-2017-639. Katkılarından dolayı teşekkürler.

www.artuklukongresi.org

29

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

KAYNAKLAR
[1] R.M Holmukhe, K.D Deshpande, Power Transformer Inrush Current and its Effect on
Protective Relays, IEEEConf on Power Delivery, 2001.
[2] M. Steurer, K Frohlich, The Impact of Inrush Current on the mechanical stress on high
voltage power transformer coils, IEEE Trans on Power Delivery, 2002, Vol. 17, No. 01,
pp. 155-160.
[3]

R.A Turner, K.S Smith, Transformer Inrush Current, IEEE Industry Application
Magazine, 2010, Vol. 16, No. 05, pp. 14-19.

[4] B. Kasztenny, Impact of Transformer Inrush Current on Sensitive Protection Functions,
IEEE Transmission and Distribution Conference and Exhibition, 21-24 May, 2006,
pp.820-823.
[5] Sonnemann W.K, Wagner C.L, Rockefeller G.D, Magnetising Inrush Phenomenon in
Transformer Banks, AIEETrans, Oct1958, Part III, Vol. 77, pp. 884-892.
[6] M Jamali, M Mirzaie, S Asghar Gholamian, Calculation and Analysis of Transformer
Inrush Current Based on Parameters of Transformer and Operating Conditions, IEEE
Trans on Power Delivery, No. 03, 2011.
[7] Özüpak Y, MAMIS M. S 2019 Realization of electromagnetic flux and thermal analyses
of transformers by finite element method. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic
Engineering, 14(10), 1478-1484. Doi: 10.1002/tee.22966.
[8]

Özüpak Y, MAMIS M. S, TEKE İ. H 2019 Electromagnetic Field and Total Loss
Analysis of Transformers by Finite Element Method. International Journal of
Engineering And Computer Science, 8(1), 24451-24460. (Yayın No: 5774086)

[9] Gopika R, Deepa Sankar, “ Study on Power Transformer Inrush Current” IOSR Journal
of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE) e-ISSN: 2278-1676,p-ISSN:
2320-3331, PP 59-63, 2017.

www.artuklukongresi.org

30

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

HİDROTERAPİ UYGULAMALARININ TEMEL İLKELERİ VE KÖPEKLERİN
CERRAHİ HASTALIKLARINDA KULLANIMI
Dr. Eren POLAT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Orcid ID: 0000-0002-3999-1310

ÖZET
Hidroterapi suyun fiziksel özelliklerinin kullanılarak, özellikle kas ve iskelet hasarları ile
yürüme anormalliklerinin tedavi edilmesi için uygulanan rehabilitasyon yöntemidir.
Hidroterapi köpeklerde postural kontrolü geliştirmek, kasların dayanıklılığı ve gücünü
arttırmak, ağrıyı azaltmak ve eklem hareketliliğini arttırmak amacıyla uygulanan bir tekniktir.
Hidroterapi köpeklerde çoğunlukla kırık iyileşmeleri, çapraz bağ stabilizasyon operasyonları
ve spinal cerrahi uygulamalarının sonrasında kullanılır. Bunun dışında spinal hasarlar ve
artritis olgularında da kullanılır. Bu çalışmada hidroterapi tekniği hakkındaki temel ilkeler ve
köpeklerde hangi cerrahi hastalıklarda nasıl kullanılacağına dair bilgi vermek amaçlandı.
Anahtar Kelimeler: köpek, cerrahi, hidroterapi, kas, iskelet

BASIC PRINCIPLES OF HYDROTHERAPY APPLICATIONS AND THEIR USE IN
SURGICAL DISEASES OF DOGS

ABSTRACT
Hydrotherapy is a rehabilitation method applied to treat muscle and skeletal injuries and gait
abnormalities by using the physical properties of water. Hydrotherapy is a technique used in
dogs to improve postural control, increase the endurance and strength of muscles, reduce pain
and increase joint mobility. Hydrotherapy is mostly used after fracture healing, cruciate
ligament stabilization and spinal surgery in dogs. It is also used in cases of spinal injuries and
arthritis. In this study, it was aimed to give information about the basic principles of
hydrotherapy technique and how to use it in which surgical diseases in dogs.
Keywords: dog, surgery, hydrotherapy, muscle, skeleton
1.
1.1.

Giriş
Hidroterapi Tanımı ve Genel Kullanım Alanı

Hidroterapi suyun fiziksel özelliklerinin kullanılarak, özellikle kas ve iskelet hasarları ile
yürüme anormalliklerinin tedavi edilmesi için uygulanan rehabilitasyon yöntemidir.
Hidroterapi uygulamalarında yüzme havuzu, soğuk-sıcak banyolar, su altı koşu bantları vs.
kullanılarak yalnız veya bir personel eşliğinde yapılan masajlar ve aktivitelerle bazı sağlık
problemlerine çözüm bulmak amaçlanmaktadır (Şekil 1). İnsanlarda uzun yıllardır kullanılan
bir tedavi yöntemi olmasına rağmen veteriner hekimlikte son yıllarda popüler hale gelmiştir
(1-7).
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Şekil 1: Bir köpeğe yüzme havuzunda yapılan hidroterapi seansı
Hidroterapi ağrı, kas spazmları, ödem ve eklem efüzyonunu azaltır, kas gücü ve
dayanıklılığının normal işleve dönüşünü teşvik eder, kardiyorespiratuar dayanıklılığı, hareket
aralığını, dengeyi, eklem hareketliliğini ve fonksiyonlarını iyileştirir (1, 2).
1.2.

Hidroterapinin Tarihçesi

Su antik dönemlerden itibaren hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Hipokrat, Romalı
Filotas, Galen ve Celsus gibi önemli hekimler suyu tedavi amaçlı kullanmışlardır. İbni Sina’
da hastalarını tedavi ederken suyu kullanmıştır (Şekil 2) (8).

Şekil 2: Roma’da hidroterapi uygulaması
İngiliz Jean Floyer’in 1697 yılında yazdığı hidroterapinin tarihi ve uygulama esaslarını konu
alan derlemesi günümüzdeki anlamıyla hidroterapinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Floyer’in hidroterapi uygulamalarına dikkat çektiği çalışmasının ardından 18. yüzyılda başta
J.S. Hahn ve Currie olmak üzere bir çok hekim suyun iyileştirici gücü ve hidroterapi üzerine
yayınlar yapmışlardır (8).
Modern hidroterapinin kurucusu 1799-1851 yılları arasında Avusturya’nın Silesia bölgesinde
yaşamış bir çiftçi olan Vincent Priessnitz’ dir (Şekil 3). Priessnitz hayvanlarındaki bazı
hastalıkların tedavisini ve kendi kırılan kaburgalarını dışardan soğuk su uygulayarak tedavi
etmiştir. Kısa sürede ünü artan Priessnitz Avusturya imparatorunun kardeşini de tedavi etmek
için 1826 yılında Viyana’ya getirildi. Priessnitz’ in tedavi yöntemlerinden en önemlileri ıslak
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bandaj uygulaması ve dışardan soğuk su uygulaması olmuştur. Hatta ıslak bandaj ya da ıslak
çarşaf uygulamaları hala bazı hekimler tarafından ‘‘Priessnitz usulü’’ olarak
tanımlanmaktadır (8).

Şekil 3: Modern hidroterapinin kurucusu Vincent Priessnitz
Bavyeralı bir rahip olan Sebastian Kneipp 19. yüzyılda fitoterapi ve hidroterapi ile ilgili
çalışmalar yapmıştır (Şekil 4). ‘‘Kneipp terapi’’ adı verilen suyun sıcaklığı ve basıncını
kullanarak uyguladığı farklı hidroterapi seansları yapmıştır. Bu seanslar içerisinde en
önemlilerinden birisi buz banyolarıdır. Kneipp’ ın özellikle tüberkülozlu hastaları hidroterapi
ile tedavi etmesi ünlü olmasının en önemli sebebidir. Açtığı tedavi merkezi günümüzde de
faaliyetlerini sürdürmektedir (8).

Şekil 4: Kneipp terapi tekniğini geliştiren Sebastian Kneipp
Ülkemizde ise hidroterapi terimi ilk kez Osmanlı’da Mabeyn-i Hümayun tabiblerinden
Pavlaki Efendi tarafından yetkili makamlara bildirilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise
Haydarpaşa’da Osman Cevdet Çubukçu tarafından fizik tedavi ünitesi kurulmuştur. Aynı
zamanda Çubukçu’nun ‘‘Su ile Tedavi’’ isimli bir kitabı da bulunmaktadır (8).
1.3.

Suyun Hidroterapide Kullanılan Özellikleri

Hidroterapi uygulamalarında suyun sıcaklığı, yoğunluğu, kaldırma kuvveti ve hidrostatik
basıncı gibi özellikleri oldukça önemlidir. Suyun bu özellikleri hem hidroterapinin
uygulanması sırasındaki prosedürlerin belirlenmesinde hem de hidroterapinin etkinliğini
göstermesinde önemlidir (1-4).
Hidroterapi uygulamalarında tedavi edilecek hastalıklara göre suyun sıcaklıkları değişiklikler
yapılmaktadır. Soğuk su banyoları travmaya bağlı oluşan ağrı, ödem ve iltihaplanmayı
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azaltmaya yardımcı olması için kullanılırken; sıcak su banyoları sertleşmiş kasların normal
işlevlerine dönüşünü desteklemek amacıyla kullanılmaktadır (1).
Suyun yoğunluğu hidroterapi prosedürünün belirlenmesinde etkilidir. Bir maddenin
yoğunluğu özgül ağırlık adı verilen bir sayı değeri ile tanımlanır. Suyun yoğunluğu ya da
özgül ağırlığı 1.0’ dır. Fakat su içerisinde çözünen maddeler suyun yoğunluğunu
arttırmaktadır (deniz suyu, kükürtlü sular vs). Hidroterapi tedavisi alacak bir hastanın özgül
ağırlığı tedavi sürecinin belirlenmesinde önemlidir. Özgül ağırlığı suyun özgül ağırlığından
daha fazla olan hastalar batma eğiliminde iken, daha az olan hastalar yüzerler. Örneğin;
osteoporozis olan veya vücudu yağlı olan hastalar yüzerlerken, zayıf ve ağır kaslı hastalar
batma eğilimindedir (1,3,4) .
Kaldırma kuvveti, suyun içerisindeki bir cisme yerçekiminin ters yönünde itme kuvveti
uygulamasıdır. Yerçekimi kuvvetinin etkilediği ağırlık merkezi ile kaldırma kuvveti merkezi
aynı dikey çizgide olduğunda cisim dengede durur. Eğer ağırlık merkezi kaldırma kuvvetinin
merkezi ile aynı dikey çizgide değilse, bu iki kuvvet etkisi sonucu ortaya çıkan bir pivot
noktası etrafında moment adı verilen bir dönme kuvvetine neden olur. Böylece hastalar suyun
içerisinde bir denge noktası oluşana kadar beden suyun içerisinde dönmeye devam eder. Bu
yüzden suyun kaldırma kuvveti hidroterapi esnasında oldukça önemlidir. Örneğin; sol arka
bacağı ampute edilen bir hastaya hidroterapi uygulaması yapılacağında ağırlık merkezi
hastanın sağına doğru hareket edeceğinden hasta sağ tarafına doğru döner. Yine omurga
yaralanması
olan
hastalar
yüzme
sırasında
gövde
rotasyonunu
kontrol
edemeyebileceklerinden dolayı hidroterapinin erken aşamalarında yüzdürme yeleği
kullanılabilir. Kısaca kaldırma kuvvetinin etkileriyle hastalarda kullanılan yüzdürme
cihazlarının konumu belirlenir (Şekil 5). Suyun kaldırma kuvveti hidroterapi tedavilerinin
şeklini etkilemesinin yanı sıra tedavideki etkinliklerini de etkilemektedir. Suyun kaldırma
kuvvetinin etkisiyle su içerisinde oluşan ağırlıksız ortam hastaların normal egzersiz ve
rehabilitasyon ortamında erişemeyecekleri hareketleri yapmalarına imkan sağlamaktadır
(1,2,4).

Şekil 5: Golden Retriever ırkı bir köpeğe hidroterapi esnasında giydirilen yüzdürme yeleği
Sıvıların içerisindeki cisimlerin tüm yüzeylerine uyguladıkları basınca hidrostatik basınç adı
verilir. Hidrostatik basınç sıvıların yoğunluğu ve derinliğine bağlı olarak değişir. Derinlik ve
sıvının yoğunluğu arttıkça hidrostatik basınç da artar. Hidroterapi uygulamalarında,
hidrostatik basıncın etkisiyle ekstremitelerde oluşan hematom ve ödem tedavi edilmektedir.
Fakat hidroterapi uygulamaları sırasında hidrostatik basınç akciğer hacmini etkileyeceğinden,
solunum güçlüğü veya yetersizliği olan hastalarda dikkatli olunması gerekir (1-4).
1.4.

Hidroterapinin Endikasyonları ve Kontraendikasyonları

Hidroterapi, gerek beşeri hekimlikte gerek ise veteriner hekimlikte vücut biyomekaniğini
oluşturan sistemlerin onarımı ve desteklenmesi amacıyla kullanılan alternatif tedavi
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metotlarından biridir. Hidroterapi uygulamaları diğer fizik tedavi yöntemleriyle birlikte
rehabilitasyona yardımcı olmasının yanında, zindeliğin sağlanmasına, iyileşme kalitesi ve
hızının artmasına yardımcı olmaktadır (1,4,5).
Hidroterapi uygulamalarında suyun kaldırma kuvvetinin etkisi ile ağrılı durumlarda hastanın
kemik ve ekstiremitelerine daha az yük binmesi sağlanarak karada yapılması neredeyse
imkânsız olan egzersiz ve hareket genişliği sağlanmaktadır. Bu durum ile özellikle
biyomekanik sistemi oluşturan problemlerin postoperatif dönemlerinde ya da şiddetli arthtitis
gibi olgularda kas aktivasyonu ve egzersizlere erkenden başlanarak hareket açıklığı arttırılır.
Yine su egzersiz ve hareket esnasında havaya göre daha fazla direnç göstererek kasların
güçlenmesinde ve atrofi oluşumunun önlenmesinde oldukça etkilidir (1,4,5).
Hidroterapi uygulamaları sırasında ılık su kullanılması kan dolaşımını arttırmakta, uygulanan
bölgede damarlarda vasodilatasyona sebep olmaktadır. Bu durum sudaki hidrostatik basıcın
etkisiyle vücuttaki ödemin atılmasına da yardımcı olmaktadır (1).
Hidroterapi uygulamalarında solunum sistemi ve göğüs kasları suda uygulanan baskıyla
mücadele etmek için daha fazla çalışmaktadır. Böylece solunum kasları güçlenir. Yine gelişen
kaslara besin maddelerini dağıtmak amacıyla kalp kasları da daha fazla çalışıp
güçlenmektedir. Bu da hidroterapinin kardiovasküler ve respiratorik dayanıklılığı sağlamakta
önemli olduğunu gösterir (1,4).
Yapılan bazı çalışmalar hidroterapinin glikoz-insülin dengesinin sağlanmasında son derece
önemli olduğunun bildirmektedir. Yine hidroterapi ve balneoterapi uygulamalarının kortizol
seviyesini azaltarak stres direncini arttırdığı bildirilmektedir (1).
Hidroterapi uygulamalarının endikasyonları ve kontraendikasyonları tablo 1’de sunuldu.
Tablo 1. Hidroterapinin endikasyonları ve kontraendikasyonları
ENDİKASYONLAR

KONTRAENDİKASYONLAR

Ortopedik vakalar
Nörolojik vakalar
Yumuşak doku yaralanmaları
Deneratif eklem hastalıkları
Ligament yırtıkları
Displaziler
Arthritis
Kırık onarımları
Bir uzuvun kullanılamaması
Spinal hasarlar ve ameliyatlar
Yaşa bağlı hareket eksiklikleri

Açık ve enfekte yaralar
Su geçirmez örtüsüz iyileşmemiş cerrahi kesiler
Aktif gastrointestinal hastalık (kusma ve / veya ishal)
Yüksek vücut ısısı / enfeksiyon
Solunum yetersizliği veya rahatsızlığı
Gelişmiş zayıflık
Kontrolsüz epilepsi
Şiddetli kalp, karaciğer, böbrek hastalığı, hipotansiyon
veya hipertansiyon gibi sistemik uzlaşma

1.5.
Hidroterapi Teknikleri
1.5.1. Soğuk Su Banyoları
Soğuk su banyoları, olumsuz sağlık koşullarının tedavi edilmesi için 13-21ºC suların
kullanılması ile uygulanan hidroterapi tekniğidir. Soğuk hidroterapi olarak da bilinir. Soğuk
hidroterapi tekniği dolaşım düzenlenmesinde, enerji seviyesinin artmasında ve vücuttaki
iltihabın azalmasında oldukça etkilidir. Bunlar dışında kas ağrılarının, depresyonun
tedavisinde ve immun sistemin güçlenmesinde de oldukça etkili bir tekniktir (1).
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1.5.2. Sıcak Su Banyoları
Sıcak su banyoları, ödem gibi yangısal reaksiyonların giderilmesi ve kasların gevşemesini
sağlamak amacıyla 32-33 ºC’ deki suların kullanıldığı hidroterapi tekniğidir. Sıcak hidroterapi
yöntemi olarak da bilinen bu teknikte özellikle sportif amaçla kullanılan atlarda performans
sonrası kasların rejenerasyonu için kullanılır (1).
1.5.3. Yüzme
Yüzme, suyun kaldırma kuvveti sebebiyle ağırlığı azaltan bir egzersiz şeklidir (Şekil 6).
Özellikle ortopedik operasyonlar sonrasında ve ekstremitelere fazla yük binmesine bağlı
olarak hareket kısıtlanmaları olan durumlarda suyun oluşturduğu ağırlıksız ortamlarda hareket
kabiliyetini arttırıcı mükemmel bir fizik tedavi yöntemidir. Yine yüzme tekniği kasların
güçlenmesinde de etkili bir hidroterapi tekniğidir (1,7).
Hidroterapi uygulamalarında köpekler yüzmeye can yeleğiyle başlanır, hasta alıştıkça
ekipmanlar azaltılır. Atlar ise, köpeklere göre daha zayıf yüzücüler olduğundan yüzme
terapisini çok sürdürmemek gerekir. Yüzme programları atlarda osteoarthrit tedavisinde,
kardiovasküler fonksiyonların düzelmesinde ve lokomotor hastalıkların gelişimini
engellemesinde önemli bir rehabilitasyon yöntemi olmasına rağmen, uzun süreli yüzme
terapisi atlarda göğüs üzerindeki baskıyı arttıracağından istenmeyen etkilere de sebep olabilir
(1).

Şekil 6: Hidroterapi uygulaması (yüzme tekniği)
1.5.4. SPA
Salus Per Aquas ya da SPA terimi, su ile gelen sağlık anlamına gelir. Hidroterapi
uygulamaları sırasında profesyonel personelin yardımıyla masaj yapıldığı tekniktir. Spa
uygulamaları ile kan ve lenf dolaşımı iyileşir, kasların gücü ve tonusu artar, kas ağrıları azalır,
barsak gazlarının atılımı artar. Bunun yanı sıra hareket genişliği kazandırılır (1).
1.5.5. Aqua Koşu Bandı (Su altı koşu bandı)
Su altı koşu bantları rehabilitasyon amacıyla at ve köpeklerde yaygın olarak kullanılan bir
tekniktir (Şekil 7). Su altı koşu bantları hayvanlar için doğal bir egzersiz şeklidir. Su altı koşu
bantları özellikle spor atlarında performans sonrası rejenerasyon amacıyla kullanılmaktadır.
Su altı koşu bantları akut yaralanmalarda kullanılmamalıdır (1-3,7).
Su altı koşu bantlarında gerçekleştirilen egzersizler genel güçlendirme, kardiyovasküler
regülasyon ve eklem mobilizasyonunda önemli ilerlemeler sağlamaktadır. Omurilik
hasarlarının olduğu durumlar ve ağrılı eklem hastalıkları su altı koşu bantlarının çok
kullanıldığı diğer durumlardır (1,3,7).
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Şekil 7: Su altı koşu bandı ile hidroterapi uygulaması
1.6.

Hidroterapi Uygulamalarındaki Riskler

Hidroterapi uygulamaları sırasında olası bazı riskler bulunmaktadır. En yaygın olan riskler;
idrar yolu ve kulak enfeksiyonlarıdır. Yine bazı cilt hastalıkları ve aşırı yorgunluğa bağlı
boğulma durumları da görülebilmektedir (1).
Bazı hastalarda havuzdaki klor düzeyinin yüksek olmasına bağlı olarak deride kırmızı lekeler
görülebilir. Fakat hayvanlarda klor toksikasyonu çok yüksek klor seviyesinde ortaya
çıkacağından endişe edilmemelidir (1).
2.
2.1.

Köpeklerde Hidroterapi Uygulamasına Başvurulan Bazı Cerrahi Hastalıklar
Dirsek Displazisi ve Hidroterapi

Dirsek displazisi, köpeklerde ön ayaklarda topallığa sebep olan nedeni tam olarak ortaya
konulamayan ortopedik bir problemdir. Hidroterapi uygulamaları dirsek displazisi olan
köpeklerde uygulanan alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden biridir. Yapılan bir
çalışmada, Labrador ırkından bilateral dirsek displazisi olan köpekler ile sağlıklı köpeklerin
hareket açıklığı, adım uzunluğu ve adım frekansı üzerine hidroterapinin etkinliği
araştırılmıştır. Hidroterapi seansı öncesi ve hidroterapi uygulamasından 10 dakika sonra koşu
bandı üzerinde yürüme egzersizi yapılarak köpeklerin hareket açıklıkları, adım uzunlukları ve
frekansları değerlendirildi. Hidroterapi sonrasında her iki gruptaki köpeklerin hareket
açıklıklarının arttığı tespit edilirken; dirsek displazisi olan köpeklerin daha fazla gelişme
kaydettiği ve bunun istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturduğu bildirilmiştir (1,2).
2.2.

Osteoartrit ve Hidroterapi

Hidroterapi, insanlarda osteoartrit tedavisinde 1900’lerden beri kullanılmaktadır. İnsanlarda
özellikle kalça ve diz eklemindeki osteoartrit olgularında kullanılan ve etkinliği ile ilgili
kanıtlar bulunan bu tedavi şeklinin köpeklerdeki etkinliği ile ilgili çalışmalar son derece
sınırlıdır. Yapılan bir çalışmada, osteoartritten muzdarip 12 köpek iki gruba ayrılarak bir
gruba lazer terapi, manyetik terapi, koşu bandı ve elektrik stimülasyonu uygulanırken; diğer
gruba diatermi ve su altı koşu bandı ile hidroterapi uygulandı. Sonuç olarak her iki gruptaki
köpeklerinin eklemlerinin hareket açıklıklarının arttığı, kas kitlelerinin geliştiği ve ağrılarının
azaldığı tespit edildi. Hidroterapi uygulanan gruptaki köpeklerin diğer gruba göre daha hızlı
bir iyileşme gösterdiği tespit edilmesine rağmen, uygulanan tedavi kombinasyonları sebebiyle
hidroterapinin ne derece etkin olduğu konusunda net bir kanıt ortaya konulamadı. Yine
Nganvongpanit ve ark. (2014) yaptıkları bir çalışmada, 55 köpek üç gruba ayrılarak
hidroterapinin etkinliğini araştırmışlardır. Birinci grubu kalça ekleminde osteoartriti olup
hidroterapi uygulaması yapılan, ikinci grubu sağlıklı olup hidroterapi uygulaması yapılan,
üçüncü grubu ise sağlıklı olup hidroterapi uygulaması yapılmayan köpekler oluşturdu. 8
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haftalık hidroterapi uygulaması sonrasında ilk iki gruptaki köpeklerin kalça eklemlerinin
fleksiyon ve ekstensiyon hareketlerinde önemli gelişmeler olduğu tespit edildi. Ayrıca kalça
ekleminde osteoartrit bulunan köpeklerde ağrı duyusu ve topallığın azaldığı, eklem
hareketliliğinin arttığı tespit edildi. Ayrıca osteoartrit olgularında, eklemlerdeki patojenik
değişiklerden kaynaklı olarak eklem içersinde hyaluronik asitin azalıp kondrotin sülfatın
artması beklenirken; hidroterapi uygulaması yapılan köpeklerde hyaluronik asit miktarının
arttığı, kondrotin sülfatın ise azaldığı tespit edildiği bildirildi (1,6).
2.3.

Spinal Hasarlar ve Hidroterapi

Spinal sinir hasarları lezyonun şekillendiği bölge itibari ile iyileşmesi zor ve uzun süreç alan
sağlık problemleridir. Tedavi sürecinde operatif ve medikal tedaviye destek olarak
tamamlayıcı tıp teknikleri de kullanılmaktadır. Hidroterapi uygulamaları spinal hasarların
tedavi sürecinde kullanılan önemli tedavi metotlarından biridir (1,3).
Spinal sinir hasarlarında, columna vertebralis stabil hale getirildikten sonra hidroterapi
uygulamalarına başlanmalıdır. Columna vertebralis stabil hale getirildikten sonra, su altı koşu
bandında egzersiz yapılarak hidroterapiye başlanabilir. Zayıf olan hastalar batma eğiliminde
olduğu için yüzme ve yürüme esnasında yardımcı olunmalıdır. Zayıf hastalarda yüzdürme
yeleği de kullanılabilir. Yüzdürme yelekleri gövde kontrolüne yardımcı olmak için faydalıdır
ve gövde kontrolünün geliştikçe bu yelek çıkarılabilir. Suyun kaldırma kuvveti desteğiyle yer
çekimi ve suyun hidrostatik basıncına karşı hareket etmek kasların güçlenmesi için oldukça
önemlidir. Spinal sinir hasarı olan hastalar karada bağımsız olarak yürüyene kadar günlük
hidroterapi önerilir. Bu hasta grubu, özellikle rehabilitasyon tamamlandıktan sonra kalan
eksiklikleri varsa, mevcut olduğu yerlerde devam eden haftalık hidroterapiden fayda görür (13).
2.4.

Çapraz Bağ Rupturları ve Hidroterapi

Çapraz bağ rupturlarının operatif tedavileri sonrasında yara iyileşmesini takiben hemen
başlanır. Yüzme ve su altı koşu bandı teknikleri kullanılarak, eklem hareket açıklığı ve uyluk
kas kütlesini arttırmak amaçlanır. Hidroterapi ile postoperatif dönemde ekstremite kullanımı
teşvik edilir (1).
2.5.

Kırık Onarımı ve Hidroterapi

Hidroterapi, kırık onarımları sonrasında eklem hareket açıklığını arttırmak, atrofi ve
kontraktür durumlarını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Kırık iyileşmesi döneminde
hidroterapiye, operasyon yarasının iyileşmesi veya bandaj çıkarıldıktan sonra başlanmalıdır.
Bazen bir köpek bandaj değişimine gittiği zaman da hidroterapi yapılır, ardından uzuv
kurutulur ve bandaj tekrar uygulanır. Bu, aşırı eklem sertliğini ve kasların atrofisini önlemek
için çok faydalıdır. Kırılan bölgeye ve kullanılan fiksasyon türüne bağlı olarak, bazı
hayvanlarda yüzmeden daha kontrollü olduğu için başlangıçta su altı koşu bandının
kullanılması daha uygundur. Radyografiler kemik iyileşmesini gösterdiğinde, direnci artırmak
için ağırlıklar ve şamandıralar eklenebilir (1,6,7).
3.

Sonuç

Sonuç olarak, yıllardır beşeri hekimlikte kullanılan ve birçok hastalığın tedavisinin başarılı
olmasında önemli bir yere sahip olan hidroterapi veteriner hekimlikte de son yıllarda popüler
hale gelmeye başlamıştır. Veteriner hekimlikte hidroterapi uygulamaları ile ilgili olan veriler
çoğunlukla az sayıda klinik uygulamalarla sınırlı kalmıştır. Her ne kadar bu klinik
çalışmalardan elde edilen sonuçlar olumlu olsa da, hidroterapinin hayvanlardaki etkinliğini
belirlemek için daha çok klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.
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ABSTRACT
The subject of this study was a 5-month-old, Pointer breed female dog, brought to the
Department of Surgery at Fırat University Animal Hospital with suspicion of swallowing
fishing hooks. In the clinical examination, the patient had difficulty swallowing, difficulty
breathing and pain during palpation of the neck area. As a result of the radiographic
examination, a foreign body similar to a fishing rod was found at the entrance of the trachea.
After the diagnosis was made, the patient was urgently decided to intervene. The angling
needle at the entrance of the tracheal cavity of the patient, who was under anesthesia, was
removed from the oral cavity with the help of a laryngoscope. After the surgical intervention,
the patient was administered parenteral antibiotics and intraoral antiseptic for a week. In this
case report, the clinical and radiographic findings of a dog with a foreign body at the entrance
of the tracheal cavity and the treatment method were shared, and it was aimed to shed light on
our colleagues in terms of approach to similar cases.
Keywords: dog, needle, trachea, foreign body

POİNTER IRKI BİR KÖPEKTE TRACHEADA KARŞILAŞILAN YABANCI CİSİM
OLGUSU
ÖZET
Bu çalışmanın konusunu, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı’na olta
iğnesi yutma şüphesiyle getirilen 5 aylık, Pointer ırkı, dişi bir köpek oluşturdu. Yapılan klinik
muayenede; hastada yutkunma zorluğu, nefes almada güçlük ve boyun bölgesinin palpasyonu
sırasında ağrı duyduğu tespit edildi. Radyografik muayene sonucunda tracheanın girişinde
olta iğnesine benzer yabancı bir cismin olduğu tespit edildi. Teşhisin konulmasının ardından,
hastaya acilen müdahale kararı verildi. Anestezi altına alınan hastanın tracheal boşluğunun
girişindeki olta iğnesine, laryngoskop yardımıyla ağız boşluğundan ulaşılarak uzaklaştırıldı.
Cerrahi müdahale sonrası, hastaya bir hafta boyunca parenteral antibiyotik ve ağız içi
antiseptik uygulandı. Bu olgu sunumunda, tracheal boşluğunun girişinde yabancı cisim olan
bir köpeğin klinik ve radyografik bulguları ile tedavi yöntemi paylaşılarak benzer vakalara
yaklaşım açısından meslektaşlarımıza ışık tutmak amaçlandı.
Anahtar Kelimeler: köpek, iğne, trachea, yabancı cisim
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INTRODUCTION
Obstructions can be formed in the respiratory tract due to foreign bodies, neoplastic
formations, trauma, pharyngeal polyps and inflammatory reactions (Levitt et al., 1993).
Obstructions related to foreign bodies in the respiratory tract are rarely encountered in
veterinary literature (Cagatay et al., 2018; Leal et al., 2015).
Foreign bodies can often enter the respiratory tract directly from the outside environment
(sniffing, playing, hunting, bite and shred etc.). Sometimes, it may enter by aspirating
substances with or without food quality during vomiting and regurgitation (Agudelo et al.,
2018; Cagatay et al., 2018). Foreign bodies can be located in the nasal cavity, nasopharynx,
larynx, trachea and bronchi in the respiratory tract (Agudelo et al., 2018). Objects such as
needles, fish hooks, pieces of wood, grass, teeth, pebbles, insects, bones and tracheal tube
pieces are frequently encountered objects in the respiratory tract (Agudelo et al., 2018;
Cagatay et al., 2018; Somrup et al., 2017).
Foreign bodies in the respiratory tract can cause pathological changes such as
bronchoconstruction, pulmonary hemorrhage, increased mucus, and pulmonary edema
(Somrup et al., 2017). With these pathological changes, severe cough, dyspnea, anxiety,
anorexia, cyanosis and death can be seen depending on the location, position and size of the
foreign body in the respiratory tract (Agudelo et al., 2018; Cagatay et al., 2018; Leal et al.,
2015; Levitt et al., 1993; Sezer et al., 2017; Smith, 1996; Somrup et al., 2017).
While diagnosing foreign bodies in the respiratory tract, besides clinical findings;
radiography, computed tomography, endoscopy or experimental operations can be used (Leal
et al., 2015; Levitt et al., 1993; Sındak et al., 2013; Somrup et al., 2017). The location,
position and size of the foreign body are important for the removal of foreign bodies in the
respiratory tract. Whether or not operative methods are used in treatment is decided by
considering these situations. In cases where the foreign body is at the entrance of the trachea,
the foreign body can be removed with bronchoscopy applications, fluoroscopy combined wire
guided balloon catheter or vacuum applications. Another option is to remove the foreign body
with the help of forceps under fluoroscopy. In cases where it is not possible to reach a foreign
body through the mouth or nasal cavity, foreign bodies are removed from the airways by
tracheatomy and thoracotomy operations (Cagatay et al., 2018; Levitt et al., 1993; Sezer et
al., 2017; Sındak et al., 2013).
In this case report, the tracheal foreign body (fishing needle) encountered in a 5-month-old,
female, Pointer breed dog was discussed. It was aimed to give information about the diagnosis
and treatment of these rarely encountered cases.
CASE PRESENTATION
In this case report, a 5-month-old, Pointer breed female dog was brought to Fırat University
Animal Hospital Department of Surgery with the suspicion of swallowing a fishing needle
(Protocol no: C-200065). According to the anamnesis, it was reported that the owners of the
patients, who went fishing, noticed that the needle part at the end of the fishing rod had
broken, and then the dog had difficulty breathing and swallowing. In the clinical examination,
it was found that there were no foreign bodies appearing in the oral cavity, but the patient felt
pain during palpation examination under the neck with difficulty swallowing. For this reason,
it was decided to take the radiography of the neck region. In the radiographic examination, it
was observed that a foreign body similar to the fishing needle was found at the entrance of the
trachea in 2 cm caudal of the larynx (Fig. 1).
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Fig.1. Radiographic image of the foreign body (fishing pin) at the trachea entrance (arrow).
After the location of the foreign body was determined, it was decided to immediately
intervene the patient. In the area where the foreign body was diagnosed, it was a risky area for
the operation due to the veins branching from the vena jugularis (v. maxillaris externa and v.
linguofacialis) with arteria carotis communis. The ramus colli branch of the facial nerve and
the second branch of the cervical nerve are located in the same area. It was decided not to use
the operative treatment option due to the risk of this situation and the thought that the foreign
body could be reached through the oral cavity. Prior to surgical intervention, 2 mg / kg dose
of xylazine hydrochloride (Rompun, Bayer, 23.32mg / ml) and 15 mg / kg dose of ketamine
hydrochloride (Ketasol, Interhas, 100 mg / ml) were administered intramuscularly to
anesthetize the patient. The mouth cavity of the patient in anesthesia was opened and the
patient was fixed. The foreign body was detected at the entrance of the trachea when the
tongue was pressed with the help of a laryngoscope. The foreign body, which was held with
the help of a suitable forceps, was removed from the place where it sank with slow
movements (Fig. 2). Postoperatively, the patient was given penicillin (Devapen, Deva İlaç,
800.000 IU) at a dose of 15,000 IU / kg / day for five days. Oral antiseptic (Klorhex Plus,
Drogsan, Oral spray) was applied for five days. After a month, the patient's health status was
found to be good (Fig. 3).

Fig. 2. Foreign body removed from the entrance of the trachea, fishing pin (arrow).
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Fig. 3. Postoperative examination (Day 30th)
DISCUSSION AND CONCLUSION
Foreign bodies in the respiratory tract are rare cases in cats and dogs. Foreign bodies can enter
the airways directly during sniffing and playing, as well as by aspirating the content during
regurgitation and vomiting. Some of the foreign bodies encountered in the respiratory system
are various needles, wood pieces, bone pieces, insects, plants and endotracheal tube pieces
(Agudelo et al., 2018; Cagatay et al., 2018; Leal et al., 2015; Somrup et al., 2017). In this case
report, the diagnosis and treatment of a fishing rod needle sinking into the trachea entrance of
a five-month-old Pointer breed dog was discussed.
Obstruction cases caused by foreign bodies in the respiratory system can cause various
degrees of cough, dyspnea, anxiety, anorexia, cyanosis and even death (Agudelo et al., 2018;
Cagatay et al., 2018; Leal et al., 2015; Levitt et al., 1993; Sezer et al., 2017; Smith, 1996,
Somrup et al., 2017). In this case report, it was determined that a five-month-old Pointer breed
dog with foreign body was detected in the trachea, had difficulty swallowing, pain during
palpation of the dyspnea and neck region.
Radiographic examinations are important in the diagnosis of foreign bodies in the respiratory
system (Agudelo et al., 2018; Cagatay et al., 2018; Leal et al., 2015; Levitt et al., 1993;
Somrup et al., 2017). Leal et al. (2015) reported that 92% of foreign bodies in the respiratory
system were diagnosed by radiographic examination. Somrup et al. (2017) reported on a
radiograph of a Golden Retriever breed dog that they detected a circular foreign body 15 mm
in diameter proximal to the cervical part of the trachea. Cağatay et al. (2018) reported that
they detected a 3 × 9 × 13 mm radiopaque foreign body in a cat's tracheal carnia. Levitt et al.
(1993) reported that a six-year-old cat detected a foreign body in the tracheal carnia of
radiopaque appearance. In this case report, a foreign body like a fishing rod was detected at
the entrance of the trachea on the laterolateral radiography of the patient.
The location, position and size of foreign bodies in the airways are important in determining
the treatment method. Operatively, foreign bodies in the airways are removed by tracheatomy
and thoracotomy. If foreign bodies are at the entrance of the trachea, bronchoscopy
applications can be performed. With the support of fluoroscopy applications, it can be
removed with the help of vacuum and forceps (Agudelo et al., 2018; Cagatay et al., 2018;
Somrup et al., 2017). With tracheatomy and thoracotomy operations; Çağatay et al. (2018),
pebble from a cat's tracheal carnia; Levitt et al. (1993), a piece of wood from a cat's tracheal
carnia; Somrup et al. (2017) reported that a Golden Retriever breed removed a ball from the
proximal of the cervical trachea of a dog. Sezer et al. (2017) reported that they removed the
needle in a cat's trachea from the oral cavity with a suitable forceps under bronchoscopy.
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Agudelo et al. (2018) performed euthanasia in the case of a foreign body in a cat's tracheal
carnia, due to the deterioration of the patient's general condition. As a result of the necropsy
procedure, they reported that they encountered an Amphimallon solstitiale type insect in the
cat's tracheal carnia. In this case presentation, a fishing rod was removed from the trachea of a
Pointer breed dog with the help of forceps.
As a result, it was aimed to contribute to the literature by sharing the diagnostic and treatment
methods comparatively in respiratory foreign body cases, which are rarely seen in cats and
dogs and whose clinical findings are similar to those of the respiratory system.
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ÖZET
Bu çalışmada, havuç (HSK), elma (ESK) ve vişne suyu (VSK) eklenmiş probiyotik
Lactobacillus rhamnosus GG katkılı üç farklı formülasyonda fonksiyonel soğuk kahve
içecekleri üretilmiştir. Araştırmada, 28 gün boyunca 4 oC’ de depolanan süresince örneklerde,
Lb. rhamnosus GG sayımı, toplam canlı sayımı, pH, renk, ve suda çözünür kuru madde
analizleri yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, kahve içeceklerinin kuru madde değerlerinin
farklı olduğu, fakat depolama süresinin kuru madde üzerinde bir etkisi olmadığı (p<0.05)
saptanmıştır. Depolama sürecinde örneklerin probiyotik sayılarının minimum istenen
seviyenin (7 log KOB/ml) altına düşmeyerek 28 gün sonunda probiyotik sayılarının HSK,
ESK ve VSK örnekleri için sırasıyla 7.41 log KOB/ml, 7.74 log KOB/ml, 7.60 log KOB/ml
olduğu hesaplanmıştır. Örneklerin asitlik (%) değerleri 0.04-0,2 arasında değişmiş ve 28 gün
sonunda HPK örneğinde hesplanmıştır. Örneklerin renk değerleri incelendiğinde depolama ile
birlikte HSK ve VSK örneklerinin giderek koyulaşarak, L* değerlerinde zamana bağlı olarak
bir düşüş meydana gelmiştir. Bununla birlikte HSK örneğinde a* değeri zamana bağlı düşüş
gösterir iken (p<0.05), diğer örneklerde artış meydana gelmiştir (p<0.05). Duyusal
değerlendirmede en çok beğenilen ürün 3.5 genel beğeni skoru ile Lb. rhamnosus ile üretilen
HSK örneği olmuştur
Anahtar Kelimeler: probiyotik, Lb. Rhamnosus GG, soğuk kahve, fonksiyonel içecek

DETERMINATION OF SOME QUALITY FEATURES OF PROBIOTIC COLD
BREW COFFEES PREPARED WITH SOUR CHERRY, CARROT AND APPLE
JUICES
ABSTRACT
In this study, functional cold coffee drinks were produced in three different formulations with
probiotic Lactobacillus rhamnosus GG enhanced with carrot (CRC), apple (APC) and cherry
juice (CHC). In the research, L. rhamnosus GG count, total living count, pH, color, and water
soluble dry matter analyzes were performed on samples during storage at 4 oC for 28 days. It
was determined that the dry matter values of coffee drinks with different juices were different,
but the storage time did not have a significant effect (p <0.05) on dry matter. During the
storage process, the probiotic numbers of the samples did not fall below the minimum desired
level (7 log CFU/ml), and at the end of 28 days, the probiotic numbers were calculated to be
7.41 log CFU/ml, 7.74 log CFU/ml, 7.60 log CFU/ml for CRC, APC and CHC samples,
respectively. The acidity (%) values of the samples varied between 0.04-0.2 and were
calculated in the HPK sample after 28 days. When the color values of the samples were
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examined, CRC and CHC samples gradually darkened with storage, and a decrease in L *
values occurred depending on the time. On the other hand, while the a * value in the CRC
sample showed a decrease with time (p <0.05), there was a significant increase in the other
samples (p <0.05). Due to the sensory evaluation, CRC sample with 3.5 score of overall liking
was chosen to be the most suitable probiotic beverage to be consumed.
Anahtar Kelimeler: probiotic, Lb. Rhamnosus GG, cold brew coffee, functional beverage

GİRİŞ
Günümüzde teknolojinin gelişmesi, kentleşme, nüfustaki ve ticaretteki artışla beraber
farklılaşan üretim ve tüketimler sonucu, insanların besinlere yönelik tercihlerinde değişimler
meydana gelmiştir. Sağlıklı beslenme bilincinin değişmesi, bireyleri fonksiyonel besinlere ve
besin desteklerine yöneltmeye başlamıştı (Corbo, Bevilacqua, Petruzzi, Casanova, &
Sinigaglia, 2014). Fonksiyonel besinler; insan fizyolojisine ve insan vücudundaki birçok
sisteme etki ederek kalp damar rahatsızlıkları, kanser, osteoporoz, yüksek kolestrol, diyabet,
hipertansiyon, diyare ve ülser gibi hastalıkların oluşma risklerini azaltırlar (Mitsuoka, 2014;
Shahidi, 2004). Fonskyionel ürünler arasında en çok tercih edilen ürün probiyotik ürünlerdir.
Probiyotikler belli miktarda tüketildiğinde konakçının sağlığı olumlu yönde etkileyen yararlı
mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır (Toma & Pokrotnieks, 2006).
Çoğunlukla, probiyotikler yoğurt ve diğer fermente süt ürünlerine eklenmiş ve süt bazlı
fonksiyonel ürünler üzerine çalışmalar daha yoğunlukta sürdürülmüştür. Bununla birlikte,
yaşam biçiminin değişmesi ve süt kaynaklı alerjenlerin ortaya çıkışı ile vegan ürünlerin
tüketimi giderek artış göstermiştir (Mäkinen, Wanhalinna, Zannini, & Arendt, 2016; Paul,
Kumar, Kumar, & Sharma, 2020). Özellikle probiyotik bazlı içeceklere fenolik bileşikler,
vitaminler, mineraller, organik asitler ve lifler bakımından zengin ve insan sağlığı üzerine
birçok olumlu etkileri çalışmalarca kanıtlanmış olan meyve ve sebze sularının ürünlerin
biyoaktivitelerini ve fonksiyonel özelliklerini arttırmakta hemde probiyotiklerin canlılık
oranlarına olumlu etkileri bulunmaktadır (Perricone, Bevilacqua, Altieri, Sinigaglia, & Corbo,
2015).
Kahve tüm dünyada en çok tüketilen alkolsüz içecekler arasında ikinci sırada yer almaktadır
(Butt, Sultan, & nutrition, 2011). Özellikle zenginleştirilmiş kahve içecekleri gibi farklı gıda
matrisleri kullanılarak probiyotik ürünlerin geliştirilmesi son yıllarda öne çıkmıştır ancak
ülkemizde probiyotik kahve içecekleri çeşitlilik olarak henüz çok sınırlı durumdadır (Chan,
Toh, & Liu, 2020; Majeed et al., 2019).
Bu çalışmada havuç, elma, vişne suyu ve ruşeym ile zenginleştirilmiş, probiyotikli
fonksiyonel bir kahve içeceğiüretmek ve depolama süresi boyunca çeşitli fizikokimyasal ve
mikrobiyolojik analizler yaparak incelemektir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Soğuk Fonksiyonel Kahve Üretimi
Fonksiyonel kahve üretiminde kullaılan hammaddeler yerel pazar ve marketlerden temin
edilmiştir. Temin edilen sebze ve meyveler öncelikle temizlendikten sonra katı meyve
sıkacağı (Cookplus 1501 Multi Depo 1500 W) yardımıyla suyu çıkarılmıştır. Elde edilen
sebze ve meyve suları (10 ml), granül kahve (0.5 g), saf su (90 ml) ve ruşeym (0.5 g)
birleştirildikten sonra kaba filtre kağıdı ile süzülerek katı parçacıklardan ayrılmıştır.
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Hazırlanan fonksiyonel içeceklere 80 °C’de 20 dakika boyunca su banyosunda pastörizasyon
işlemi uygulanmıştır.
50 mL Lactobacilli MRS Broth (Difco, ABD) besiyerinde 37°C’de 48 saatlik inkübasyona
tabi tutulan Lb. rhamnosus GG (ATCC 53103) probiyotik suşu ardından 15000 rpm’de 15 dak
santrifüj (Sigma 2-16 KL, Almanya) edilerek pelet haline getirilmiştir. Peletler, steril pepton
çözeltisi (1% a/h) ile yıkama işleminin ardından soğuk kahve içeceklerine aseptik ortamda
ayrı ayrı inoküle edilmiştir. İçecekler buzdolabında (+4°C), 28 gün boyunca depolanarak
belirli aralıklarla (0., 7., 14., 21. ve 28.gün) örnekler alınmak sureti ile gerekli analizler
gerçekleştirilmiştir. Üretim üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir.

Görsel 1. Probiyotik Soğuk Kahve İçecekleri
Mikrobiyolojik Analizler
Probiyotik fonksiyonel ieçeceklerdeki oplam mezofilik aerobik canlı sayıları için Plate Count
Besiyeri (PCA-Merck, Germany) kullanılmış, örnekler 37°C’de 48 saat inkübasyona
bırakılarak sayım yapılmıştır (Pala & Toklucu, 2011).
Fizikokimyasal Analizler
Örneklerin pH ölçümleri pH metre (Seven Excellence, Mettler TOLEDO, Çin) kullanılarak
ölçülmüştür (Konuk Takma & Korel, 2017). Suda çözünür kuru madde değerleri (°Brix) el
tipi refraktometre kullanılarak bulunmuştur (Pala & Toklucu, 2011). İçeceklerde toplam şeker
taini TS 3036 yöntemine göre yapılmıştır. Renk ölçümü (Konika Minolta CR-400, Japonya)
renk cihaz ile yapılıp L*=100 beyaz, L*=0 siyah; yüksek (+) a* değeri kırmızı, yüksek (-) a*
değeri yeşil; yüksek (+) b* değeri sarı ve yüksek (-) b* değeri mavi olarak değerlendirilmiştir.
Asit tayininde içeceklerden 15 ml alınarak 0,1 N NAOH ile pH 8,1 ‘ e gelene kadar titre
edilmiş ve asitlik (%) tartarik asit cinsinden bulunmuştur (Konuk Takma & Korel, 2017).
Duyusal Analizler
Kahve içeceklerinin duyusal olarak değerlendirilmesinde hedonik test skalası kullanılmıştır.
Yapılan duyusal analizler farklı yaş, cinsiyet ve meslek gruplarına ait 15 panelistle
gerçekleştirilmiştir. Duyusal analizler her bir kahve içeceği için depolamanın son gününde
yapılmıştır. İçecekler panelistler tarafından “Renk”, “Koku”, “Ekşi tat”, “Lezzet” ve “Genel
beğeni” özellikleri açısından incelenmiştir. Puanlama aralığı 1-5 (1- Çok kötü, 2-Kötü, 3-Orta,
4-İyi, 5-Çok iyi) olarak belirlenmiştir.
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İstatiksel Analizler
Fizikokimyasal, mikrobiyoloijk ve duyusal özelliklerde ürün çeşitleri ve depolama süresi
boyunca meydana gelen farklılıklar belirlenmesi amacıyla ANOVA testinden yararlanılmış ve
ortalamalar arasındaki önemli düzeyde görülen farkların karşılaştırılması ise çoklu
karşılaştırma testi olanTukey yöntemi ile gerçekleştirilmiştir (p<0.05)
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Fizikokimyasal Özellikler
Fonksiyonel kahve içeceklerinde depolama boyunca fizikokimyasal özelliklerde meydana
gelen değişimler Çizelge 1’de yer almaktadır. Probiyotik kahve içeceklerin fizikokimyasal
analizleri incelendiğinde kuru madde (%) oranlarında anlamlı (p>0.05) anlamlı değişimler
gözlemlenmemiştir. Çalışmada kullanılan soğuk kahve içeceklerinin başlangıç şeker oranları
(%) birbirine oldukça yakın olup. 1.03±0.07-1.13±0.08 arasında değişmektedir. Çizlege 1’de
görülebileceği gibi; farklı formülasyonlarda hazırlanan ESK ve VSK fonskyionel
içeceklerinde Brix ve toplam şeker oranlarıda depolama boyunca belirgin bir değişim
gözlenmemiştir. Depolama süresi boyunca içeceklerdeki probiyotik hücre yoğunluğunun artışı
ve havuç suyundaki beta karotenin bozulmasına bağlı olarak meydana gelen çökeltilerin HSK
içeceğinin brix değerlerinde anlamlı (p<0.05) değişikliklere neden olduğu düşünülmektedir.
Bezner şekilde ESK ve VSK örneklerinde pH ve toplam asitlik değişimlerinde de anlamlı
farklılıklar (p>0.05) bulunmamıştır. Ancak HSK örneği incelendiğinde ise pH değerinin 2.31
birimlik bir düşüş, toplam asitlik değerinin ise 0.16 birimlik artış gösterdiği hesaplanmıştır
(p<0.05). Bu düşüşün havuç suyunun içeriğindeki şekerin kullanımı ile artan mikroaktivitenin
sebep olduğu düşünülmektedir. Başlangıç L* ,a* ve b* renk değerlerine bakıldığında,
kullanılan meyve suyuna bağlı olarak örnekler arası farklılıklar gözlemlenmiştir (<0.05).
Fonskyionel soğuk kahve örneklerinden ESK ve VSK örneklerinin renk değerlerinden sarı
rengi ifade eden b* değerinde zamana bağlı olark artış meydana gelmiş iken HSK örneğinde
zamana bağlı olarak varyasyonlar gözlemlenmektedir. Sonuçlar incelendiğinde en yüksek a*
değerlerine sahip örneğin VSK olduğu, en düşük a* değerlerine sahip örneğin ise ESK olduğu
saptamıştır. Tüm içeceklere bakıldığında en yüksek a* değerine, VPK örneğinin 1. gününde
(7.48±0.19) en düşük a* değerine ise EPK örneğinin 7. gününde (3.21±0.21) rastlanmıştır.
Çizelge 1. Probiyotikli soğuk kahve içeceklerinin depolama süresi boyunca genel bileşimdeki
değişimlerı
Ürün
Süre (gün)
Analiz
Kod
0
7
14
21
28
u

pH

Toplam
Şeker
(%)
◦Brix

A

HSK

5.74±0.01

ESK

4.55±0.02

VSK

4.00±0
1.13±0.08A
1.10±0.08A
1.03±0.07A
1.80±0.07AB

HSK
ESK
VSK
HSK

D

4.50±0.01
A

A
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E

3.72±0.01
A

4.03±0.17

A

3.89±0.21
A

A

3.98±0.23
0.55±0.04B
1.08±0.08A
2.18±0.15A
1.9±0.07A

F

3.42±0.01
A

3.85±0.20

3.97±0.25
1.11±0.08A
0.96±0.07A
1.60±0.11A
1.8±0.07AB
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G

3.20±0.01
A

3.97±0.11
0.62±0.04B
1.37±0.10A
1.77±0.12A
1.5±0.07ABC

A

4.04±0.46
A

3.94±0.05
0.63±0.04B
0.93±0.07A
0.99±0.07A
1.8±0.28AB
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C

C

ESK
VSK
HSK
ESK

1.60±0.49A
2.80±0.07A
0.04±0.00E
0.09±0.00C

1.1±0.14A
2.7±0.07A
0.07±0.02D
0.09±0.00C

1.6±0.49A
2.9±0.42A
0.10±0.01C
0.13±0.01B

1.2±0.07A
2.9±0.35A
0.14±0.02B
0.17±0.00A

VSK

0.19±0.01AB

0.14±0.01D

0.14±0.00D

0.17±0.01BC

HSK

35.80±0.54A

30.84±0.10

33.66±0.88B

ESK

35.54±0.80B

39.44±0.18
A

34.78±1.08B

30.97±0.83A

30.18±0.31

31.13±0.90A

B

B

VSK
Renk
a*

b*

HSK

4.01±0.36AB

ESK
VSK
HSK

3.55±0.37AB
6.92±0.34AB
9.52±0.84A

ESK

6.17±0.27E

VSK

4.56±0.03B

D

1.3±0.07A
2.6±0.14A
0.20±0.02A
0.16±0.01A
0.18±0.01A
B

31.68±0.13C

32.83±0.39

D

C

38.04±0.59A

35.74±0.17

32.01±0.78A

30.27±0.13

B

3.6±0.20B

4.04±0.36AB

3.67±0.09B

3.88±0.12A
7.09±0.11AB
8.85±0.68AB

3.49±0.07AB
6.46±0.29B
7.42±0.19CD

3.92±0.14A
7.12±0.19A
8.17±0.20B

A

8.98±0.32BC

7.91±0.43CD

9.30±0.61B

4.58±0.33B

5.12±0.04A

4.83±0.09AB

5.09±0.12A

4.03±0.15A
B

3.21±0.21B
7.20±0.09A
6.78±0.22D
11.81±0.51

B

B

HSK: Havuç suyu eklenmiş probiyotikli fonksiyonel soğuk kahve, ESK: Elma suyu eklenmiş
probiyotikli fonksiyonel soğuk kahve, VSK: Vişne suyu eklenmiş probiyotikli fonksiyonel
soğuk kahve.
Mikrobiyolojik analizler
Yapılan çalışmada elma, vişne ve havuç suyu içeren probiyotik soğuk kahve örneklerinde
probiyotik bakterilerin gelişimi ve toplam canlı sayılarının belirlenmesi amacıyla
depolamanın 0, 7., 14., 21 ve 28. günlerinde mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmiştir.
Probiyotikli soğuk kahve içeceklerinde depolama süresince belirlenen probiyotik sayılarının
log cinsinden değerleri Çizelge 2’ de verilmiştir.
Çizelge 2. Probiyotikli soğuk kahve içeceklerinin depolama süresi boyunca canlı L.
rhamnosus GG sayıları (log KOB/ml)
SÜRE (GÜN)

HSK

0

7.180.11

7

7.540.03

14

7.510.05

21

7.460.03

28

7.410.04
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ESK

VSK

B

A

7.790.06
A

A

7.500.15

AB

7.440.13

A

7.450.27

A

B

7.250.03

AB

A

7.400.26

AB

7.470.09

A

AB

7.220.12
A

7.740.01
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HSK: Havuç suyu eklenmiş probiyotikli fonksiyonel soğuk kahve, ESK: Elma suyu eklenmiş
probiyotikli fonksiyonel soğuk kahve, VSK: Vişne suyu eklenmiş probiyotikli fonksiyonel
soğuk kahve.
Örneklerin depolama süresine bağlı olarak tüm probiyotik bakteri türlerinde önemli
değişimler meydana gelmiştir (p<0.01). Yapılan analiz bulgularına göre HSK içeceğinde L.
rhamnosus GG sayısında 0.23 log KOB/ml birimlik artış hesaplanmıştır. Bunun tersine, ESK
içeceğinde ise canlı probiyotik sayısı 14. günün sonunda 7.790.06 logKOB/ml’den
7.250.03 log KOB/ml’ye azaldığı saptanmıştır. Ancak başlangıç inokülasyonu ve 28. günün
sonundaki (7.740.01 log KOB/ml) bakteri sayıları arasında istatistiksel olarak önemli bir
farklılık (p<0.05) olmadığı görülmüştür. VSK içeceğinde L. rhamnosus GG suşunun
gelişimine bakıldığında başlangıçta 7.500.15 log KOB/ml olan inokülasyon sayısının
depolama boyunca önemli bir değişiklik göstermediği (p>0.05). Bununla birlikte 28 günlük
depolama sonucunda üretilen soğuk kahve örneklerinde probiyotik mikroorganizma sayısı
probiyotik ürünler için sınır değer olan 7 log kob/ml’nin üzerinde bulunmuştur. Probiyotikli
soğuk kahve içeceklerinin depolama süresi boyunca toplam aeorobik canlı sayılarının arttığı
tespit edilmiştir. Örnekler arasında en fazla artışın depolama sonunda 2.38±0.08 log kob/ml
değere yükselerk HSK örneğinde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak tüm örneklerin depolama
sonunda güvenli bir şekilde tüketilebileceği belirlenmiştir.
Çizelge 3. Probiyotikli soğuk kahve içeceklerinin depolama süresi boyunca toplam aeorobik
canlı sayıları (log KOB/ml)
SÜRE (GÜN)
0
7
14
21
28

HSK
<1
<1
1.81±0.05A
2.10±0.01B
2.38±0.08C

ESK
<1
<1
1.21±0.06A
1.75±0,06A
2.19±0.08B

VSK
<1
<1
1.08±0.04A
1.51±0,05A
2.02±0,07B

HSK: Havuç suyu eklenmiş probiyotikli fonksiyonel soğuk kahve, ESK: Elma suyu eklenmiş
probiyotikli fonksiyonel soğuk kahve, VSK: Vişne suyu eklenmiş probiyotikli fonksiyonel
soğuk kahve.
Duyusal analiz sonuçları
Havuç, elma ve vişne suyu eklenmiş probiyotikli fonksiyonel soğuk kahve içeceklerinin
duyusal analiz testi puanlama testi ile gerçekleştirilmiştir. Puanlama testinde panelistler
fonksiyonel kahve örneklerinin; renk, koku, ekşi tat, lezzet,ve genel beğeni özelliklerini
puanlamışlardır. Tüm verilerin ortalaması alınarak sonuçlar elde edilmiştir. duyusal analiz
sonuçları Çizelge 4’ te gösterilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, renk değerleri 2.56±0.55 ve
3.66±0.42 arasında değişmektedir. İçeceklerin koku değerlendirmelerine bakıldığında en
yüksek değerin 2.53±0.55 ile HSK örneğinde gözlemlenmiştir. Çalışmada en ekşi bulunan
içecek 3.13±0.54 skor ile VSK içeceği oldupu gözlemlenmiştir. Duyusal analiz sonuçlarına
bakıldığında ise, lezzet puanlarının çok fazla değişmediği; fakat örneklerin genel beğeni
dereceleri arasında önemli farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Lezzet ve genel beğeni
değerlerine bakıldığında en çok beğenilen HSK içeceği olmuştur.
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Çizelge 4. Duyusal analiz testi sonuçları
Süre (Gün)

Renk

Koku

Ekşi tat

Lezzet

Genel
Beğeni

HSK

2.46±0.41B

2.88±0.31A

3.26±0.26A

3.37±0.28A

3.73±0.45A

ESK

3.08±0.26B

2.01±0.21B

3.43±0.52A

2.80±0.37A

3.20±0.48B

VSK

3.86±0.21A

2.23±0.25B

2.65±0.21A

2.93±0.29A

3.23±0.46B

HSK: Havuç suyu eklenmiş probiyotikli fonksiyonel soğuk kahve, ESK: Elma suyu eklenmiş
probiyotikli fonksiyonel soğuk kahve, VSK: Vişne suyu eklenmiş probiyotikli fonksiyonel
soğuk kahve.
SONUÇ
Probiyotikler belli miktarlarda tüketildikleri zaman sağlığa yararlı etkileri ortaya çıkmaktadır.
Bu miktar. yapılan çalışmaların birçoğunda ürünlerin tüketim anında 107 kob/ml probiyotik
mikroorganizma olarak belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda da bu sınır 28 günlük depolama
süresi boyunca sağlanmıştır. Literatürde probiyotikli soğuk kahve içecekleriyle ilgili çok
sınırlı sayıda çalışmalar mevcuttur. Türkiye’de ise böyle bir çalışma daha önce yapılmamıştır.
Bu sebepten dolayı elde edilen bu sonuçların, daha sonraki probiyotikli soğuk kahve
içecekleriyle ilgili araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ARDAHAN YÖRESİNDE SIĞIR BESİCİLİĞİNDE ÇAYIR OTLARININ ÖNEMİ VE
GÖRÜLEBİLECEK MİKOTOKSİKOZİSE KARŞI BAZI ÖNERİLER

Dr. Öğr. Üyesi Ertan DOĞAN
Ardahan Üniversitesi, Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu
Orcid ID: 0000-0003-0751-0559

ÖZET
Ardahan ili önemli bir hayvancılık merkezidir. İl genelinde yaklaşık 400.000 adet sığır
bulunmaktadır. Sığır yetiştiriciliğinin yörede sürdürülmesinde zengin çayır, mera ve su
kaynaklarının varlığı büyük öneme sahiptir. Çünkü sığırlar yılın yaklaşık yarısını bu
meralardan, diğer yarısını ise çayırların biçilmesiyle elde edilen depolanmış otlar ile
beslenerek geçirirler. Bu nedenle çayırlardan elde edilen otlar, Ardahan yöresinde yapılan
sığır besiciliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Yem maddelerine hasattan önce, hasat
anında veya hasat sonrasında kontamine olan mantarlar, uygun ısı, nem, pH ve oksijen
varlığında üreyerek mikotoksin denen bir takım zararlı maddeler salgılarlar. Yemlerde çok
sayıda mikotoksin tespit edilmesine rağmen, bunlar arasında en önemlileri Aflatoksinler,
Okratoksinler, Trikotesenler, Fumonisinler, Patulin, Sitrinin ve Zearelenon’dur. Bu
mikotoksinlerle kirlenmiş yem maddelerinin hayvanlar tarafından tüketilmesi ile hayvanlarda
verim kayıplarından ölümlere kadar gidebilen klinik belirtiler görülür. Hayvancılıkta en
önemli gider beslenme maliyetidir. Mikotoksinler besin maddelerini bozarak, küflü bir
görünüm kazandırır ve yem kayıplarının artmasına neden olur. İnsanlar, sağlıklı bir yaşam
sürdürebilmek için hayvansal proteinlere ihtiyaç duyarlar. İnsanlar ihtiyaç duydukları
hayvansal proteinin önemli bir kısmını sığırlardan karşılarlar. Bu nedenle sığırlardan elde
edilen hayvansal ürünlerin (et ve süt) insan sağlına zarar veren mikotoksin ve diğer bileşenleri
içermemesi gerekir. Yemlerde bulunan mikotoksinler hayvanların et ve süt ürünlerine
geçebilir. Mikotoksin içeren hayvansal ürünlerin insanlar tarafından tüketilmesi ciddi sağlık
problemlerine yol açar. Böyle ürünleri tüketen insanların doku ve organlarında alınan
mikotoksinin çeşiti ve miktarına bağlı olarak karsinojenik, hepatotoksik, nefrotoksik,
östrojenik, nörotoksik, immunotoksik ve teratojenik etkiler görülür. Bu durum insan sağlığını
ciddi bir şekilde tehdit eder. Bu nedenle hayvansal ürünlerde mikotoksin bulunmaması toplum
sağlığı açısından oldukça önemlidir. Mikotoksinlerin hayvan ve insan sağlığına vereceği
zararlı etkilerini minumuma indirilmesi için yem maddelerinde mantar üremesini sınırlandırıcı
bir takım tedbirlerin alınması tavsiye edilmektedir. Bunlar arasında; biçim sonrası otların
yeterince kurutulduktan sonra toplanması, stoklanacak ot yığınlarının yağmur ve kardan
etkilenmemesi için üst kısmı kapalı alanlarda veya üzerlerinin naylon gibi malzemelerle iyice
kapatılarak (oksijeni keserek mantar üremesinin sınırlandırır) saklanması sayılabilir.
Mikotoksikozisden korunmak için fiziksel görünüşü uygun olmayan (kokuşmuş, donmuş,
çürümüş, küflenmiş v.b.) otların hayvanlara yedirilmemesi, yetiştiricilerin slaj yapmaya teşvik
edilmesi, yem maddelerine anti-mikotoksinerjik özellik gösteren bentonit, zeolitler gibi kil,
fitojenik madde, uçucu yağ asiti, maya (Trichosporon mycotoxinivorans gibi) ve bazı
enzimlerin katılması önerilmektedir. Konu hakkında yetiştiricilere bilgilendirme eğitimlerinin
düzenlenmesi faydalı olacaktır. Hayvan beslemede kullanılacak ot ve yemlerde mikotoksin
oluşumunun azaltılması insan ve hayvan sağlığının korunmasına hizmet edecektir.
Küflenmenin azaltılması, yem kayıplarına bağlı ekonomik zararları düşürecektir. Alınacak
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önlemler yörede hayvancılığın daha sağlıklı ve karlı olarak yürütülmesine sebep olacaktır. Bu
durum bölge ve ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ardahan, Çayır otu, Mikotoksinler

THE IMPORTANCE OF FESCUES IN CATTLE FATTENING IN ARDAHAN
REGION AND SOME SUGGESTIONS FOR THE POSSIBLE MYCOTOXIXOSIS
ABSTRACT
Ardahan province is an important husbandry center. There are almost 400.000 cattle provincewide. The presence of rich meadow, pasture and water resources is of great importance in the
maintenance of cattle breeding. The cattle spend almost half of the year by feeding on these
pastures and the other half by feeding on the warehoused grasses obtained by cutting down
the grasses. Therefore, the grasses obtained from meadows are of great importance in terms of
cattle fattening in Ardahan. Fungi contaminated in the feeds before, during and after the
harvest, reproduce in the presence of appropriate heat, moisture, pH and oxygen and excrete
some hazardous materials called mycotoxin. Although many mycotoxins are determined in
feeds, the most important ones are Aflatoxines, Ochratoxines, Trichothecenes, Fumonisins,
Patulin, Sitrinin and Zearalenon among them. The consumption of these feeds contaminated
with mycotoxins, clinical symptoms including decreased productivity in animals and deaths
are observed. In husbandry, the most important expenditure is feed cost. Mycotoxins spoil
nutrients and put them in a musty form and cause the feed losses to increase. Individuals need
animal protein to be able to lead a healthy life. Individuals obtain an important part of the
animal protein they need from cattle. Therefore the animal products (meat and milk) obtained
from cattle should not include mycotoxin and other components that harm human health. The
mycotoxins in feeds may contaminate meat and dairy products. The consumption of products
including mycotoxin by individuals causes serious health problems. Carcinogenic,
hepatotoxic, nephrotoxic, oestrogenic, neurotoxic, immunotoxic and teratogenic effects are
observed depending on the variety and amount of the mycotoxin taken from the tissues and
organs consuming such products. Therefore, it is crucial that there is no mycotoxin in animal
products in terms of community health care. It is advised that some measures are taken to
restrict fungi reproduction in feeds for the harmful effects of mycotoxins on animal and
human health. Collecting grasses when they are adequately dry and keeping of haystacks to be
stocked in indoor areas by properly covering them with materials such as nylon (it suspends
oxygen and restricts fungi reproduction) not to be affected by rain and snow can be stated
among these measures. It is suggested that animals are not fed with hays with inappropriate
appearance (stinking, frozen, rotten, moldy, etc.) and cultivators are encouraged to undergo
training. Moreover it is recommended to add substances such as bentonites and zeolites
exhibiting mycotoxinergic properties, phylogenic substance, volatile fatty acid, yeast (such as
Trichosporon mycotoxinivorans) and some enzymes in feeds to avoid mycotoxicosis. It will
be beneficial to organize informative training for cultivators regarding the subject. Decreasing
the formation of mycotoxin in hays and feeds to be used in feeding animals will protect
human and animal health. Decreasing molding will reduce economic damages caused by feed
losses. The precautions to be taken will cause husbandry to be led in a healthier and more
profitable way in the region. This situation will contribute positively to the economy of the
region and the country.
Keywords: Ardahan, Fescue, Mycotoxins
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GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER
Mikotoksinler mantarlar tarafından sentezlenen zararlı metabolitler olup, insan ve hayvan
sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Bitkisel ve hayvansal ürünlerde mikotoksin
bulunması dünya çapında önemli bir sağlık sorunu meydana getirmektedir. Tüketici sağlığının
korunması için hayvansal ürünlerin mikotoksin içermemesi büyük önem arz eder. Bu nedenle
hayvanların mikotoksin içermeyen yemlerle beslenmesi gerekmektedir. Mikotoksin oluşumu
yem maddelerinin depolama koşullarının mantar üremesine uygunluğu ile yakından ilişkili
olduğu bilinir. Bunun için yem maddeleri uygun depo koşullarında stok edilmelidir. Gelişmiş
ülkeler iyi tarım uygulamaları, kaliteli kontrol ve iyi depolama sistemleri sayesinde
mikotoksin oluşumunu minimize ederek zehirlenme riskini düşürmelerine rağmen, gelişmekte
olan ülkelerde mikotoksikozis halen önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir.
Dünya genelinde yaklaşık 140.000 mantar çeşitinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunlar
içerisinden 300’den fazla tür insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olan mikotoksinleri
sentezlerler (Adegbeye et al., 2020; Doğan, 2016; Haque et al., 2020; Şanlı, 1992). Bunlardan
aflatoksinler, okratoksinler, fumonisinler, trikotesenler, patulin, sitrinin ve zearalenon insan
ve hayvanları etkilleyen en önemli mikotoksin türleridir (Adegbeye et al., 2020; Gül ve Top,
2019; Haque et al., 2020; Oruç, 2005).
Tarım ürünlerine bulaşarak mikotoksin oluşturan en yaygın mantar türlerinin Aspergillus,
Fusarium, Penicillium, Alternaria ve Claviceps ile saprofitik mantarlar olduğu bilinmektedir
(Haque et al., 2020; Sabuncuoğlu ve ark., 2008; Şahin ve Şehu, 2015). Mantarlar besin
maddelerinde mikotoksin oluşturmalarının yanısıra, fiziksel ve kimyasal değişiklikler
meydana getirerek ekonomik zararlara da yol açarlar. Bu nedenle mantarlarla mücadele hem
sağlık hem de ekonomik açıdan büyük önem arz eder. Hayvan besiciliğinde çok önemli bir
yere sahip olan yem maddelerine mantar kontaminasyonu her aşamada (hasat öncesi, hasat
anında, toplama, taşıma ve depolama) bulaşabilmektedir (Adegbeye et al., 2020; Gül ve Top,
2019). Özellikle hasat sonrası kötü depo koşullarında mikotoksin oluşumunun en fazla olduğu
bildirilmiştir (Buszewska-Forajta, 2020).
Hayvansal yemlerle alınan mikotoksinler metabolizma sonrası idrar, dışkı ve süt ile atılırlar.
Özellikle süt ile atılan mikotoksinler süt ürünlerine geçerek insanlar için mikotoksin
kaynağını oluştururlar (Buszewska-Forajta, 2020). Ayrıca mikotoksinler karaciğer, böbrek ve
kas gibi yenilebilen doku ve organlarda kalıntı bırakmaları nedeniyle tüketiciler için risk
teşkil ederler (Adegbeye et al., 2020). Mikotoksinler sağlık açısından önemli bir kalıntı
problemi oluşturmaları nedeniyle, yerel ve uluslararası ticareti olumsuz yönde etkileyerek
ekonomik zararlara neden olurlar. Bazı mikotoksinlerin (aflatoksinler gibi) fiziksel ve
kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmaları dezavantaj sağlar. Bu nedenle mikotoksikozise
karşı en önemli mücadele yöntemi korunmadır (Adegbeye et al., 2020; Gül ve Top, 2019).
Mikotoksin oluşumu iklim değişikliklerinden etkilenmektedir. Sıcak, nemli, tropikal ve
subtropikal iklimler mantar üremesi ve mikotoksin oluşumu için hazırlayıcı faktörlerdir. Yem
maddelerinde mikotoksin oluşması, mikotoksin meydana getiren mantar türlerininin
kontaminasyonu ve uygun ortam koşullarında üremesi ile başlar. Mantarların ihtiyaç duyduğu
mikroekolojik koşulların başında nem, ısı ve oksijen gelmektedir. Ayrıca besinin çeşidi,
fiziksel durumu ve pH mantar üremesi üzerine etkili diğer faktörler arasındadır. Genellikle
%50-60 nem, oksijen ve 20-300C ısı toksin üretimi için en uygun olan ortamdır. Fakat daha
düşük ve yüksek ısı ve nemde de toksin sentezlenebilir. Yem maddelerinin nem oranının %9
ve aşağıda olması mantar üremesi ve toksin sentezini sınırlandırdığından yem maddelerinin
kurutulması mikotoksinlerle mücadelede büyük önem arz eder (Doğan, 2016; Şanlı, 1992;
Şahin ve Şehu, 2015).
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MİKOTOKSİNLERİN ZARARLI ETKİLERİ

Mikotoksinlerle kirlenmiş yem maddelerini tüketen hayvanlarda toksinin çeşiti, miktarı,
alınma süresi ve hayvan türüne bağlı olarak akut, subakut veya kronik zehirlenmeler görülür.
Akut zehirlenmede iştahsızlık, durgunluk, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı,
kanamalar, ödemler, bağışıklık sisteminin baskılanması ile hastalıklara karşı duyarlılık,
sarılık, titreme, konvülsiyonlar, ciltte kızarıklık, ekstemitelerde nekroz, ataksi, işitme ve
görme kayıpları, baş dönmesi, koma ve ölüm görülebilir. Yalnız bu belirtiler toksin çeşiti ve
alınma miktarına göre değişebilir (Doğan, 2016; Şanlı, 1992).
Zehirlenmenin subakut ve kronik formlarında görülen klinik belirtiler mikotoksikozise özgü
olmayıp, genellikle verim (et ve süt) kayıpları, ishal ve ödem görülebilir. Ayrıca karaciğer ve
böbrek bozuklukları ve bu organlara ait semptomlar dikkati çeker (karaciğer enzimlerinde
artma, plazma proteinlerinde azalma, bağışıklık sisteminin baskılanması, ödem, sarılık, anüri,
oligoüri, üremi gibi). Mikotoksinler alınan toksinin çeşiti ve miktarına bağlı olarak
karsinojenik, teratojenik, immunotoksik, hepatotoksik, nefrotoksik, nörotoksik ve
dermatotoksik etkilere sebep olabilirler. Mikotoksikozisin spesifik bir tedavisi
bulunmadığından (bazı türler hariç) etkili mücadele yöntemi korunmadır. Korunma
bulaşmanın engellenmesi, besinlerin içerdiği su miktarının düşürülmesi, depolama
sıcaklığının düşük tutulması, oksijenle olan temasın engellenmesi ve yem maddelerine bazı
inorganik ve organik katkı maddelerinin katılması ile sağlanabilir (Doğan, 2016; Şanlı, 1992).
2.

BAZI ÖNEMLİ MİKOTOKSİNLER
2.1. Aflatoksinler

Aflatoksinler Aspergillus flavus, Aspergillus nomius ve Aspergillus parasiticus türü mantarlar
tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir. Yapılan araştırmalarda B1, B2, G1 ve G2 alt
tiplerinin doğal olarak hayvansal yemleri kontamine ettiği bildirilmiştir. Ayrıca aflatoksin B1,
ve B2’nin metabolizma sonucu meydana gelen AFM1 ve AFM2 gibi hidroksi metabolitleri süt
ve süt ürünlerinde tespit edilmiştir. Aftoksinler içerisinde AFB1 küspe, yağlı tohumlar, yem ve
tahıllarda en yaygın rastlanan toksindir (Buszewska-Forajta, 2020; Sabuncuoğlu ve ark.,
2008; Şahin ve Şehu, 2015). Aflatoksinler Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından 1.
grupta sınıflandırılmış ve karaciğer kanserinin başlıca nedeni olarak kabul görmüştür. Bu
grupta bulunan toksinler karsinojenik, hepatotoksik, mutajenik, immunotoksik ve teratojenik
etkilere neden olurlar. Ayrıca atılma aşamasında böbreklere de zararlar verirler. Aflatoksinler
zararlı etkilerini, karaciğerde mikrozomal sitokrom P-450 enzim sistemleri tarafından oluşan
epoksit türevleri (Aflatoksin B1-8-9 epoksit) aracılığıyla gerçekleştirirler. Bu epoksit türevleri
DNA, RNA ve enzimlere bağlanarak fonksiyonunu engeller (Buszewska-Forajta, 2020;
Haque ve ark., 2020; Oruç, 2005; Sabuncuoğlu ve ark., 2008; Yang et al., 2020; Whitlow and
Hagler, 2005).
Aflatoksinler zehir güçlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı B1>M1>G1>B2>M2/G2
şeklinde olup, şimdiye kadar bilinen mikotoksinler içerisinde en güçlü toksinlerdir. Karaciğer
toksinden en fazla etkilenen organdır. Klinik belirtiler alınan toksin miktarına, süresine ve
hayvan türüne göre değişiklik göstermektedir. Fazla miktarda toksin içeren yem maddelerinin
alınmasıyla akut zehirlenme görülmektedir. Bu zehirlenme şeklinde genellikle ani ölümler
görülür. Diğer belirtiler arasında iştahsızlık, durgunluk, karın ağrısı, kusma, ödem, ataksi,
depresyon, solunum güçlüğü, burun akıntısı, ishal, konvülziyonlar, dil, işitme organlarında ve
kaslarda felç görülebilir. Kronik zehirlenmede; besin alımında azalma, karaciğer bozuklukları,
zayıflama, verim kaybı, anemi, sarılık, böbrek bozuklukları, kanamalar ve bağışıklık
sisteminin baskılanması sonucu hastalıklara karşı duyarlılık görülür. Bu tür zehirlenme şekli
az miktarda toksinin uzun süre alınması ile meydana gelir (Buszewska-Forajta, 2020; Doğan,
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2016; Şanlı, 1992). Ruminantlarda yem ile alınan aflatoksinlerin bir kısmı sindirim
sisteminden emilerek doku ve organlara dağılırken, bir kısmıda rumen florası tarafından
parçalanarak aflatoksikole dönüşür (Fink-Gremmels, 2008). Sığırlarda yemlerle alınan
Aflatoksin B1’in %1-6’sının Aflatoksin M1 olarak süte geçtiği bildirilmiştir. Süte geçen
toksinler insan sağlığı açısından tehdit oluşturur. Bu nedenle süt ve süt ürünlerindeki
mikotoksinlerin minumuma indirilmesi (tolerans düzeyinin altına), hatta mümkünse
sıfırlandırılması büyük önem arz etmektedir. Bunun için birçok ülkelerde sütte bulunmasına
izin verilen en yüksek mikotoksin düzeyleri için yasal düzenlemeler yapılmıştır (Adegbeye et
al., 2020).
2.2.Okratoksinler
Okratoksinler Aspergillus ochraceus, Penicillium verrucosum ve Aspergillus niger tarafından
sentezlenen mikotoksinlerdir (Oruç, 2005). Okratoksinlerin A, B ve C olmak üzere üç farklı
formu bulunmaktadır. Okratoksin sentezleyen mantarlar çevre koşullarına karşı oldukça
dayanıklı olmaları sebebiyle soğuk iklime sahip bölgelerde bulunabilirler. Okratoksinler yem
maddeleri ve süt ürünlerinde bulunarak çeşitli tip zehirlenmelere neden olabilirler. Yem
maddeleri ile alınan okratoksinlerin bir kısmı rumende bulunan mikroorganizmalar tarafından
parçalanarak etkisiz metabolitlere dönüşür. Bu nedenle ruminantlar diğer hayvan türlerine
göre daha dayanıklıdır. Rumende parçalanmayan toksinler sindirim sisteminden emilerek
kana geçer. Kanda plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Karaciğerde metabolize olduktan
sonra safra ve idrar ile atılır. Okratoksinlerin idrar ile atılması böbrekler üzerine olan toksik
etkisini artırmaktadır. Okratoksinlere maruz kalan hücrelerde DNA, RNA, enzim ve protein
sentezi engellenir. İnsanlarda karsinojenik etkilere neden olur. Oktatoksinler içerisinde en
güçlü olanı Okratoksin A’dır. Bu toksin bütün hayvan türlerinde nefrotoksik,
immunosupressif, teratojenenik, karsinojenik ve hepatotoksik etkilidir. İnsanlarda okratoksin,
ilerleyen kronik nefritis ve üretral kanal kanserine neden olmaktadır (Haque et al., 2020; Yang
et al., 2020; Doğan, 2016; Sabuncuoğlu ve ark., 2008; Şahin ve Şehu, 2015).
2.3.Trikotesenler
Trikotesenler Fusarium, Cephalosporium ve Trichoderma grubuna ait bazı mantarlar
tarafından sentezlenirler. Trikotesenler yapılarına göre A,B,C ve D olmak üzere dört gruba
ayrılırlar. Bu gruplar arasında Trikotesen A ve B yem kirleticileri olarak önemli bir role
sahiptir. A tipi grubunda, T-2 toksin ve onun en önemli metaboliti olan HT-2 toksin
bulunurken, B tipinde ise, Deoksinivalenol (DON) ve nivalenol (NIV) toksinleri bulunur.
Hayvan türleri arasında duyarlılıkları değişmekle birlikte en etkili trikotesen T-2 toksindir
(Şahin ve Şehu, 2015; Haque et al., 2020; Sabuncuoğlu ve ark., 2008). DON toksikasyonunda
görülen klinik belirtiler alınan toksinin miktarı ve alınma süresine bağlı olarak değişebilir. Bu
belirtiler iştahsızlık, durgunluk, ağız mukozasında kızarıklık, tükrük salgısında artış,
dehidrasyon, kanlı ishal ve ateştir (Haque et al., 2020). Trikotesenlerin etki mekanizması
DNA, RNA ve protein sentezini inhibe etmeleri ile açıklanır. Bu zararlı etkilerinin yanında
hücre zarı üzerine de toksik etkileri görülmektedir (Buszewska-Forajta, 2020; Oruç, 2005;
Sabuncuoğlu ve ark., 2008).
2.4.Fumonisinler
Fumonizinler Fusarium verticillioides, Fusarium proliferatum, Fusarium maniliforme ve F.
Proliferatum mantarları tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir. Bilinen 28 çeşit fumonisin
analogları arasından en bilineni F1 toksini olup, bunu sırasıyla F2 ve F3 izler (Sabuncuoğlu ve
ark., 2008; Buszewska-Forajta, 2020; Haque et al., 2020; Doğan, 2016). Bu tür mantarlar
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çoğunlukla mısır ve mısır benzeri tarım ürünlerinde üreyerek toksin sentezlerler. Bunlardan
başka buğday, pirinç, siyah çay, şarap ve fındıkta tespit edilmiştir. Fumonisinlerle meydana
gelen zehirlenmelerde fötal beyin hasarı, atlarda equine lökoensefalomalasi, göğüs
boşluğunda sıvı birikmesi, akciğer ödemi, görme ve işitme bozuklukları, titreme, kasılmalar,
dil ve dudaklarda hisssizlik, solunum yetmezliği, koma ve ölüm görülebilir. Fumonisin F1’in
insanlarda yemek borusu kanserine neden olur (Haque et al., 2020; Doğan, 2016; Oruç, 2005).
Domuz, fare ve kobaylarda embriyotoksik etkisinin olduğu bildirilmiştir (Sabuncuoğlu ve
ark., 2008; Whitlow and Hagler, 2005).
Jersey ırkı sığırlarda Fumonisinin parçalanmadan rumeni geçtiği, yemden yararlanma ve süt
veriminde düşüşe neden olduğu bildirilmiştir (Fink-Gremmels, 2008).
2.5. Zearalenon
Başlıca Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium cerealis ve Fusarium
equiseti türü mantarlar tarafından sentezlenir. Mısırın yanında arpa, buğday, sorgum ve
çavdarda tespit edilmiştir (Buszewska-Forajta, 2020). Zearalenon östrojenik reseptörlere
bağlanarak etkisini gösteren bir mikotoksin çeşitidir. Bu nedenle zearalenona maruz kalmış
insan ve hayvanlarda üreme bozuklukları ve hiperöstrojenizme görülür. Sığır ve koyunlara
göre domuzlar en duyarlı olan türlerdir. Zehirlenen hayvanlarda meme bezinde büyüme,
genital organlarda ödem ve prolapsus, ovaryum ve testislerde atropi, abort ve ölü doğumlar
görülebilir (Haque et al., 2020; Yang et al., 2020; Oruç, 2005; Sabuncuoğlu ve ark., 2008).
2.6.Patulin
Patulin, Aspergillus, Penicillium ve Byssochlamys grubu mantarların bazı türleri tarafından
sentezlenen bir mikotoksindir. Özellikle hasat sonrası uygun koşullarda depolanmayan elma
ve elma suları başta olmak üzere tüm meyve çeşitlerinde oluşabilmektedir (Haque et al., 2020;
Sabuncuoğlu ve ark., 2008). Elma, kiraz, incir ve diğer meyvelerde mavi küf olarak
bilinmektedir. Meyve sularını kirleterek sağlık ve ekonomik sorunlara neden olur. Akut
zehirlenme olgularında mide bulantısı, kusma, sindirim sistemi bozuklukları, kronik
zehirlenmede ise karaciğer ve böbrek hasarı, bağışıklık sistemi baskılanması, karsinojenite ve
genotoksisite görülebilir (Haque et al., 2020).
2.7.Sitrinin
Sitrinin, Penicillium citrinum ve bazı Aspergillus türleri tarafında sentezlenen limon sarısı
renginde ve suda çözünmeyen bir mikotoksindir. Genellikle hasat sonrası uygun olmayan
koşullarda stoklanan arpa, buğday, pirinç, fasülye, çavdar, meyveler, meyve suları gibi
gıdalarda bulunarak zehirlenmelere neden olurlar (Haque et al., 2020; Doğan, 2016). Özellikle
tropikal ülkelerde önemli sağlık sorunu olup, sararmış pirinç hastalığı ile ilişkilendirilmiştir.
Sitrinin nefrotoksik etkilidir. Akut toksisitesi hayvan türüne ve alınan toksin miktarına göre
farklılık gösterir. Sindirim sisteminden hızlıca emilen toksin karaciğer ve böbreklere dağılır.
İnsanlarda toksinin %40 idrar yoluyla uzaklaştırılır. Domuzlarda nefropatiye neden olduğu
bildirilmiştir (Haque et al., 2020).
3.

MİKOTOKSİN BAĞLAYICILARI

Mikotoksinlerin hayvanlarda meydana getireceği zararlı etkileri minumuma indirmek için
gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkelerde mikotoksinleri adsorbe eden anti-mikotoksijenik
özelliğe sahip bazı yem katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bu katkı maddeleri yem veya
sindirim sisteminde toksinlere bağlanarak (propiyonik asit gibi bazıları oluşmalarını azaltarak)
emilimini sınırlandırır. Böylece emilemeyen toksinler organizmadan uzaklaştırılmış olur. Bu
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amaçla kullanılan birçok katkı maddeleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; hidratlı sodyum
kalsiyum alüminoslikatlar, zeolitler, bentonitler, aktifleştirilmiş odun kömürü, kaolin, sepiolit
kili, asetik asit, laktik asit, sitrik asit, bütirük asit, formik asit, propiyonik asit, fumarik asit,
Trichosporon mycotoxinivorans gibi bazı mayalar ve enzimlerdir. Ancak bu katkı maddeleri
ekonomik bir maliyet gerektirdiği için fazla ilgi görmemiştir (Adegbeye et al., 2020; Haque et
al., 2020; Gül ve Top, 2019; Şahin ve Şehu, 2015; Şanlı, 1992).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Mantar toksinleri ile zehirlenme anlamına gelen mikotoksikozis, mikotoksin içeren yem
maddelerinin hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucu ortaya çıkan çok önemli bir zehirlenme
olgusudur. Alınan toksinin çeşitine, miktarına, alınma süresine ve hayvan türüne göre akut,
subakut veya kronik zehirlenmeler görülebilir. Zehirlenen hayvanlarda verim kaybı ve
ölümlerin görülmesi ekonomik zararlar meydana getirir. Ayrıca hayvansal ürünlere (et ve süt)
geçerek insan sağlığını da tehdit eder. Besin maddelerinin mikotoksin içermesi ulusal ve
uluslararası ticareti olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle hayvanlara verilen yem maddelerinin
mikotoksin içermemesi sağlık ve ekonomik açıdan son derece önemlidir (Yang et al., 2020).
Bilindiği üzere mantarlar toprak, hava ve su kaynaklarında doğal olarak bulunmaları
nedeniyle bunların yem maddelerine bulaşmasının engellenmesi oldukça zordur. Fakat
mikotoksikozis olgularının büyük bir çoğunluğu, hasat sonrası kötü koşullarda stoklanan yem
maddelerinin tüketilmesi sonrasında görülmektedir. Bu için yem maddelerinin uygun
koşullarda saklanması ile mikotoksin oluşumu sınırlandırabilir (Doğan, 2016; Sabuncuoğlu ve
ark., 2008). Yem maddelerini mikotoksinlere karşı korumak insan ve hayvan sağlığı açısından
büyük öneme sahiptir. Çünkü mikotoksin içeren hayvansal ürünler insanlarda ciddi sağlık
sorunları doğurur. Ardahan yöresinde Sığır besiciliğinde kaba yem ihtiyacı çayırlardan elde
edilen ve stoklanan otlarla karşılanmaktadır. Ot yığınlarında mantar üremesinin
sınırlandırılması için birtakım uygulamaların yapılması önerilmektedir. Bu önerilerin insan ve
hayvan sağlığının korunmasına ve mikotoksin kaynaklı yem kayıplarının önlenmesine hizmet
edeceği düşünülmektedir.
- Çayır otları yeterince olgunlaştıktan sonra biçilmelidir (Olgunlaşma
hem besin değerinin yeterli düzeyde olmasını sağlar hem de bitki bütünlüğünü
koruyarak mantar üremesini olumsuz yönde etkiler).
- Biçilen otlar yeterince kuruduktan sonra toplanmalıdır (Bu işlem
mantarların üremesi için gerekli olan nem oranını düşürür).
- Stoklanacak ot yığınlarının yağmur veya kardan korunması için üzeri
kapalı alanlarda veya naylon gibi su geçirmez malzeme ile kapatılmalıdır
(Nemlenmeyi azaltır ve oksijeni keserek mantar üremesini sınırlandır).
- Fiziksel görünüşü uygun olmayan (donmuş, çürümüş ve küflenmiş)
otlar hayvanlara verilmemelidir.
- Ot yığınlarının bekletilme süresinin uzaması mantar üremesi ve toksin
oluşumuna davetiye çıkarabileceği unutulmamalıdır (ot yığınları bir sonraki yıla
devredilmemelidir).
- Besin değerinin korunması ve mantar üremesinin engellenmesi için slaj
yapılmalıdır (Uygun şartlarda yapılmayan slajlarda mantarlar üreyerek toksin
oluşturabilir).
- Yemlere antimikotoksinerjik özelliğe sahip bazı yem katkı maddeleri
(asetik asit, propiyonik asit, laktik asit v.b.) katılabilir.
- Mikotoksinlerin insan ve hayvan sağlığı açısından önemini vurgulamak
için yetiştiricilere bilgilendirme eğitimleri verilmelidir.
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HAVZA BAZLI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE STK KATKISI VE
CEKUD ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİKİCİ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0001-5955-3425
ÖZET
Su olmadan hayat olmazdı. Bu güne kadar suyun önemine, ayrıcalıklı oluşuna ve doğadaki
çevrimine dair birçok çalışma yapılmıştır. Su mühendisliği, su kaynaklarının planlanması,
yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgilenen meslek dalıdır. Su kaynakları yönetimi ise, son yıllarda
ekosistemin tamamını kapsayan, geniş bütünleştirici bir kavram olmaya başlamıştır. Ulusal
havza stratejisine de ekosistemle alakalı yönetim amaçları, hatta sosyal ve kültürel yönetim
hedefleri dâhil edilmiş, dolayısıyla da toplumun ve çevrenin tamamı ile ilgilenen STK’ lar da
su yönetimi için paydaş olarak literatüre girmiştir. Havza bazlı su yönetimi, doğal dengenin
korunması tedbirlerinin önemini artırmış, toplumun farkındalığının sağlanmasının gerekliliği
su yönetiminde de gündeme gelmiştir. Bu amaçla kurulan STK ‘ların su kaynakları
yönetimine katkısı vazgeçilmez olmuştur. Kamu yararına çalışan bir dernek olan CEKUD,
faaliyetleri ile bu manada örnek olarak ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Su mühendisliği, su kaynakları yönetimi, UHSY, STK, CEKUD.

ABSTRACT
Without water, life would not exist. Up to this day, many studies have been carried out on the
importance of water, the privileged formation and the cycle in nature. Water engineering is
the profession that deals with the management planning and development of water resources.
Water resources management has become a broadly integrated concept covering the entire
ecosystem in recent years. The national watershed strategy also included ecosystem-related
management objectives and even social and cultural management objectives, so NGOs
interested in the community and the environment all entered the literature as stakeholders for
water management. Watershed-based water management has increased the importance of
measures to protect natural equilibrium, and the necessity of ensuring community awareness
has come to the fore in water management. The contribution of NGOs established for this
purpose to water resources management has become indispensable. CEKUD, an association
that works for the public interest, is considered as an example in this study with its activities.
Key words: Water engineering, water resources management, NBSM, NGO, ASEO.
1. Giriş
Suyun yapısı ve önemine dair yapılan sayısız çalışmaların ilginçliği kadar su çevriminin
bütünselliği de gündeme gelmiştir. Su kaynaklarının nüfusun artmasıyla, kişi başına düşen su
miktarının azalmasına sebep olmasının yanında, henüz sağlıklı suya ulaşamayan yaklaşık 1
milyar insan mevcuttur. Su yönetimine iklim değişikliğinin etkileri tartışılırken, şehirleşme ile
birlikte su kaynaklarının ekosistem dengesi ile ilgili olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Su kaynaklarının yönetimine toplumun her kesiminin katkı sağlaması son yıllarda kabul
görmüş bilimsel bir gerçek olmuştur. Konunun kritik analitik düşünme ekseninde her yönüyle
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ele alınması, su kaynakları yönetimini havza bazlı ele alan planlama yüksek kurulunca da
benimsenmiştir. 2023 yılına kadar ki planlamaları içeren, Ulusal Havza Stratejisi
Yönetimi’nin de bu eksende bütünselliği ele alınmış, amaçları doğrultusunda STK’lar paydaş
olarak literatüre girmiştir. Bu sürecin değerlendirilmesinden sonra CEKUD örneği ile
STK’ların havza bazlı su kaynakları yönetimine katkısı incelenmiş ve sonuç kısmında bazı
tavsiyelerde bulunulmuştur.
2. Su
Su kelimesi dünyanın geniş bir alanında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu kelime Moğolca ve
Japonca, Türkçe ve Çince 'de aynıdır. Azeri, Kırgız, Tatar, Türkiye Türkçesi, Kazak, Türk
lehçeleri gibi, kelime tüm Özbek ve Uygurlarda aynıdır (Kültür Bakanlığı, 1991). Yüzyıllardır
dilimizde olan su kelimesi, Doğu Türkistanlı Kaşgarlı Mahmud (1008-1105) tarafından ünlü
Divan-ı Lügatı Türk 'te de geçmektedir (Kaşgarlı, 2007). Türkiye'de Murat Su, Batman Su,
Göksu, Aksu, Küçüksu, Karasu gibi su ile anılan birçok nehir vardır. Su kelimesi Türkçe 'de
60 'tan fazla deyimde kullanılmaktadır (Ayverdi, 2005).
Su, dünyadaki en önemli ve vazgeçilmez maddelerden birisidir. Felsefede kullanılan bir
kavram olan ve 5. yüzyıl dönemi kullanılan dört element (Anasır-ı Erbaa) ilkesi, insanın ve
tüm nesnelerinde havadan, sudan, topraktan ve ateşten meydana geldiği düşünülür. Bu fikir
yüzyıllardır esas bilgi olarak değerlendirilmiştir. Evrene uzaydan bakıldığında, dünyada üç
katman öne çıkıyor: 1. Hava küresi (atmosfer), 2. Su küresi (hidrosfer) ve 3. Taş küre
(litosfer). Bunlara enerjinin kaynağı güneşi de eklersek dört esas maddenin de yüksek oranda
geçerliliğini söyleyebiliriz.
Hidrolojide su döngüsü, suyun havada ve toprakta güneş enerjisiyle hareketidir. Havada
suyun buharı yağmur şeklinde toprağın üzerine düşer, bir bölümü toprağa sızar, bir bölümü
yer üstünden akarak denizlere karışır. Güneş enerjisi yardımıyla topraktan ve su yüzeyinden
buharlaşan su ve su buharı olarak yeniden havanın içine girer. Böylece 4 elementli döngü
tamamlanmış olur.
Dünyada olan su kaynakları iki gruba ayrılır: 1. Tatlı su 2. Tuzlu su. Tuzlu su, denizlerdeki ve
okyanuslarda olan sudur. Tatlı suları da ikiye ayırabiliriz: 1. Yüzeyin suları, 2. Yeraltı suları.
Yüzey suları kaynaklar, akarsular, göller ve rezervuarlardır. Su kaynakları ayrıca dağlarda
kalıcı olarak kalan karı ve buzulları da kapsar. Yeraltındaki sular sıcak (jeotermal) ve soğuk
sulara ayrılır.
Yüzyıllar boyunca suyu bitkiyle ilişkilendirmek, sarayların bahçelerinde çeşmelere su temin
etmek, ekin öğütmek ve içmesuyu temin etmek için su çarkları kullanılmıştır. Su çark
teknolojileri Anadolu'dan 2000 yıl kadar öncesinde geliştirildi.
İlk medeniyetlere baktığımızda tatlı suyun kaynağına yakın yerlerin seçildiğini görürüz. Su
dünyada yaşamın esas menbaı ve kültürlerin esasıdır. Farsça olarak su, ab diye geçer ve klasik
kelimelerin ilkidir (Kanar, 2010).
3. Su Mühendisliği
Su kaynakları mühendisliği veya su mühendisliği, su kaynaklarında planlanma, geliştirilme ve
yönetimden mesul olan meslek dalıdır. Mimar Sinan, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için
dünyada su mühendisliğinin şaheseri sayılan Mağlova Su Kemeri 'ni yaptırmıştır (Çeçen,
1997). İnşaat mühendisleri, mevcut su miktarını belirlemekten, inşa edilen tesisleri ve yapısal
olmayan önlemleri planlamaya ve bir toplumun veya çevrenin su ihtiyaçlarını tasarlamaya
kadar geniş bir disiplinler arası ekipte merkezi bir rol oynarlar. Konunun karmaşıklığından
dolayı su kaynaklarının planlanması, projelendirilmesi ve gerekli su tesislerinin yapımı ve
işletimi aşamalarında inşaat mühendislerinin yanı sıra, mimarlar, makine, çevre elektrik,
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jeoloji, bilgisayar tarım benzeri mühendislik dallarıyla, sosyolog gibi siyasetçi, avukat,
ekonomist, operatör sosyal olduğu kadar ormancılık; matematik, meteoroloji, kimya, biyoloji
vb. bilim gibi çeşitli meslek dallarından birçok uzmanın birlikte çalışması gerekir
(Ağıralioğlu, 2011).
4. Su Yönetimi
Su kaynakları yönetimi; su temini, hidroelektrik, drenaj, sulama ve çevresel türlü gruplarda su
işlerini içeren ve birleştirebilen bir ifadedir. Su kaynaklarının yönetimi, çeşitli disiplinlerde
eğitilmiş personel tarafından yürütülmektedir. Bütünsel su kaynakları yönetimi; Su
kaynaklarını yönetmek ve geliştirmek, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dengelemek ve
ekosistemi gelecek nesilleri korumak için muhtevalı, demokratik bir planlamayı ve yürütmeyi
tanımlamalıdır. Su kaynaklarının yönetimi için ulaşılacak hedefleri beş başlıca bölüme
ayırabiliriz
(1) Ulusal ekonomiye katkısı,
(2) Çevresel koşulların düzeltilmesi,
(3) Sosyal adalete katkısı,
(4) Bölgesel gelişmeye katkısı,
(5) Bölgede can güvenliğine katkısı.
İlki iktisadi amaç, son dört hedef ise kalkınmanın sosyal amaçları olarak adlandırılır. İktisadi
hedeflere dayalı olarak, projelerin net faydalarının genellikle en yüksek düzeyde olması
beklenir. Çevresel koşulların düzeltilmesi için öncelikle projeyle alakalı çevresel faktörler
belirlenmelidir. Sosyal adaletin hayata geçirilmesi ve bölgesel refahın temini ile bazı
bölgelerde gelir dağılımını dengeleme, bölgesel farklılıkları giderme, göç ve işsizliği önleme
hedeflenmektedir. Bu yönler büyük çaplı su projeleriyle elde edilebilir. İnsan ve diğer
canlıların da dünyadaki hayatlarını korumak özellikle de hayatın güvenliğini sağlamak önce
gelir (Erkek & Ağıralioğlu, 2010).
Su kaynaklarının yönetiminin amaçları üç ana gruba ayrılabilir: su hasarından korunma, su
kullanımı ve su kalitesinin kontrolü.
4.1. Tatlı Su Kaynakları Yönetimi
4.1.1. Suyun Kullanımı
1. Su temini: İçmesuyu, kullanma ve endüstriyel su ve arıtılması, 2. Sulama: Tarımsal, park ve
bahçeler için sulama. 3. Elektrik üretilmesi: Nehirlerden elektrik temini. 4. Nehirde
taşımacılık: Nehirlerde yolcu ve yük taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi. 5. Su
Ürünlerinin Yetiştiriciliği: Tatlı su balıkçılığı ve diğer kültür balıkçılığının geliştirmesi. 6.
Dinlenme yeri: Spor ve dinlenme alanlarının sağlanması. 7. Jeotermal suların kullanılması:
Yeraltı sıcak sularının çeşitli şekillerde kullanılması. 8. Havzaların düzenlemesi: Erozyonu
önlemek ve verimi artırmak.
4.1.2. Su Hasarlarından Korunma
1. Sel kontrolü: Sel hasarlarını önleme veya minimuma indirme. 2. Yağmur suyu drenajı:
Yağmur suyunu yerleşim bölgesinden boşaltmak için, 3. Atık suyu uzaklaştırmak için: Atık
suyu uzaklaştırmak ve arıtmak için. 4. Nehir geçişleri: Ulaşım sistemleri sürekliliği için
menfez ve köprüler inşa etmek. 5. Bataklık Kurutma ve Arazi Drenajı: Fazla suyu karadan
uzaklaştırma 6. Katı Maddenin Kontrolü: Suyun taşıdığı kum ve çakıl benzeri katı
maddelerinin boncuklanmasını ve birikmesini yönlendirme. 7. Halk Sağlığı Koruması:
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Sağlığımızı tehdit eden su ortamlarının iyileştirilmesi. 8. Kuraklıkla Mücadele: Kuraklık
dönemlerinde önlem alma. 9. Tuzluluk kontrolü: Çok tuzlu suları kontrol etmek ve
iyileştirmek.
4.1.3. Kirlilik kontrolü
1. Kirlilik kontrolü: Yüzey ve yeraltı sularında kirlenmesini önleme. 2. Akarsu
rehabilitasyonu: Yerleşim yerlerinin dışında veya içinde nehirlerin düzenlenmesi.
4.2. Tuzlu Su Kaynakları Yönetimi
Denizler dünyanın % 71'ini kaplar ve topluluklar ve iklimler üzerinde önemli etkileri vardır.
Denizlerin dibindeki su +4 o C 'de olduğundan suları asla donmamaktadır. Denizin suyunu
yönetmenin maksatları şu şekilde sıralanır. 1. Ulaşım: Uzun bir ulaşım güzergâhı olan
denizlerde gemiler ile kargo ve yolcular taşır. Ülke ticaretlerinin % 90 'ından çoğu gemiler ile
yapılır. 2. Limanlar: Gemilere yolcu ve yük indirme ve barınmak için yer sağlama. 3.
Denizaltı kabloları ve borular: Ülkelerin aralarındaki iletimin yarısı denizlere döşenmiş
kabloyla sağlanmıştır. Bu tür kabloların ve doğalgaz ve petrol borularının döşenmesi. 4.
Doğal gaz ve petrol: Zengin petrol, doğalgaz ve mineral kaynaklarını denizin altından almak.
5. Kum ve çakıl: Yapı malzemeleri olarak kıyıdan kum ve çakıl sağlanması 6. Gıda: Denizden
sağlanan balık ve diğer besinler 85 milyon tondur. 7. Bitkiler ve hayvanlar: Tıp, diş macunu,
gübre, yağ ve kozmetikte kullanılmak üzere deniz bitkileri ve hayvanları temin etmek. 8. Tuz
ve mineraller: Magnezyum ve tuz, kalsiyum benzeri 60 'dan fazla mineral denizlerde çözelti
halinde bulunurlar. 9. İnciler ve deniz kabukları: Denizden inci, kabuk, mercan gibi çeşitli
maddelerin elde edilmesi. 10. Kıyı alanlarının düzenlenmesi: Yerleşim yerlerinin
güzelleştirilmesi ve kıyıların korunması için kıyı alanları düzenlemek. 11. Deniz enerjisinden
yararlanma: Denizler sürekli bir enerji olarak dalgalar, akıntılar, gelgitler ve hidrojeni
kullanarak elektrik enerjisi temin etmek. 12. Selden korunma: Deniz taşkınlarından korunma
için önlemler almak. 13. Denizden suyun elde edilmesi için: Deniz suyundan tuzdan
arındırma yoluyla içme, kullanma veya endüstriyel su sağlamak. 14. Deniz Deşarjının
Yapılması: Arıtma sonrası atık suların denize deşarj edilmesi. 15. Tersaneler: Gemi inşa ve
onarım sahalarının sağlanması. 16. Deniz alanlarının kullanılması: Deniz bölgelerine ulaşım
veya yol gibi yerleşim alanlarının yerleştirilmesi. 17. Denizlerin kirlenmesi: Denizlerdeki
kirlenmeyi önlemek için akarsulardan başlayarak çeşitli önlemler almak. 18. Mesire yeri:
Deniz kenarında yüzme, dinlenme ve spor alanları düzenlemek. 19. Askeri amaçlar: Denizde
birçok savaş yapılmıştır. Denizlerde askeriye tesisleri yapmak.
4. UHYS Ulusal Havza Yönetim Stratejisi
UHYS'nin ilk önceliği; Ülkemizin su toplama havzalarındaki doğal kaynakları ve çevresel
bozulma sürecini yıllarca durdurmak, yeraltı, toprak ve yerüstü su kaynaklarının verim ve
kalitesini korumak ve iyileştirmek, havzadaki fauna ve floranın durumunu korumak ve
iyileştirmek, havzanın ekosistem bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde alt havzalardaki
kullanıcılara havza hizmetleri sunmaktır. Havzada yaşayan düşük gelirli kırsal nüfusun refah
düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.
Havza Yönetimi: Havzalardan sağlanan hidrolojik fonksiyonların ve hizmetlerin korunması,
toprağın, suyun, biyolojik çeşitliliğin ve diğer doğal kaynakların ve varlıkların toplum
yararına sürekli şekilde kullanılmasıdır.
Türkiye'de mevcut kullanım oranı halen 112 milyar m3 içme suyu kaynağı % 36, 32 milyar m3
sulama, içme ve kullanma 7 milyar m3, 5 milyar m3 sanayi kullanılıyor. Ülkemizin su
kaynaklarının % 74'ü sulama, % 11'i sanayi ve % 15 'i kentsel tüketim için kullanılırken, bu
oranlar dünyada % 70, % 22, % 8 ve Avrupa’da % 33, % 51 ve %16 ‘dır.
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Dünyada su yağışları açısından yarı kurak bir bölge olan Türkiye, mevsime ve bölgeye göre
büyük değişiklikler göstermektedir. Bazı nehir havzalarında su ihtiyacının kaynakların
potansiyelin aşıldığı görülmektedir. Nicel dağılım yanında, ülke genelinde su kalitesinde
büyük farklılıklar gözlemlenmektedir.
Nüfusun hızlı artışı nedeniyle artan su gereksinimine, mevcut kaynakların kıtlığına ve artan
endüstriyel ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak yaşanan sorunlara, yer altı su rezervlerinin
azalmasına ve kirlilik oluşumunun neden olduğu sorunlardan dolayı, havza bazında kaynak
yönetiminin önemi bir kat daha arttı.
İyi bir kuraklık yönetimi için, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla devlet kurumları ve halk
arasında işbirliği yapılması esastır (Dikici, 2014).
Bir havzanın su potansiyelini öncelikle havzası içinde değerlendirmek önemlidir. Doğu
Karadenize yıllık 2.500 mm yağış düşer, İç Anadoluya özellikle Konya çevresi yılda 320 mm
yağış almaktadır.
Düşük yağış ve buna bağlı kuraklık neredeyse her sektörü etkilemektedir; Bölgesel
büyümenin yavaşlaması, çiftçi gelirinin düşmesi, temel besin maddelerinin tedarikinde
yaşanan sorunlar, tarımsal üretimin doğrudan bağlantılı olduğu sektörlerde ciddi kayıplar ve
üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik sonuçların ortaya çıkmasına neden oluyor. 2008 yazında
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı % 8'e düştü ve büyük bir su sıkıntısı riski vardı (Dikici
ve diğerleri, 2009). Bu tür istenmeyen sonuçların ortadan kaldırılması, su kaynaklarına
yatırım yapılmasını, mevcut kaynakların dikkatli kullanılmasını ve havzalar arasında yalnızca
gerekli olduğunda su transferini gerektirir. Diğer havzalardan su transferine karar vermeden
önce, zorunlu olarak o havzada: (1) su talebinin azaltılması; (2) atık suyun geri dönüşümü; (3)
yerel su kaynağını karşılamak için alternatiflerin değerlendirilmesi gerekir. Havzalar arası su
transferi yapılırken havza yönetim planları dikkate alınır. Ekosistemin kademeli olarak
bozulması sonucunda son yılların güncel bir afet şekli olan seller hemen hemen tüm dünyayı
etkilemeye başlamış, çözüm ve alınacak önlemler konusunda çalışmalar artmıştır (Dikici ve
Alhan, 2017) .
5.1. UHYS Diğer Paydaşlar
Sivil Toplum Kuruluşları (toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve kırsal kalkınma ile
ilgili STK'lar, dernekler vb.);
Odalar, Meslek Kuruluşları;
Havza Dernekleri;
Havzalardaki kırsal topluluk;
Kentsel topluluk;
Bilim ve eğitim kurumları (Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, TÜBİTAK benzeri);
İlgili özel sektörde kuruluş ve kurumları.
5.2. UHYS Hedefleri
Hedef 1: Havzalarda sürdürülebilir yönetim için kurumsal ve yasal kapasitelerin
güçlendirilme, kurumlar ve paydaşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.
Amaç 2: Havzalarda su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim ve kullanımı.
Hedef 2.1: Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında
havza bazlı çalışmalara ortak bir zemin oluşturacak yasal düzenleme, program, plan ve
stratejiler yapılması ve uygulanması.
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Hedef 2.2: Su kullanım verimini ve tasarrufunu artırmak.
Hedef 2.3: Kırsal ve kentsel yerleşimlerin içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının
yeterli miktar ve nitelikte karşılanması.
Hedef 2.4: Havzanın iklim, su ve toprak koşullarına göre tarımsal sulama alanlarının
genişletilmesi, sulama sistemlerinin ve sulama verimliliğinin iyileştirilmesi.
Hedef 2.5: Havzalarda hidroelektrik enerji potansiyelinin kullanımının iyileştirilmesi, HES
yatırımlarının (havza içi ve dışı) sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin uygun
değerlendirmelerle gerçekleştirilmesi.
Hedef 3: Havza alanlarında ve doğal kaynaklarda tahribatın ve erozyonun engellenmesi,
bozulmuş havza alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımı.
Hedef 3.1: Tarım arazilerinin korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir
kullanımı.
Hedef 3.2: Meraların korunması, iyileştirilmesi, sürdürülebilir kullanımı.
Hedef 3.3: Orman alanlarının ve kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve
sürdürülebilir kullanımı.
Hedef 3.4: Yerleşim yerleri ve kentsel alanlar etrafındaki havzalarda yoğun ve düzensiz
yapılaşmanın ve bunun sonucunda bitki örtüsü, toprak, su kaynakları ve doğal dengenin
bozulmasının önlenmesi.
Amaç 4: Havzaların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerinin ve
ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin korunması ve yönetilmesini sağlamak.
Amaç 5: Havzalarda yaşayanların bilinçlendirilmesi, yaşam kalitesi ve refahının artırılması ve
doğal kaynaklar üzerindeki baskısının azaltılması.
Hedef 6: Havza yönetiminde doğal afet ve zararlara karşı önleme ve kontrol
mekanizmalarının entegrasyonu, geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi.
Hedef 7: İklim değişikliğinin olası etkilerinin ve bu etkilere uyumun havza yönetimine dâhil
edilmesi, uyum ve mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi (2014-2023 UMSK).
5. Sivil Toplum Kuruluşu
Bağışları, üyelik ödemelerinden başka; politik, kültürel, sosyal, yasal ve çevresel amaçlar için
lobi faaliyetleri ve eylemler ile resmi kuruluşlardan bağımsız olarak çalışan gönüllü, kar
amacı gütmeyen kuruluşlardır. Dernek, vakıf, birlik ve oda adı altında faaliyet gösterirler.
Vakıf dernekleri, topluma yararlı bir hizmet sağlamak için kurulmuş legal topluluklardır. Sivil
toplum kuruluşları, özel kişilerin inisiyatifiyle devlet kuruluşlarından bağımsız, legal olarak
kurulmuş kuruluşların genel adıdır. Sivil Toplum Kuruluşları, bir hükümetin yetkilisi
olmadıkça, devlet organları tarafından kısmen veya tamamen desteklense bile, Sivil Toplum
Örgütü olarak kabul edilir. STK'lar, devlet gücünün yetersiz olduğu konularda araştırma, tesis
ve hizmetler sunarak devlet işlerindeki boşlukları ve gecikmeleri kapatmaya yardımcı olurlar.
Tüm dünyada ulusalararası ve ulusal STK'lar vardır.
6. STK ‘ların Su Yönetimine Katkısı ve CEKUD
Su yönetiminin, çevre faktörlerinden bağımsız düşünülemeyeceği, dolaylı dolaysız birçok
unsurun, toplumun hatta birey davranışlarının fevkalade etkili olduğu, günümüz dünyasında
yadsınamaz bir gerçektir. Bu anlamda 2014-2023 yılları için UHYS ‘de STK’lar, diğer
paydaşlar olarak değerlendirilmiş ve belirlenen strateji amaçlarının tamamında etkili olma
konumundadır.
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CEKUD, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği kamu yararı statüsünde STK olarak, yaptığı
faaliyetler açısından tam da bu noktada su yönetimine son 18 yılda havza bazlı su yönetimi
bağlamında kayda değer katkısı olmuş ulusal bir dernektir (www.cekud.org.tr).
“Çevre anlayışımız” başlığı altında derneğin internet sitesi ana sayfasında yayınlanan izah
kısmında, günümüzde kabul edilen bütüncül bir su kaynakları yönetimini görmek
mümkündür.
Modern dünyanın kabul ettiği çevre anlayışının israfa karşı ortak tavrı, derneğin 2012 yılında
başlattığı “sofradasıfırartık” projesiyle karşımıza çıkmakta. Bu amaçla hazırlanan gıda israfı
dosyası TBMM ‘ne verilerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ekmek israfı ile ilgili
kampanyasına sebep olmuş, devlet yönetimine direk katkı sağlamıştır.
“Su kullanma bilinci seminerleri” projesi; suyun yağışlardan başlayan ve musluklarımıza
kadar gelen serüveninin anlatıldığı, kullanılmış suların arıtmalardan geçtikten sonra deniz
deşarjı ile alıcı ortama iletilmesinin aşamalarının detaylı olarak izah edildiği ve yüksek
maliyetlerine dikkat çekilerek su tasarrufunun yöntemlerinin görseller ile teşvik edildiği bir
faaliyet. Uzun yıllardır kamu kurumları ile birlikte okullarda öğrencilere verilen bu eğitimler,
direk olarak su kaynaklarının tasarrufuna, korunması ve kirliliğinin önlenmesine yönelik
devam etmektedir.
“Enerji verimli gezici ev” projesi; okullarda ve ilçe meydanlarında dolaşan bir tır dorsesinde,
enerji tasarrufunu ve verimliliğini teşvik amaçlı yapılan eğitim projesi. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından olan, milli ve temiz enerji HES ‘lerin de anlatıldığı eğitimler, su kaynaklarının
farkındalığına dönük, toplumda önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.
Türkiye’nin tüm illerinde var olan teşkilatlarıyla, ağaçlandırma dönemlerinde yapılan
dikimler, sadece su yönetiminin ekolojik dengesini düzeltmeye yönelik bir faaliyet değil, aynı
zamanda doğa ve çevre farkındalığını da artırmaya hizmet etmekte. “Tohumdan fidana
projesi” ile de okullarda küçük yaşta çevre bilincinin aşılandığı kültürel bir faaliyet
konumunda. Ağaçlandırma faaliyetlerine katılımın kolaylaştırılmasını sağlayan
www.dikiliagacimvar.com sitesi, internet üzerinden kredi kartıyla, istenilen illerde fidan
bağışına imkân vermektedir.
İnternet sitesinde “sizden gelenler” bölümü, vatandaşlardan gelen şikâyet öneri ve projeleri
takip etmekte olup, toplumun bilinçlenmesinin yanında su kirliliği veya su kaynaklarına
müdahalenin olduğu durumları ilk elden öğrenip, çözüm önerileri ile tarafları buluşturma
görevi üstlenmiştir. Havzalar arası su transferi, HES ‘ler, Sapanca Gölü’nün su kullanım
hakkının özelleştirme ile var olan hukuki durumu vs. takip edilen dosyalardan bazılarıdır.
Üniversiteler ile birlikte 2 yılda bir düzenlenen “Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu”
ço ğu yerde su kayıp ve kaçaklarının %50 ‘lerin üzerinde olduğu bir zamanda, bütüncül su
kaynakları yönetiminin her unsurunu enine boyuna irdeleyen, bilimsel makaleler ile
literatürde yeni bir alan oluşturmaktadır.
Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen öğretmenler için sertifikalı çevre eğitimi,
yine tüm illerdeki devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine verilen su kullanma bilinci
ve sofrada sıfır artık eğitimleri, sempozyumlar, ağaçlandırma faaliyetleri vs. bütüncül havza
bazlı su kaynakları yönetimine STK olarak, CEKUD ‘un katkısının boyutlarını
göstermektedir.
7. Sonuç
1923 ’te, toprak ve insan kaynakları tüketilmiş Türkiye’de nüfusun % 75 ‘i kırsalda
yaşamaktaydı. Aradan geçen zamanda şehirlerin nüfusu süratle artmış ve günümüzdeyse şehir
nüfusu oranı % 75’i geçmiştir.
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Toplumun tarım ve hayvancılık ile kalkınmasının planlanması, bunun için de tarım ve orman
alanlarının korunması; imara açılmaması, eğitim faaliyetlerinin sürekli ve bütüncül olarak
benimsenmesi, dolayısıyla da doğal dengenin bozulmasına sebep olan şehirlere göçün
önlenmesi sağlanmalıdır.
Su ile alakalı tüm paydaşlar için önemli görev düşmektedir. Tatlı sular, kişiler, toplum ve
devlet için tüm canlılara has vazgeçilemez bir maddedir. Yarı kurak iklim bölgesinde olan
Türkiye’de, kabul edilmiş bütüncül su kaynakları yönetimi üzerine çok önemli planlama
yapılması lazımdır. STK’ların katkısının önemi anlatılmalı, toplumun bu hizmetlere katılımı
teşvik edilmelidir.
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YÜZER İSKELE YAPILARINDA DALGA KAYNAKLI HASARLARIN
MATEMATİKSEL MODELLEME YARDIMIYLA İNCELENMESİ: İSTANBUL
ATAKÖY YAT LİMANI ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSEL
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Orcid ID: 0000-0002-6456-4396

ÖZET
Yüzer iskeleler, modüler olmaları, imalat, yerine yerleştirme, bakım ve onarım kolaylıkları ve
alternatiflerine göre uygulama kolaylığı sebeplerinden dolayı özellikle yat limanları, müstakil
su kenarı siteleri veya evleri için tercih edilen bir kıyı yapılarıdır. Tasarım ve uygulama
aşamaları planlanırken çevresel koşullara bağlı belirsizlikler sebebiyle öngörülemeyen
yüklere maruz kalabilirler. Bu belirsizlikleri azaltmak ve tasarım, uygulama süreçlerini
iyileştirmek için hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak yapının hizmet
süresince maruz kalacağı yüklere bağlı performansı incelenebilir. Bu çalışma kapsamında
Ataköy Yat Limanı özelinde bir uygulama metodolojisi açıklanmıştır. HAD yöntemiyle yat
limanı içinde bulunan yüzer iskelelerin ekstrem dalga koşullarındaki durumları incelenmiş,
yat limanında dalga yüklerine bağlı meydana gelen hasarlarla matematiksel modelleme
sonuçları kıyaslanmış ve metodolojinin uygunluğu tartışılmıştır. HAD yönteminin yüzer
yapıların ve karmaşık çevresel koşulların etkileşimi için uygun olduğu görülmüştür. Uygun
olduğu tespit edilen metodoloji yardımıyla iyileştirme önerileri de çalışma kapsamında
araştırmacılar için ek bilgi olarak verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, yüzer yapılar, dalga modellemesi

INVESTIGATION OF WAVE DAMAGES IN FLOATING PIERS WITH
MATHEMATICAL MODELING: ISTANBUL ATAKOY MARINA
ABSTRACT
Floating piers are preferred coastal structures, especially for yacht harbors, detached
waterfront sites, or houses due to their modularity, ease of manufacture, installation,
maintenance and repair, and ease of application compared to alternatives. While planning the
design and implementation stages, they may be exposed to unforeseen loads due to
uncertainties due to environmental conditions. To reduce these uncertainties and improve the
design and implementation processes, the computational fluid dynamics (CFD) method can be
used to examine the performance of the structure depending on the loads to be exposed during
service. Within the scope of this study, an application methodology specific to Ataköy Marina
is explained. With the CFD method, the conditions of the floating piers in the marina under
extreme wave conditions were examined, mathematical modeling results were compared with
the damage caused by wave loads in the marina, and the methodology's suitability was
discussed. It has been observed that the CFD method is suitable for the interaction of floating
structures and complex environmental conditions. Improvement suggestions with the help of
the methodology determined to be suitable are also provided as additional information for the
researchers within the scope of this study.
Keywords: Computational fluid dynamics, floating structures, wave modeling
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1. Giriş
Yüzer tipteki yapılar çeşitli mühendislik alanlarındaki çalışmalarda çevresel koşullar imkan
verdiği ölçüde kullanılmaktadırlar. Dalgakıran, iskele, balık çiftliği, petrol sondaj platformu,
yükleme platformu, havalimanı, köprü, karayolu vb. yapılar uygun ortam koşullarında yüzer
tipte inşa edilebilmektedirler. Yüzer yapıların tasarımında çevresel koşullarla (dalga, rüzgar,
akıntı) olan etkileşimi tasarım kriterleri açısından belirleyicidir. Çevresel etkiler sebebiyle
yapının performansının tasarım aşamasında test edilebilmesi uygulama sonrasında meydana
gelebilecek hasarların önlenmesi açısından önemlidir. Yüzer yapıların planlama aşamasındaki
performans araştırmaları fiziki modelleme teknikleri kullanılarak [1]–[3] veya nümerik
modelleme metotları [4]–[6] yardımıyla gerçekleştirilmektedir.
2. Çalışma Alanı ve Yöntem
2.1. Ataköy Yat Limanı
Ataköy Yat Limanı, Marmara Denizi’nde İstanbul ili, Bakırköy ilçesi sınırları içinde yer
almaktadır ve yeri
Şekil 1’de gösterilmektedir. Ataköy Yat Limanı’nın geliştirilme faaliyetleri kapsamında eski
yat limanının batısında mega yatlara hizmet vermesi amacıyla 2017 yılında imalatı
tamamlanarak yeni bir tekne park alanı oluşturulmuştur [7].

Şekil 1. Ataköy Mega Yat Limanı yerbulduru haritası.
Hizmete girdiği yıl içindeki fırtına döneminde liman içindeki yüzer iskelelerden Şekil 2’de iki
numara ile işaretlenmiş yüzer iskeledeki pontonlar, fırtına dalgalarının iskeleyi oluşturan
ponton bloklarını tasarım üzeri bir salınıma uğratması sonucunda hasar almıştır. Hasar iskele
yapısını oluşturan yüzer tip betonarme ponton blokların dalga etkisi altında yuvarlanma
hareketi yapmasından kaynaklanmıştır. Hasara ait fotoğraflar Şekil 3’te verilmektedir.
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Şekil 2. Ataköy Mega Yat Limanı yüzer tip iskeleleri.

Şekil 3. "2" numaralı yüzer iskele pontonlarında meydana gelen hasara ait fotoğraflar.
Olayın meydana gelme sürecinin anlaşılabilmesi amacıyla hesaplamalı akışkanlar dinamiği
araçları kullanılarak modelleme çalışması yürütülmüştür.
2.2. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Modelleme Çalışması
Modelleme çalışmasında girdi olarak kullanılan bilgiler kurum yetkililerinin paylaştığı bilgi
ve dokümanlar kullanılarak hazırlanmıştır. Model çalışmasında kullanılmak üzere ilk
oluşturulması gereken modellenecek bölgenin üç boyutlu katı batimetri haritasıdır. Şekil 4’te
modelleme çalışmasında kullanılacak alana ait sayısallaştırılmış batimetri ve model görseli
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sunulmaktadır. Oluşturulan model ortamında mavi kısım deniz alanını, gri kısım rıhtım ve
mendireği ve sarı kısımlar da yüzer iskeleleri göstermektedir.

Şekil 4. Sayısal batimetri haritası ve model görseli
Modelleme seçeneklerinde yerçekimi ivmesi 9,81 m/s2, akışkan ortamı olarak deniz suyu,
türbülans modeli için de RNG modeli seçilmiştir. Dalga karakteri olarak planlama aşamasında
hazırlanan liman tasarım raporundaki değerler kullanılmıştır. Hasara neden olan yön Doğu
yönünden gelecek dalga yüksekliği olarak 1 m ve dalga periyodu olarak da 5 sn’ dir [8].
Dalga modeli olarak Stokes dalga modeli seçilmiş ve dalga sınır koşulu olarak liman ağzının
batı tarafı tanımlanmıştır. Su seviyesi ± 0,00 m başlangıç koşulu olarak alınmış olup analiz
başlangıç anı itibariyle 500 sn için sürdürülmüştür. Model, Intel Core i7-2600 CPU @3.4
GHz işlemcili 8 çekirdekli 16 GB RAM kapasiteli bilgisayar ortamında çözümlenmiştir.
2.3. Modelleme Sonuçları
Modelleme çalışmaları süresinde dalga yüksekliklerinin takibi amacıyla model alanı içinde
izleme noktaları işaretlenmiştir. Bu izleme noktalarına ait yerleşim planı Şekil 5’te
gösterilmektedir. İzleme noktalarında zaman serisi halinde serbest su yüzeyi değişimi
hesaplanmıştır.

Şekil 5. Modelleme çalışmasındaki izleme noktalarının yerleşimi
Liman içindeki iskelelerin numaraları Şekil 2’de verilmiştir. Her iskelenin çevresindeki
izleme noktalarına ait çözüm süresince hesaplanan serbest su yüzeyi değişimi sırasıyla Şekil
6 - Şekil 9 arasında sunulmaktadır. İskelelerde hesaplanan serbest su yüzeyi değişimi aynı
zamanda dalga genliği verdiği için bu değerlerden dalga yüksekliklerini geçiş yapılabilir.
Zaman serileri incelendiğinde 3 ve 4 numaralı iskelelerin çevresinde ortalama 1 m, 2 numaralı
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iskele çevresinde ortalama 0,8 m ve 1 numaralı iskele çevresinde ise ortalama 0,6 m dalga
yüksekliği hesaplanmıştır. İskelelerin yerleşim planı dikkate alındığında 3 ve 4 numaralı
iskeleler liman ağzına yakın bölgede konumlanmışlardır. 1 numaralı iskele ise liman ağzına
en uzak bölgede bulunmaktadır. Liman ağzına yakın alanda yer alan iskelelerde iskelenin uç
kısmına denk kalan alanlarda dalga yüksekliklerinin liman ağzından giriş yapan dalgaların
ilerleme doğrultusu ile uyumlu şekilde bağlantı kısımlarındakinden daha yüksek olduğu
görülmektedir. 2 numaralı iskelenin çevresindeki dalga karakterine bakılacak olursa (Şekil 7)
dalga yüksekliklerinin iskelenin uç kısmındansa kara bağlantısı kısmına yakın bölgede daha
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum liman içine giriş yapan doğu yönlü dalgaların
limanın ana mendireğinin kurb kısmından yansıyarak 2 ve 4 numaralı iskelelerin kara bağlantı
bölgesinde yansıma yaptığı ve bu alanda büyüdüğü görülmektedir.

Şekil 6. 1 Numaralı iskelede hesaplanan serbest su yüzeyi değişimi

Şekil 7. 2 Numaralı iskelede hesaplanan serbest su yüzeyi değişimi
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Şekil 8. 3 Numaralı iskelede hesaplanan serbest su yüzeyi değişimi

Şekil 9. 4 Numaralı iskelede hesaplanan serbest su yüzeyi değişimi
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Şekil 10. Su yüzeyi kotu değişimleri (m)
Modelleme çalışması sonucunda hesaplanan su yüzeyi kotunun değişimine ait dağılım Şekil
10’da gösterilmiştir. Bu görselde de liman içine giriş yapan dalgaların davranışı
görülmektedir.

Şekil 11. Limanın Uydu Görüntüsü
Şekil 11’de limanın uydu görüntüsü sunulmaktadır. Uydu görüntüsündeki dalga dağılımı ile
Şekil 10’daki su yüzeyi deplasmanı dağılımı uyumlu olduğu görülmektedir.
Hasar alan iskele bölgelerinde davranışta her bir bağımsız ponton yapısının yuvarlanma
hareketi sonucunda meydana gelmiştir. Bu yuvarlanma haereketinin nedeni bağımsız
blokların iki uç noktasının farklı hareketinden kaynaklanmaktadır. Model hem uydu
görüntüsü ile uyumlu bir dalga dağılımı hesaplamış hem de hasar bölgelerinde diğer
kısımlardan yüksek ve hasara sebep olabilecek karakterde dalga yükseklikleri bulmuştur.
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3. Sonuç ve Değerlendirme
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile hareket denklemlerinin çözümlenmesi ile liman
içindeki dalga karakterinin tespiti için bir vaka çalışması kullanılan bu incelemede elde edilen
sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
- Reynolds Averaged Navier Stokes denklemleri ile liman içindeki çalkantı ve dalga
karakterizasyonunun tespitinin yapılması uygundur.
- Yat limanı, balıkçı barınağı, kuru yük terminali, dalgakıran, mahmuz vb. türdeki kıyı yapı ve
tesislerinin planlaması aşamasında üç boyutlu modelleme çalışması yürütülmesi sonrasından
meydana gelebilecek hasarların öngörülebilmesine olanak sağlar.
- Kıyı yapılarının yanlış veya eksik planlaması sonucunda meydana gelebilecek hasarların
araştırılmasında hesaplamalı akışkanlar dinamiği metodu uygulanabilir.
4. Referanslar
[1]

V. Grinius, Physical model testing of floating structures innovatiosns and challenges.
2006.

[2]

E. Loukogeorgaki, E. N. Lentsiou, M. Aksel, and O. Yagci, “Experimental
investigation of the hydroelastic and the structural response of a moored pontoon-type
modular floating breakwater with flexible connectors,” Coast. Eng., vol. 121, pp. 240–
254, Mar. 2017.

[3]

L. Cappietti, I. Simonetti, and I. Crema, Concept Design of Very Large Floating
Structures and Laboratory-Scale Physical Modelling. 2019.

[4]

S. Sepehrirahnama, E. T. Ong, H. Lee, and K. Lim, “Numerical Modeling of FreeSurface Wave Effects on Flexural Vibration of Floating Structures,” Int. J. Comput.
Methods, vol. 17, May 2019.

[5]

B. Devolder, A. Mol, and P. Rauwoens, Numerical simulations of offshore floating
structures. 2019.

[6]

F. Pimenta, C. Ruzzo, G. Failla, F. Arena, M. Alves, and F. Magalhães, “Dynamic
Response Characterization of Floating Structures Based on Numerical Simulations,”
Energies, vol. 13, Oct. 2020.

[7]

M. Aksel, “Ataköy Mega Yat Limanı Limaniçi Çalkantı Durumunun İncelenmesi ve
Alternatif Önleme Uygulamalarının Değerlendirilmesi,” 2019.

[8]

S. Kabdaşlı and A. Aydıngakko, “Ataköy Mega Yat Limaniçi Çalkantı Raporu,” 2004.

www.artuklukongresi.org

76

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ KESİCİ TAKIMLARLA AISI 1050
ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME
KUVVETLERİNİN REGRESYON ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Şehmus BADAY
Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği, Batman Üniversitesi, Batman
Orcid ID: 0000-0003-4208-8779
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği, Batman Üniversitesi, Batman
Orcid ID: 0000-0003-1391-172X
Onur ERSÖZ
Fen Bilimler Enstitüsü, Batman Üniversitesi, Batman
Orcid ID: 0000-0002-9792-2268
ÖZET
Kriyojenik ısıl işlem, sıfır santigrat derece altında malzemelere ve kesici takımlara
uygulanarak sertlik ve aşınma dirençlerini artıran tamamlayıcı bir ısıl işlem türüdür. Bu
amaçla bu deneysel çalışmada, -146C’de derin kriyojenik ısıl işlem uygulanmış kesici
takımlar ile AISI 1050 çeliğinin tornalanması sonucu oluşan yüzey pürüzlülük ve kesme
kuvveti değerleri için ikinci dereceden regresyon analizi yapılmıştır. Tornalama deneyleri,
dört farklı kesme hızı (180, 200, 220 m/dak), üç farklı ilerleme oranı (0,1-0,2 ve 0,3 mm/dev)
ve iki farklı kesici takım ( ısıl işlem görmüş ve görmemiş) ile gerçekleştirilmiştir. Bağımlı
değişken olarak yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri seçilirken bağımsız değişkenler
olarak kesme hızı, ilerleme oranı ve ısıl işlem şartı şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, ANAVO
analizi yapılarak bağımlı değişkenler üzerinde bağımsız değişkenlerin etkisi araştırılmıştır.
Deneysel değerler için regresyon modellerinden elde edilen R2 değerleri %99,97 ve %99,70
oranında geçerli sonuçlar verdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kriyojenik işlem, Regresyon analizi, ANOVA, Kesme kuvveti, Yüzey
pürüzlülüğü

REGRESSION ANALYSIS OF SURFACE ROUGHNESS AND MAIN CUTTING
FORCES IN MACHINING AISI 1050 STEEL WITH CRYOGENICALLY TREATED
CUTTING TOOLS
ABSTRACT
Cryogenic heat treatment is a complementary type of heat treatment applied to materials and
cutting tools below zero degrees Celsius, increasing their hardness and wear resistance. For
this purpose, in this experimental study, second order regression analysis was performed for
the surface roughness and cutting force values resulting from the turning of AISI 1050 steel
with cutting tools that were applied deep cryogenic heat treatment at -146°C. Turning
experiments were carried out with four different cutting speeds (180, 200, and 220 m/min),
three different feed rates (0.1-0.2 and 0.3 mm/rev) and two different cutting tools (heat treated
and untreated). While surface roughness and main cutting forces were selected as dependent
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variables, cutting speed, feed rate and heat treatment condition were determined as
independent variables. In addition, the effects of independent variables on dependent variables
were investigated by performing ANOVA analysis. For the experimental values, the R2 values
obtained from the regression models were found to give 99.97% and 98.70% valid results.
Keywords: Cryogenic treatment, Regression analysis, ANOVA, Cutting force, Surface
roughness
1. GİRİŞ
Makine parçalarının şekillendirilmesinde en yaygın kullanılan işleme yöntemlerinden biri de
tornalama işlemidir. Tornalama işlemlerinde de dikkate alınması gereken en önemli kriterler
arasında kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü yer almaktadır. Çünkü iş parçaları
şekillendirilirken harcanan enerji ve işleme maliyetlerinin önemli bir kısmını kesme
kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü oluşturmaktadır. Kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü
gibi bağımlı değişkenler, kesme hızı, ilerleme oranı, kesme derinliği, soğutma sıvısı, kesici
takım geometrisi ve özellikleri gibi birçok bağımsız değişkenlerden etkilenmektedir.
Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini ve ilişkisini belirlemek için
kullanılan en yaygın yöntemlerden biri de regresyon analizidir. Literatüre baktığımızda kesme
kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde Regresyon analizi ile ilgili birçok çalışma
yürütülmüştür. Bu çalışmalar aşağıda özetle verilmiştir;
Hanief ve ark., C23000 iş parçasının tornalanması sırasında oluşan kesme kuvvetlerinin
tahmini ve modellenmesinde regresyon analizi kullanmışlardır. Yazarlar, regresyon analizleri
ile tahmin edilen kesme kuvvetlerinin yüksek doğrulukta olduğunu bulmuşlardır [1]. Asiltürk
ve ark., çalışmalarında CNC torna tezgahında Co28Cr6Mo malzemesinin işlenmesi
sonucunda oluşan yüzey pürüzlülüğünü tahmin etmek için regresyon analiz uygulamışlardır.
Yüzey pürüzlülüğü değerlerinin tahmin etmek için geliştirmiş oldukları regresyon
modellerinin geçerliliği yaklaşık %92 olduğunu bulmuşlardır [2]. Song ve ark., fused silika
malzemesinin tornalanması sırasında meydana gelen kesme kuvvetlerini tahmin etmek için
regresyon modeli kullanmışlardır. Kesme kuvvetlerini tahmin etmek için geliştirmiş oldukları
regresyon modelinin hata oranı %4’ten az olduğunu tespit etmişlerdir [3]. Akıncıoğlu ve ark.,
C22 süper alaşımının kriyojenik işlem uygulanmış kesici takımlarla işlenmesi sonucu oluşan
yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmek için bir regresyon çalışması yapmışlardır.
Yazarlar, Regresyon analizleri ile deneysel sonuçların ve tahmin edilen değerlerin % 95
güven aralığında olduğunu doğrulamışlardır [4]. Gürbüz, AISI 1050 çeliğin kaplamalı ve
kaplamasız kesici takımlar ile tornalanmasında oluşan kesme kuvvetlerinin tahmin etmek için
regresyon modelleri kullanmıştır. Regresyon modellerinden elde etmiş olduğu tahmin
sonuçlarının hata miktarı kabul edilebilir aralıklarda ve deneysel sonuçlara çok yakın
olduğunu tespit etmiştir [5]. Das ve ark., EN-24 alaşımlı çeliğin çok katmanlı kaplamalı
sermet uçlarla sert tornalaması sonucu oluşan yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmek için
regresyon analizi kullanmışlardır. Regresyon analizleri ile geliştirmiş oldukları matematiksel
modellerle yüksek R2 değeri elde ederek deneysel değerler ile tahmin edilen değerler arasında
olumlu ilişki olduğunu bulmuşlardır [6]. Asal, AZ31 magnezyum alaşımının tornalanması
sonucu oluşan yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmek regresyon analizi yapmıştır. Yazar,
kullandığı regresyon modelin yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmede sınırlı kaldığını
tespit etmiştir [7]. Akay ve Rıdvanoğulları, tornalama sonucu elde etmiş oldukları yüzey
pürüzlülük değerlerini tahmin etmek için regresyon analizi kullanmışlardır. Deneysel değerler
ile tahmin edilen değerlerin tutarlılığı literatürde kabul edilebilir hata değerleri arasında
olduğunu bulmuşlardır [8]. Vukelic ve ark., Inconel 601 malzemesinin kuru işleme şartlarında
işlenmesi sonucu oluşan yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmek için regresyon analizi
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kullanmışlardır. Yazarlar, regresyon modelleri tarafından tahmin edilen değerler ile deneysel
değerlerin %2,4 hata oranı için de olduğunu tespit etmişlerdir [9]. Başak ve Baday,
küreselleştirilmiş orta karbonlu bir çeliğin tornalamasında sırasında oluşan kesme kuvvetleri
ve iş parçası yüzeylerinde oluşan yüzey pürüzlülük değerlerini regresyon metodu ile
modellemişlerdir. Kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmede
kullandıkları regresyon modellerinden elde etmiş oldukları yüksek R2 değerleri modellerin
deneysel değerleri tahmin etmede tutarlı olduğunu bulmuşlardır [10]. Ramana ve ark., demir
bazlı nikel A286 alaşımının kuru tornalaması sonucu oluşan yüzey pürüzlülük değerlerini
tahmin etmek için regresyon analizi yapmışlardır. Regresyon analizleri sonuçlarından
deneysel değerler ve tahmin edilen değerler birbirine oldukça yakın olduğunu ortaya ortaya
koymuşlardır [11]. Yahya ve ark., AA6061 alüminyum alaşımın tornalanması sonucu oluşan
kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerleri için regresyon analizi yapmışlardır. Deneysel
değerleri tahmin etmede kullandıkları regresyon modellerinden yüksek R2 değerleri elde
etmişlerdir [12]. Davoodi and Tazehkandi Inconel 738 iş parçasının tornalanması sonucu
oluşan kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmek için regresyon analizi
yapmışlardır. Yazarlar, regresyon modellerinden elde etmiş oldukları tahmin değerleri ile
deneysel değerlerin arasında %2-3 hata oranı tespit ederek yüksek başarı elde etmişlerdir [13].
Mia ve ark., yüksek sertliğe sahip çeliğin tornalanması sonucu oluşan yüzey pürüzlülük
değerlerini tahmin etmek için regresyon analizi uygulamışlardır. Yazarlar, uygulamış
oldukları regresyon modelinin yüzey pürüzlülük değerlerini yüksek bir başarı oranı içinde
tahmin ettiğini bulmuşlardır [14].
Sonuç olarak literatüre bakıldığında özellikle tornalama işlemlerinde büyük bir önem arz eden
kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmede regresyon analizi birçok
araştırmacı tarafından kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu yüzden bu
çalışmada kriyojenik ısıl işlem uygulanmış ve uygulanmamış kesici takımlar ile AISI 1050
çeliğinin tornalanması sonucu oluşan kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerlerini
tahmin etmek için regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca bağımsız değişkenlerin bağımlı
değişkenler üzerindeki etkisini görebilmek içi ANOVA testi gerçekleştirilmiştir.
2. MATERYAL ve METOT
Bu çalışmada, iş parçası malzemesi olarak AISI 1050 çeliği kullanılmıştır. İş parçası
malzemeleri, 60 mm çapta 300 mm boyda işleme deneylerinde kullanılmak için kesilmiştir.
Kesilen iş parçaları, imalat esnasında oluşan olumsuz şartları gidermek için 1,5 mm
derinliğinde boyuna tornalanmıştır. Tornalama deneylerinde kullanılan kesici takım, orta
karbonlu çelikler için önerilen CVD kaplamalı WNMG kodlu ve MP talaş kırıcı formuna
sahiptir. Seçilen bu kesici takım Şekil 1’de verilmiştir. İşleme deneyleri kesici takım
üreticisinin önermiş olduğu kesme hızı ve ilerleme değerleri aralığında CNC torna tezgâhında
gerçekleştirilmiştir. Öneriler dikkate alınarak kesme hızı 180, 200 ve 220 m/dak, ilerleme
oranı 0,1-0,2 ve 0,3 mm/dev ve tüm deneylerde 2 mm sabit talaş derinliği olacak şekilde
seçilmiştir. Tüm deneylerde aynı kesme şartlarında işlem yapabilmek için her deneyin
başlangıcında yeni bir kesici takım kullanılmıştır. Kesme kuvvetleri KISTLER tipi 5070
dinamometre kullanılarak ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri ise işlenmiş iş
parçalarının üç farklı yüzeyinden 4,8 mm uzunlukta alınan ölçümlerin aritmetik ortalaması
alınarak “Hommel T500 Tester” marka yüzey pürüzlülük cihazı ile ölçülmüştür.
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Şekil 1. CVD kaplı WNMG-MP kesici takım
2.1. Kriyojenik işlem
Literatür araştırmasına göre, kesici takımlar için kriyojenik işlem genel olarak 24 saat
uygulandığı görülmüştür [15, 16]. Bu yüzden bu çalışmada, CVD kaplı kesici takımlara üç
aşamada derin kriyojenik işlem uygulanmıştır. İlk aşama, kesici takımlar ısıl işlem fırınında
oda sıcaklığından yavaş yavaş kademeli bir şekilde -146 °C’e kadar düşürülmüştür. İkinci
aşamada, kesici takımlar bu sıcaklık değerinde 24 saat bekletilmiştir. Son aşamada, kesici
uçlar oda sıcaklığına getirildikten sonra 200 °C’de iki kez temperleme ısıl işlemi yapılarak
sonlandırılmıştır. Yapılan bu ısıl işlemin şematik özeti Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Kriyojenik işlem diyagramı [17]
2.2. İkinci dereceden regresyon modeli
Bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkenler tarafından tahmin edilmesi için oluşturulan ikinci
dereceden regresyon modelleri için Minitab 19 paket programı kullanılmıştır. İkinci
dereceden regresyon modelinde, bağımlı değişken yüzey pürüzlülüğü (Ra) ve esas kesme
kuvveti (Fc) iken bağımsız değişkenler ise kesme hızı (V), ilerleme oranı (f) ve ısıl işlem şartı
(h) olarak belirlenmiştir. Bağımlı değişkeleri tahmin etmede ikinci dereceden modelin
belirtme katsayısı olan R2 değerine göre tespit edilmiştir. Bağımlı değişkenlerin bağımsız
değişkenler tarafından istatiksel olarak anlamlılığı ANOVA (Tablo 4) yani varyans analizine
göre yapılmıştır. Bu bağlamda yüzey pürüzlülüğü ve esas kesme kuvvetleri tahmini için
oluşturulan modelin matematiksel ifadesi Eşitlik 1’deki gibidir.
Ra ve Fc = bo+b1*V+b2* f+b3*h+b4*V2+b5*f2+b6*h2+b7*V*f+b8*V*h+ b9*f*h

(1)

3. BULGULAR
Bağımlı değişken olan Fc değerlerini tahmin etmek için bağımsız değişkenler olan V, f ve h
katsayılarının veren değerler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kesme kuvveti denklemi için elde dilen katsayılar
Term Coef
Constant 323
h
-23
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V
f
h*V
h*f
V*V
f*f

0,16
3472
0.050
10
-0,00250
-50

3,43
150
0,197
39,4
0,00854
341

0,05
23,12
0,25
0,25
-0,29
-0,15

0,964
0,000
0,805
0,805
0,776
0,886

1210
58
160
16
1201
49

Kesme kuvvetleri tahmini için Tablo 1’deki katsayılar Eşitlik 1’deki verilen denklemde yerine
yazıldığında Eşitlik 2’deki ikinci dereceden regresyon modelini oluşturmaktadır.
Fc = 323– 23*h+ 0.16 *V+ 3472*f+ 0.050 h*V+ 10.0 h*f- 0.0025*V*V- 50 *f*f

(2)

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan kesme kuvveti üzerinde etkisini gösteren
ANOVA değerleri Tablo 2’de verilmiştir. ANOVA tablosundaki “P-Value” değerinin
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerinde istatiksel olarak anlamlı olabilmesi için
bu değerin 0,05’den küçük olması gerekir. Kesme kuvvetleri üzerinde ilerleme (f) değerinin
istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca ANOVA tablosundaki “Contribution”
kolonuna bakıldığında, kesme kuvvetleri üzerinde %99,73 oranında en çok etkiye sahip olan
bağımsız değişkenin ilerleme oranın olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 2. Kesme kuvveti için ANOVA
Source
DF Seq SS Contribution Adj SS Adj MS F-Value P-Value
7 1445510
0.000
Regression
%99,97 1445510 206501 4428.19
1
544
%0,04
15
15
0,33
0,581
h
1
2821
%0,20
0
0
0,00
0,964
V
1 1442133
%99,73
24936 24936 534,73
f
0,000
1
3
%0,00
3
3
0,06
0,805
h*V
1
3
%0,00
3
3
0,06
0,805
h*f
1
4
%0,00
4
4
0,09
0,776
V*V
1
1
%0,00
1
1
0,02
0,886
f*f
10
466
%0,03
466
47
Error
17 1445976
%100
Total
Esas kesme kuvvetlerini tahmin eden ikinci derece denklemin deney verilerinin hata (artık)
değerlerini gösteren normal olasılık, karşıt uyumu, histogram ve karşıt sıralamalar şeklinde
Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Kesme kuvvetleri için artıklar grafikleri
Şekil 3’teki normal olasılık grafiği incelendiğinde artık değerlerin büyük çoğunluğunun lineer
çizgi etrafında toplandığı görülmektedir. Bu durum artıkların oldukça düşük olduğunu
göstermektedir. Karşıt sıralamalar grafiği incelendiğinde sekiz numaralı deneyin en yüksek
artık olduğu görülmektedir. Bundan dolayı bu deney numarası program tarafından
hesaplamalarda çıkartılmıştır. Artık değerlerin artı ve eksi değerlerinin bir diğer gösterimi ve
sıklığını gösteren histogram grafiği incelendiğinde en sık artık değerin altı tekrarlı -2 olduğu
görülmektedir.
Yüzey pürüzlülüğü değerlerini tahmin etmek için oluşturulan ikinci derecede regresyon
modelinin katsayıları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Yüzey pürüzlülüğü denklemi için elde dilen katsayılar
Term
Coef
SE Coef T-Value
1,02
0,38
Constant 0,39
-0,183 0,119
-1,54
h
-0,0104 0,0101 -1,03
V
10,912 0,442
24,70
f
0,001033 0,000580 1,78
h*V
0,312
0,116
2,69
h*f
0,000033 0,000025 1,33
V*V
-21,19 1.00
-21,09
f*f

P-Value VIF
0,709
0,154 157
0,325 1210
0,000 58
0,105 160
0,023 16
0,214 1201
0,000 49

Tablo 3’teki “coef” katsayı değerleri Eşitlik 1’deki denklemde verilen bağımsız değişkenlerin
katsayı değerleri yerine yazıldığında Eşitlik 3 elde edilmiş olunur.
Ra = 0,39 – 0,183*h – 0,0104*V + 10,912*f + 0,001033*h*V + 0,312 h*f
+ 0,000033*V*V- 21,19 f*f

(3)

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerinde etkisini gösteren ANOVA değerleri
Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’teki “Contribution” değeri incelendiğinde açık bir şekilde
bağımlı değişken olan ilerleme oranı yüzey pürüzlülüğü üzerinde en büyük etkiye sahip
olduğu görülmektedir. Bağımsız değişkenin katkısını gösteren %76,15 değeri bunun bir diğer

www.artuklukongresi.org

82

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

göstergesidir. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde istatiksel olarak anlamlı olan bağımsız değişkenler
sırasıyla f, h*f, f*f olduğu Tablo 4.’te görülmektedir.. Bu değerlerin P-Value değerleri 0,05
değerinden küçük oldukları için anlamlı bulunmuştur.
Tablo 4. Yüzey pürüzlülüğü için ANOVA
Source
DF Seq SS Contribution Adj SS Adj MS F-Value P-Value
Regression 7 1,32346
%99,70 1,32346 0,189066 468,12
0,000
h
1 0,03328
%2,51 0,00096 0,000960
2,38
0,154
V
1 0,09470
%7,13 0,00043 0,000433
1,07
0,325
f
1 1,01094
0,24634
0,246340
609,93
%76,15
0,000
h*V
1 0,00128
%0,10 0,00128 0,001281
3,17
0,105
h*f
1 0,00291
%0,22 0,00291 0,002914
7,22
0,023
V*V
1 0,00071
%0,05 0,00071 0,000711
1,76
0,214
f*f
1 0,17963
%13,53 0,17963 0,179635 444,77
0,000
Error
10 0,00404
%0,30 0,00404 0,000404
Total
17 1,32750
%100,00
Yüzey pürüzlülüğü değerlerini tahmin etmek için oluşturulan ikinci dereceden regresyon
analizi artıkları grafiksel olarak gösterimleri Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 4’teki normal
olasılık grafiğindeki artık değerlerin lineer çizgi etrafında bulunmaları oluşturulan ikinci
dereceden regresyon modelinin deney sonuçlarını güvenilir ve yüksek bir oranda tahmin
ettiğinin bir göstergesidir. Hata oranlarının dağılımını gösteren histogram grafiğinden
anlaşıldığı gibi artıklar hemen hemen eşit dağılım göstermiştir. Hatalar, altı tekrarlı sıfır
değerine oldukça yakın artık sonuçları vermiştir. Deney sıralamasına göre yüzey pürüzlülüğü
artık değerinin en yüksek olduğu 14 numaralı deney olduğu karşıt sıralaması grafiğinde
görülmektedir. Artık değerlerin karşıtlık uyumları grafiği incelendiğinde ise değerler hemen
hemen simetrik bir dağılım göstermektedir.

Şekil 4. Yüzey pürüzlülüğü için artıklar grafikleri
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4. SONUÇLAR
Kriyojenik işlem uygulanmış ve uygulanmamış kesici takımlar ile tornalanan AISI 1050
çeliğinin yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti değerlerinin tahmini için oluşturulan ikinci
dereceden denklem ve ANOVA sonuçları aşağıda verilmiştir.
 Elde edilen ikinci dereceden denklemleri R2 sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü ve
kesme kuvvetleri sırasıyla %99,70 ve %99,97 değerlerinde tahmin edilmiştir.
 ANOVA sonuçlarına göre hem yüzey pürüzlülüğü hem de kesme kuvveti üzerinde en
etkili parametrenin ilerleme oranı olduğu görülmüştür.
 İkinci dereceden matematiksel modelin yüksek güvenirlik oranında yüzey pürüzlülüğü
ve kesme kuvvetlerini tahmin etmede kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir.
 Bağımlı değişkenler üzerinde en etkili parametreden en etkisiz parametreye doğru
sırasıyla ilerleme oranı, kesme hızı ve ısıl işlem şartı olduğu sonucuna varılmıştır.
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TOPİKAL ANESTEZİ VE İNTRAKAMARAL LİDOKAİN UYGULAMASIYLA
YAPILAN FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİNİN SONUÇLARI
Dr. Sebahattin TAŞKIRAN
Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri MYO Nevşehir, Türkiye
Orcid ID: 0000-00002-7750-2485
ÖZET
AMAÇ: Kliniğimizde topikal anestezi ile yapılan fakoemülsifikasyon cerrahisinin
intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarının değerlendirilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 1 yıl içinde tek cerrah tarafından yapılan 130 hastanın 150 gözüne
procaine damla anestezi uygulanıp, ön kamaraya preservandan arındırılmış lidocain anestezisi
uygulanmış, korneal kesili fakoemülsifikasyon cerrahisi ve göz içi lens uygulaması
yapılmıştır. Komplikasyon ve görme keskinliği değerlendirilmeleri cerrahi anında, 1. gün, 1.
hafta, 1., 3., 6., ve 9. aylarda yapılmıştır.
BULGULAR: Tüm cerrahi vakalar topikal anestezi ve intrakamaral lidokain anestezi
tekniğiyle başarılı bir şekilde bitirilmiştir. İntraoperative komplikasyonlardan arka kapsül
rüptürü 8 (%) vakada görülmüş, korteks/nükleus parçasının vitre içine düşme komplikasyonu
ise 2 (%) vakada gerçekleşmiştir. Postoperatif komplikasyonlardan arka kapsül kesafeti 7 (%)
vakada, medikal tedavi ile geçen kornea ödemi 21 (14%) vakada tespit edilmiştir. 3 vakada
vizyon artışı saptanmazken, diğerlerinde artış tespit edildi.
SONUÇ: Retrobulber ve subtenon anestezi tekniğinin ciddi (globe rüptürü, optik sinir hasarı
gibi) komplikasyonlarında korunmak için topikal anestezi tekniği deneyimi artan cerrahlar
tarafından başarıyla kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: topikal anestezi, fakoemulsifikasyon, komplikasyonlar, intrakameral
lidokain

THE RESULTS OF PHACOEMULSIFICATION SURGERY USING TOPICAL
ANESTHESIA AND INTRACAMERAL LIDOCAINE
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate intraoperative and post operative complications
of phacoemulsification using topical anesthesia in our clinic.
Materials and Methods: 150 eyes of 130 patients underwent phacoemusification and
intraocular lens implantation surgery with corneal incision using topical proparacain and
intracamaral preservan free lidocain by the same surgeon in one year. The evaluating
complications and visual acuity has done intraoperative and postoperative 1. day, 1. week, 1.
month, 3. month, 6. month and 9. month.
Results: All cases finalized succesfully using topical anesthesia and intracameral lidocaine
anesthesia. Intraoperative complications: posterior capsul perforation 8 cases (5%), dropped
nucleus/cortex fragmans in vitreus in 2 cases (1,3%) observed. Postoperative complications
include: posterior capsul opacification in 7 cases (4,6%) corneal edema in 21 cases (%14)
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which was treated with medical drops. Except 3 cases improvment of vision was observed in
all cases.
Conclusion: Topical anesthesia technic can be used successfully by experienced surgeons for
avoiding the serious complications of retrobulber and subtenon anesthesia like retrobulber
hemorrhage, globe rupture and optic nerve injury.
Keywords: topical anesthesia, phacoemulsification, complications, intracamaral lidocaine

INTRODUCTION
Cataract constitutes about half of the causes of treatable blindness in the world. 1
Phacoemulsification was first defined by Kelman in 1967, and the aim is to shorten the
convoluted period with astigmatism and severe complications due to incision up to 180
degrees with the classical technique.
Various local anesthesia methods are used for cataract surgery. These: Retrobulbar,
peribulbar, sub-conjunctival, sub-tenon and topical anesthesia. It is known that the most used
retrobulbar and peribulbar anesthesia techniques are serious complications such as retrobulbar
hemorrhage, globe perforation, optic nerve trauma, convulsion, and cardiopulmonary arrest.
2.,3
Topical anesthesia is a suitable and important alternative to prevent these complications.
Although topical anesthesia does not carry the risks associated with local injection anesthesia
techniques, it has been reported that it is effective and safe for cataract surgery with
phacoemulsification.4,5
There may be intraop and postop complications during phaco. Intraoperation: iris injury,
posterior capsul perforation, Corneal edema. The main ones are. Postoperative complications:
endophthalmitis, astigmatism, persistent endothelial failure, cystoid blue edema, etc.
In this study, the perioperative and postoperative complications and visual acuity of
phacoemulsification operations performed using intracameral 1% preservative-free lidocaine
in addition to topical anesthesia in patients with cataracts within 1 year in our clinic were
evaluated.
MATERIALS AND METHODS
150 eyes of 130 patients who applied in our clinic in the last 1 year and underwent cataract
extraction with phacoemulsification technique by a single experienced surgeon were included
in the study. The mean age of the patients was 66 and ranged from 52 to 87. 80 of the patients
(61.5%) were male and 50 (38.5%) were female. Cataract surgery was performed on the right
eye of 85 (56%) patients and in the left eye of 65 (44%) patients with the phacoemulsification
technique.
Very hard nucleus and nigra cataracts were not included in the study. Mature cataracts are
usually stained with trepan blue. Capsular ring implantation was applied to subluxated lenses.
In those with widespread posterior synechiae, synechiae were opened with tools such as
viscoelastic and stilettos. In cases where pupil dilatation could not be achieved, normal
phacoemulsification procedure was continued using iris retractors.
Care has been taken to ensure that cooperation can be established with patients undergoing
topical anesthesia. Patients whose operation was planned after meeting our selection criteria
were admitted to our service if there was no obstacle to surgery as a result of internal
medicine specialist consultation.
All cases were examined according to a predetermined protocol.

www.artuklukongresi.org

87

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

1-Visual acuity (Snellen chart or E chart)
2-Biomicroscopic examination
3-Indirect fundus examination
4-Intraocular pressure measurement with Schioetz tonometer
5-Ultrasonic biometric calculation calculation was made.
Preoperative Preparation:
One acetazolamide tablet (Diazomid tab.) Was administered orally 12 hours and 2-4 hours
before the operation for intraocular pressure control. Preop. 40 minutes First is about 20
minutes. Mannitol infusion was administered at a rate of 2cc / kg. To provide sedation,
Dolantin ampoule i.m. 15-30 min. done before. Cycloplegine drops 1%, phenylephrine drops
10% and tropicamide drops 1% 1.5 hours before surgery for dilatation. 15 minutes dropped at
intervals.
In order to preserve intraoperative pupil dilatation, starting 2 hours before the operation, 15
minutes. Nonsteroidal anti-inflammatory collyre was dropped at intervals.
Anesthesia:
Topical anesthetic oxybuprocaine (benoxinate) and proparacaine (alcaine). 3-4 drops were
initially dropped in all of our cases. It was suspended.
SURGICAL TECHNIQUE:
After cleaning the eyelids and periorbital area with betadine solution, a sterile field was
provided by covering with disposable sterile covers. Eyelids were opened with the lid
retractor. And betadine solution was diluted 1/20 and kept in conjunctiva and fornix for 2-3
minutes without contacting the cornea, and then washed with ringer lactate.
Surgery was started with Leica brand surgical microscope and alcon brand accurus device.
In our clinic, the surgical steps of the phacoemulsification method were performed according
to the following protocol: 1- Incision 2- Administering lidocaine to the front camera 3- Giving
VEM to front camera 4- capsulorexis 5-Hydrodissection – Hydrodelineation. 6- Nucleus
emulsification. 7- Cortex aspiration. 8- Inflating the capsular mattress with VEM. 9- IOL
implantation. 10- Viscoelastic aspiration. 11- Dilution or swelling of wound lips with BSS or
Ringer's lactate. 12- Subconjunctival injection and closure.
RESULTS:
150 eyes of 130 patients who underwent cataract surgery with phacoemulsification method
under topical anesthesia in our clinic in the last year were followed up at least one and at most
9 months postoperatively. The mean follow-up period was 5.2 months. Preoperative vision
varied between P + P + and 0.4. Nucleus hardness was not pre-evaluated. The general
characteristics of the preoperative patients are shown in Table 1, and the preoperative noncataracts are shown in Table 2.
The mean intraocular pressure measured during the pre-operative routine examinations was
14.6. 80 of 130 patients were male (61.5%) and 50 were female (38.5%). The mean age of the
patients was 66 (52-87), and 1 17 of them were between 52-70 (78%), and 33 were over 70
(22%). Preoperative visual acuity was below 0.2 in 88 patients (58.66%), and 0.2 and above
in 62 patients (4.14%). Of 150 eyes of 130 patients, 85 (56%) right eye and 65 (44%) left eye
were operated. Table.1
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Patients

Average

case

Intraokuler pressure

14.6mmhg

150

Gender
Woman
Man
Age

50
80
66(52-87)

130

52-70

117

70>

33

Visual Acuity(corrected)
<0.2

53

0.2>

97

Right-Left Eye
Right Eye

85

Left Eye

65

Table-1 characteristics of preop.patients
In preoperative examinations, senile macular degeneration in 7 patients, diabetic retinopathy
in 13 cases, pseudoexfoliation in 10 cases, degenerative myopia in 3 cases, in 4 cases
(previous vitrectomy), pterygium in 7 cases, high hypermetropia in 2 cases, glaucomas in 2
cases, hypertensive retinopathy, and hypertension pigmentopathy in 2 cases. 1 uveitic
chorioretinal scar was also detected.

Preop diagnosis(except cataract)

case number

percent%

senile macular degenerations
diabetic retinopathy
hipertansive retinopathy
glaucoma
retinitis pigmentosa
uveitic chorioretinal scar

7
13
1
2
1
1

0.046
0.084
0.006
0.012
0.006
0.006

pseudoexfoliative sendrom
dejeneratif myopi
hipermetropia <5D
post vitrectomy(silicon+)
ptergium

10
3
2
4
7

0.066
0.02
0.012
0.024
0.046
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Table 2. preop diagnosis (except cataract)
THE COMLICATIONS:
A-INTRAOPERATIVE COMPLICATIONS
Intraop. complications

case

Iris injury

2

Anterior chamber hemorrhage

1

Anterior chamber collaps

10

Posterior capsul rupture
-without vitreous loss
-with vitreous loss

8
3
5

Intravitreous dislocation of cortex and nucleus particle
2
Table-4 intraoperative comlications
IOL implantation distribution of patients with posterior capsule perforation:
percent(%)

Case number
Anterior chamber lens

1

12,5

Sulcus fix. IOL

4

50

Foldable IOL

3

İntracapsular PMMA IOL -- --Aphakia

-- ---

Scleral fix. IOL

--

Table-5 .Post.caps.perforation ıol implantations
B-POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
Table 6.
Postop.complications
Corneal edema

21 (14%)

Ant.chamber reactions

78 (52%)

Temporarily hyphema

------

Intaraocular high pressure 5 (3%)

www.artuklukongresi.org

90

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Wound leakage

4 (2.6%)

İris prolapsus

------

Pupil irregulations

2 (1.3%)

Cystoid macular edema

--------

IOL pigment dispertions

7 (4.6%)

Cortex particle

-------

Posterior synechia

2(1.3%)

Retinal detachment

-----------

Endophthalmia

-------

Post. Capsular fibrosis

7 (4.6%)

IOl imp.Location

case

pco

Rate (%)

Foldable
Intracaps. PMMA
Sulcus fix.iol
ACIOL
Total

94
38
17
1
150

4
3
0
0
7

4,2
7,8
0
0
4,6

Table.7. Posterior Capsul Opacifications according to IOL implantation. locations

IOLimp.location

case

Foldable

94

İntracaps.PMMA

38

IOL dislocation
--------

Rate(%)
--

1

0.65

Sulcus fix

17

2

1.3

AC-IOL

1

--

--

Aphakia
Total

150
--

3

2

--

--

Table.8. IOL dislocation distributions according to implantation location.
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VISUAL ACUITY
Visual acuities of the patients were measured on the postoperative 1st day, 7th day, 1st month,
3rd month, 6th month and 9th month. In 79% of cases, the vision was found to be 0.5 and
above. The visions of 56 patients who had a follow-up period of 1 day and did not come to the
controls were not taken into account and were excluded from the evaluation. The visual
acuities obtained at the end of the follow-up periods of the patients are shown in Table 9.
Glaucoma-Optic atrophy

2

Retinitis pigmentosa

1

senil macular degenerations

7

Diabetic retinopathy

8

capsuler fibrosis

1

Cystoid macular edema

--

Retinal detachment

--

Endophthalmitis

--

High astigmatism

--

Central ven occlusion

--

Bullous keratopathy

--

Degenerative myopia

3

Neovascular glaucoma

--

Posterior uveitis sequela

1

Total

23

Table 9. Existing pathologies in cases with visual acuity of 0.4 and below

Visual acuity

case

percent(%)

0.7 >

59

39.3

0.5-0.7

57

38

<0.4

23

15.3

Unfollowed

11

7.3

Total

150

100

Table 10. Postoperative visual acuity
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Post-subcapsular cataracts were present in 2 cases with optic atrophy due to glaucoma. The c:
d ratio was around 0.8-0.9. In the post.op period, the vision of these patients increased from
0.1 to 0.2 in one and from 0.05 to 0.1 in the other.
In 1 patient with retinitis pigmentosa, pre op with 4mps. noticed only in terms of vision
quality in vision. In 7 patients with senile macular degeneration, there was an increase of 0.1
to 0.25 compared to the preoperative vision, but the final vision remained at 0.4.
Proliferative vitreoretinopathy was present in 4 of 8 patients with cataract who were followed
up in the retina unit with the diagnosis of diabetes mellitus and laser photocoagulation and
vitrectomy op. were the patients who were operated to remove the cataract barrier before. In
these, vision varied between Hand motion and 0.05. The other 4 diabetic patients had
background and preproliferative retinopathy of varying degrees. Post.op. vision remained
between 0.1 and 0.3.
One patient with post-capsule fibrosis applied with the complaint of low vision after the 4th
month. Posterior capsule dissection was performed in this patient. This patient's post.op vision
increased to 0.5 in 1 week and then did not come to the controls.
Visions of 3 patients who were diagnosed with degenerative myopia during the pre-op period
did not increase above 0.3.
One patient had chorioretinitis focus in the maculopapillary region due to previous uveitis.
This patient's vision remained at 0.05.
Ac-ıol

sulcus fix ıol

Av.vision

0.6

0.64

Astigmatism

2.0

2.12

1.46

Suture

3

3>

2

Case

1

17

38

IOL imp.loc

İntracaps PMMA
0.75

İ.c.foldable

Total

0.79
1.05
1
94

150

Table 11. Visual acuity and Astigmatism Accordingto IOL implantation location
Preoperative and postoperative astigmatisms of the patients were measured by correction after
autorefractometer. As postoperative astigmatism, the astigmatism level measured when the
patient came for the last control was taken into account.
The average of astigmatism in the preoperative period of the cases was 0.83 diopters and the
highest was measured as 2.75 diopters. In the postoperative period, the mean astigmatism was
1.28 diopters and the highest astigmatism was 3.50 diopters. 11 patients who were followed
up only on the first day and did not come to the controls were not included in the evaluation.
Average astigmatism according to IOL implantation sites is shown in table -11. Accordingly,
the highest level of astigmatism was observed in cases with AC-IOL implantation and with an
IOL implanted in the sulcus, depending on the size of the incision.
DISCUSSION
Phacoemulsification is the most advanced and popular cataract surgery technique today
because of the small incision and preservation of intraocular fluid dynamics and the reduction
of postoperative astigmatism with sutureless surgery (6,7). In our study, postop astigmat rates
are minimal. One butterfly suture was applied to most of them for precautionary purposes and
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was taken 1 week later. Administration of phaco with topical anesthesia has become
widespread in recent years, and we used this technique in our study.
Posterior capsul ruptur type of intraoperative complications seen in us is 5.3% in 8 cases. This
rate is 4.9% in similar studies. pederson et al )6. Cruz et al 9.9%.)8. Kuchynka et al9 is 11% in
the first 100 cases and 2.1% in the second 100 cases. This shows that as the experience of the
surgeon increases, the intraoperative complications decreases.
Cruz8 and Kraff 10 et al explained transient corneal edema as a post-op complication as 2.3%.
Permanent edema was explained as 0.1%. In our case, temporary edema was 14%, and
permanent edema did not occur. High transient edema may be associated with a high number
of diseases such as diabetes, capsul perforated case and old age.
Posterior capsul opacity is 4.6%. Wilhılmus et al. Reported this rate as 35%. At the end of the
3rd year, this ratio increased to 93% (11) In our study, the average follow-up is 6 months, and
the rate may be low compared to the literature. Recently the pco rate has decreased as IOL
technology has improved.
Vision acuity: Increase was achieved in all but 2 of our cases. In 1 case, chorioretinitis was
present in the uveitic maculo-papillary region and vision remained at 0.05. The other patient
had retinitis pigmentosa and did not increase when preoperative was 4mps, but stated that his
visual quality increased.
In the group with other diseases other than cataracts, glaucoma,diabet,etc.. vision
improvement was limited compared to the other group (only those with cataracts).
* One of the complications after cataract surgery is surgically induced astigmatism. The most
important factor affecting early visual rehabilitation in the postoperative period is
keratometric corneal astigmatism. Small incision significantly reduced complications such as
sutureless surgically induced astigmatism and hyphema cyclodialysis (12). As a result of such
problems, there is a tendency towards clear corneal incision and foldable intraocular lenses
(13). At this point, the most important factor affecting early visual rehabilitation is
keratometric corneal astigmatism.Factors affecting this:
a-The distance of the incision from the cornea central
b-Size and location of the incision
c-The incision is smooth and regular
d- Suture type and tension.
The closer the incision is to the central cornea, the larger and more irregular the incision is,
the more tense the sutures are, the greater the amount of astigmatism. The desired features in
phacoemulsification are tunnel incision, foldable in-capsular lens implantation and no
suturing. In this way, postoperative astigmatism is minimized. For this reason, the number of
surgeons who prefer temporal access as clear corneal incision and localization is increasing
day by day (14). Hayashi et al. Examined early and late corneal curvature changes in ECCE
cases with small incisions and large corneal incisions using corneal topography method and
showed that there was less steepening and earlier stabilization in small incision cases
performed according to Hayashi K.et al (15)
Watson and Sunderaj detected astigmatism at the rate of 1.0 D in the postoperative 12th week
in phaco cases who underwent scleral tunnel method, while they found 2.0 D astigmatism in
those who had corneal incision. (12)
We finished all of our study cases safely with topical anesthesia. There was no increase in
intra and postoperative complications compared to other methods. Intracameral lidocaine
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administration has proven effective and safe in reducing intraocular sensitivity. has been
reported. (16)
In our study, a special study was not conducted by dividing them into two groups: lidocaine
given and non-lidocaine group. However, during the surgery, we observed that the patient was
mostly uncomfortable when we sometimes forgot to give lidocaine and sometimes did not
give it consciously. The parts with pain sensation were especially noticed during iris
manipulation.
Gilis et al. Conducted a randomized prospective study using a five-point pain scale to
determine the comfort of the patient during cataract surgery with phaco emulsification of
intracameral% 1 lidocaine. They reported that 26% of the patients in the placebo group
receiving topical anesthesia felt level two or more intraoperative pain, and only 9% of the
patients who received intracameral lidocaine felt pain at level two or above (19,20,21,22).
In the study by Crandall et al., It was reported that the scores of intraoperative pain evaluated
by the patient immediately after the operation were not significantly different between the
groups and were low in both groups. It has been reported that it was comfortable in both
groups during surgery (,22,23,24,25).
In the study conducted by Gillow et al., It was found that intraoperative pain scores evaluated
by the patient immediately after the operation did not show statistically significant difference.
In this study, pain scores were reported to be significantly higher when the surgeon was less
experienced, concluding that topcal anesthesia, regardless of the addition of intracameral
lidocaine, was more appropriate for experienced cataract surgeons (16,23,24,25).
Topical anesthesia has become widespread in order to avoid serious complications of the
surgery (optic nerve injury, glob perforation, hemorrhage, etc.) performed with retrobulbar or
subtenon anesthesia. this requires appropriate experience and pain may occur in some parts of
the surgery. For this reason, 1% lidocaine application was added with it. In addition, 1%
lidocaine is not toxic to the corneal endothelium.
CONCLUSION
In addition to topical anesthesia, intracameral lidocaine anesthesia also provides adequate and
safe anesthesia in the treatment of phacoemulsification surgery and intraoperative
complications, and is safe for both the surgeon and the patient. Also the experience of the
surgeon, the performance of the device, the anesthesia method chosen, patient cooperation
and operating room auxiliary equipment are very important for the success of cataract surgery
with phacoemulsification.
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İstanbul
ÖZET
Baharatlar tipik olarak tomurcuklar, çiçekler (karanfil, safran), ağaç kabuğu (tarçın); kök ve
rizomlar (zencefil, zerdeçal), meyveler ve tohumlar (karanfil, kırmızı biber, karabiber); veya
uçucu yağlar veya aromatik kokular ve tatlar içeren tohumlar (kimyon) gibi çeşitli bitki
kısımlarının kurutulmuş formlarından elde edilir. Bitkilerden elde edilen bu ürünler vitamin,
mineral, diyet lifi kaynağıdır ve sağlık üzerine olumlu etkilere sahip oldukları bilinmektedir.
Çeşitli hastalıkların tedavisini desteklemek üzere kullanımları uzun süredir devam etmektedir.
Baharatlar, sindirim uyarıcı, hipolipidemik, antidiyabetik, antioksidan, antienflamatuar,
antimutajenik, hipokolesterolemik ve antikanserojenik potansiyeline sahip fonksiyonel
gıdalardandır. Mutfaklarda baharat olarak yer alan bu ürünlerden; tarçının içeriğindeki
biyoaktif bileşiklerin antidiyabetik etkilerini, Tip 2 Diyabet tanılı bireylerde HbA1c
değerlerini düşürdüğünü ortaya koyarak gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Benzer bir
şekilde zencefil içeriğindeki biyoaktif bileşenler ile antiemetik ve antienflamatuar özellikleri
ile çalışmalara dahil olmuştur. Antioksidan, antienflamatuar, antikanser etkileri ile bilinen
kurkumin biyoaktif bileşenini içeren zerdeçal da sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu
bilinen baharatlardan biri olarak literatürde yerini almaktadır. Karabiber antioksidan, sindirim
ve solunum sistemi hastalıklarının tedavisini destekleyici özellikleriyle, pulbiber ise artiritte
topikal uygulamalarla ağrı hafifletici etkisiyle çalışmalara konu olmuştur. Timol ve karvakrol
biyoaktif bileşenleri ile çalışmalarda öne çıkan kekik ise akut bronşit hastalarında ve endotel
fonksiyonun düzenlenmesinde etkili bulunmuştur. Son olarak bu çalışmaya dahil edilen
çörekotunun antioksidan ve antienflematuar özellikleri birçok farklı hastalığın tedavisinin
desteklenmesinde etkili olabileceği belirtilmektedir. Hastalıkları önleme ve tedavilerini
destekleme konusunda avantajlı yönleri ile ön plana çıkan tarçın, zencefil, zerdeçal, karabiber,
pulbiber, kekik ve çörekotu bu özelliklerini belirli dozlarda gösterebilmektedir. Bu etkilerin
görülebilmesi için baharatların diyete dahil edilmesi çoğu zaman tek başına yeterli
olmamaktadır. Bu yüzden farklı ekstraksiyon yöntemleri ile etken biyoaktif bileşiklerin
takviye haline getirilmesi, farklı baharat kombinasyonları ile sinerjik etkinin elde edilmesiyle
biyoyararlanımın arttırılması gibi çözüm yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada;
tarçın (Cinnamomum zeylanicum), zencefil (Zingiber officinale), zerdeçal (Curcuma longa),
karabiber (Piper nigrum), pulbiber (Capsicum anuum), kekik (Thymus vulgaris), çörekotu
(Nigella sativa) ve bunların biyoaktif bileşenlerinin, sağlık üzerine etkilerinin, sağlık
açısından etkili ve toksik dozlarının, sinerjist etki ve yan etkilerinin açıklanması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Baharatlar, Biyoaktif Bileşen, Kurkumin, Zerdeçal, Timol
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ABSTRACT
Spices typically include buds, flowers (cloves, saffron), bark (cinnamon); root and rhizomes
(ginger, turmeric), fruits and seeds (cloves, paprika, black pepper); or from the dried forms of
various plant parts such as seeds (cumin) containing essential oils or aromatic scents and
flavors. These products obtained from plants are sources of vitamins, minerals and dietary
fiber
and
are
known
to
have
positive
effects
on
health.
Their use has long been preffered to support the treatment of various diseases. Spices are
functional foods with digestive stimulant, hypolipidemic, antidiabetic, antioxidant, antiinflammatory, antimutagenic, hypocholesterolemic and anticarcinogenic potential. There are
studies showing that bioactive compounds in cinnamon, one of the spices used as spices in
kitchens, reduce HbA1c levels in individuals with Type 2 Diabetes. Similarly, the bioactive
components in ginger and its antiemetic and anti-inflammatory properties were included in
the studies. Turmeric, which contains curcumin bioactive component known for its
antioxidant, anti-inflammatory and anticancer effects, is also included in the literature as one
of the spices known to have positive effects on health. Black pepper has been the subject of
studies with its antioxidant properties that support the treatment of digestive and respiratory
system diseases, and the chili pepper has been included in the literature with topical
applications in arthritis for pain-relieving effects. Thyme, which stands out in studies with
thymol and carvacrol bioactive components, has been found effective in acute bronchitis
patients and in the regulation of endothelial function. Finally, it is stated that the antioxidant
and anti-inflammatory properties of black seed, which is included in this study, can be
effective in supporting the treatment of many different diseases. Cinnamon, ginger, turmeric,
black pepper, chili pepper, thyme and black seed, which stand out with their advantageous
aspects in preventing diseases and supporting their treatment, can show these properties in
certain doses. In order for these effects to be seen, it is often not enough to include spices in
the diet alone. Solution methods such as reinforcing active bioactive compounds with
different extraction methods, and increasing bioavailability by obtaining a synergistic effect
with different spice combinations are used. In this study; cinnamon (Cinnamomum
zeylanicum), ginger (Zingiber officinale), turmeric (Curcuma longa), black pepper (Piper
nigrum), chili pepper (Capsicum anuum), thyme (Thymus vulgaris), black seed (Nigella
sativa) and their bioactive components were examined. It is aimed to explain the effective and
toxic doses in terms of health, synergistic effects and side effects of these spices.
Keywords: Spices, Bioactive Ingredient, Curcumin, Turmeric, Thymol
GİRİŞ
Antik çağlardan beri insanlar bitkileri akaryakıt, giysi, ilaç, gıda katkı maddeleri, ve gıdaya
lezzet vermeleri için yaygın olarak kullanmaktadır. Aromatik bitkiler çoğunlukla mutfak,
kozmetik ve tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır [1]. Bu bitkilerin bileşenleri; gıda, ilaç ve
kozmetik endüstrisi için kullanılırken aynı zamanda antioksidan özellikler gibi birçok
biyolojik etkiye sahiptir [2][3]. Baharatlar geçmişten günümüze dek önemli bir yere sahiptir.
Çoğunlukla yemeğin lezzetini arttırmak, besin içeriğini iyileştirmek ve yiyecek ve içeceklerin
renk, doku veya raf ömrünü uzatmak için kullanılmaktadır [4].
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization; ISO)
baharat ve çeşnileri gıdalara renk ve koku kazandırmak için kullanılan doğal bitkisel ürünler
ya da bunların karışımı şeklinde tanımlamaktadır. Baharatlar, bitkilerin kurutulmuş, aromatik
kısımlarıdır. Bir baharatın en önemli kısımları uçucu yağları ve oleoresinleridir [5]. Yer
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yüzünde 70 'den fazla tanımlanmış baharat çeşidi kullanılmaktadır [6]. Birçok baharatın
yaygın kullanıldığı Hindistan'dan ihraç edilen başlıca baharat ürünleri; karabiber, kırmızı
biber, zerdeçal, zencefil, pulbiber, çörekotu, tarçın ve kekiktir [7]. Baharatlar tipik olarak
tomurcuklar, çiçekler (karanfil, safran), ağaç kabuğu (tarçın); kök ve rizomlar (zencefil,
zerdeçal), meyveler (karanfil, kırmızı biber, karabiber); veya uçucu yağlar veya aromatik
kokular ve tatlar içeren tohumlar (kimyon) gibi çeşitli bitki kısımlarının kurutulmuş
formlarından elde edilir [8].
Baharatların tıbbi özelliklere sahip olduğu çeşitli araştırmalar tarafından kabul edilmiştir. Bu
çalışmalar, baharatların sindirim uyarıcı/kolaylaştırıcı etkisini, hipolipidemik etkisini,
antidiyabetik etkisini, antioksidan potansiyelini, antienflamatuar özelliğini, antimutajenik ve
antikanserojen potansiyelini belgelemiştir. Bu faydalı fizyolojik etkiler çeşitli hastalık
koşullarında olası terapötik uygulama potansiyeline de sahiptir [7][9].
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tıbbi bitkilerden elde edilen ilaçların ve gıda takviyelerinin
çeşitliliğini sağlamak için iyi bir kaynak olabileceğini bununla birlikte, bu tür bitkilerin
etkinliği ve güvenirliğinin kanıtlanması için daha iyi ve kapsamlı çalışılmalara ihtiyaç
duyulduğunu bildirmektedir [10][7].
Polifenoller, terpenoidler ve diğer baharat türevi alkoidlerin antibakteriyel, antiviral ve
antifungal özelliklere sahip oldukları bilinmektedir. Bu özellikleri baharatların gıdada
koruyucu madde olarak da kullanılmasını sağlamaktadır. Baharatlarda bulunan polifenoller
çoğunlukla; fenolik asitler ve flavonoidlerdir (özellikle flavonlar ve flavonoller). Diğer
polifenol bakımından zengin besinler; brokoli, bitter çikolata, kırmızı, mavi ve mor meyveler,
üzüm veya soğandır [11].
Baharatlar, mide fonksiyonu üzerinde pozitif etkilere sahiptir. Zerdeçal, mide suyunun müsin
içeriğini arttırma ve mide tahribatını azaltma özelliğine sahiptir. Tükürük ve mide suyu
sekresyonunu arttırır, sindirime yardımcı olur [12].
Baharatların sağlık üzerindeki birçok yararlı etkisi, son yıllarda daha fazla çalışılan bir alan
haline gelmiştir. Bitkilerden elde edilen bu ürünlerin her biri birden fazla sağlığa yararlı
özelliğe sahip olduğundan ve bu maddelerin kendi aralarında sinerjist etki göstermesi
mümkün olabileceğinden, baharatlı bir diyetin yaşamı sadece “tatlandırma” açısından değil,
sağlık açısından da pozitif etkileyeceği düşünülmektedir [13].
TARÇIN, TARÇININ BİYOAKTİF BİLEŞENİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Tarçın
Tarçın binlerce yıldır dünyanın Doğu veya Batı bölgelerinde aromatik bir bitki olarak
kullanılır. Lauraceae ailesine aittir ve Cinnamamum cinsine ait ağaçlardan elde edilir. Bu
ağacın yaprakları ve kabuklarından elde edilen aromatik yağ; tarçın yağı olarak bilinmektedir
[14].
Tarçının kabuk ve yaprağı, tarçın yağının en büyük üreticisi ve ihracatçısının Sri Lanka
olduğu bilinmektedir. Cinnamomum cinsi, öncelikle Asya ve Avustralya'da yetişen 250'den
fazla türden oluşur. En değerli ve ünlü türlerden bazıları Cinnamomum zeylanicum (Sri Lanka
/ Seylan tarçını), Cinnamomum Cassia (Çin tarçını) ve Cinnamomum burmannii'dir
(Endonezya tarçını) [15].
Tarçın Biyoaktif Bileşeni
Tarçının temel ana biyoaktif bileşenleri polifenoller ve sinnamaldehittir. Tarçının tatlı
tadından sinnamaldehit sorumludur. Büyük ölçüde de aldehitten (% 90'a kadar) oluşan
aromatik bir esansiyel yağ içermektedir. Bununla birlikte yapısında, yüksek miktarda vitamin
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ve mineral, asetat, öjenol ve kumarinler de dahil olmak üzere bilinen en az 80 farklı bileşik de
bulunmaktadır [11][16]. Bu bileşiklerden bazıları; monoterpenler (terpen-4-ol, a-terpineol ve
linalol), fenilpropanoid, protokatejik asit, sinnamik asit, epikateşin, kersetin ve sinnamil
aldehitler, sinnamaldehit, sinnamik asit, 2-hidroksisinamaldehit, 2-metoksisinnamaldehit’tir
[17].
İki ana tarçın türü, tropikal yaprak dökmeyen bir bitki olan Cinnamomum cinsinin ağaçlarının
iç kabuğundan elde edilir; Cinnamomum Zeylanicum (CZ) ve Cinnamomum cassia (CC)
(Cinnamomum aromaticum / Çin tarçını olarak da bilinir). Seylan tarçını veya “gerçek tarçın”
olarak da bilinen CZ, Sri Lanka'ya ve Hindistan'ın Güney bölgelerine özgüdür [18]. CZ
kabuğundan elde edilen uçucu yağların ana bileşenlerinden üçü, toplam bileşimin% 82.5'ini
temsil eden trans-sinamaldehit, öjenol ve linalooldur [19]. Trans-sinnamaldehit, toplam kabuk
yağı miktarının yaklaşık% 49.9-62.8'ini oluşturur. Düşük miktarda iyot (6 mg / 100 g),
selenyum (3e15 mg / 100 g), krom (14 mg / 100 g) ve kumarin konsantrasyonları içerir [11].
Farklı tarçın türleri farklı kumarin seviyelerine sahiptir. Örneğin, C. Cassia % 1'e kadar
kumarin içerirken, Cinnamumum verum sadece iz seviyeler içerir (% 0,004) [20] [21].
Günümüzde piyasada satılan birçok tarçın, daha ucuz olan C. cassia’dır ve yüksek seviyelerde
kumarin içermektedir [22].
Tarçının Sağlık Üzerine Etkileri
Çok sayıda biyolojik özelliği nedeniyle tarçın gıdaya doğrudan eklenerek, ilaç endüstrisinde
ve kozmetik endüstrisinde kullanılmaktadır. Parfümlerde sıklıkla kullanılan kumarin aynı
zamanda hepatotoksik etkiler gösterebilmektedir [22]. Çeşitli ve kolay kullanım şekillerinin
bir sonucu olarak, tarçın, tüketicilere sağlığa faydaları olan çok sayıda yeni uygulama
potansiyeli sunmaktadır [23].
Tarçın, kronik bronşit tedavisinde kullanılan ilk aromatik bitkidir. Antibakteriyel,
antimikrobiyal, antioksidan, antienflamatuar, antitümör, antispazmodik, parazit önleyici, kan
basıncını ve serum kolesterolünü düşürücü, serbest radikal temizleyici özellikleri ile bazı
kronik hastalıkların belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olabilecek bir baharattır. Tarçın, göz
iltihabı, vajinit, nevralji, romatizma, yara ve diş ağrısını iyileştirmek için de kullanılmaktadır.
Kapsamlı olarak tarçın ve bileşenleri, kanser önleme faaliyetlerini hem in vitro, hem de in
vivo olarak çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla sergiler. Bu mekanizmalar; hücre ölümünün
indüklenmesi, anti-anjiyogenez, anti-metastaz, tümör destekli enflamasyonun baskılanması,
immünomodülasyon ve redoks homeostazının modülasyonu olarak sıralanabilir. Buna ek
olarak, tarçın, bir kombinasyon kemoterapötik (ko-kemoterapötik) ajan olarak kullanılma
potansiyelini destekleyen doksorubisin gibi iyi bilinen anti-kanser ilaçları ile sinerjistik antikanser etkisini gösterir [11].
Güncel literatürde tarçının Candida albicans enfeksiyonları, vajinal maya enfeksiyonları ve
pamukçuk (oral maya enfeksiyonu), Helicobacter pylori kökenli gastrite karşı etkili
olabileceği bulunmuştur. Tarçın, diş preparatlarında ve eczacılıkta lezzet verici olarak da
kullanılmaktadır. Tarçının lezzetlendirici ajanı sinnamaldehit, pirofosfatın nahoş tadını almak
için diş macununa eklenir [24]. Bununla birlikte, tarçın diyabette kan glikoz seviyelerini
kontrol etmek için de kullanılmaktadır. C. bejolghota, öksürük, diş ağrısı, karaciğer
problemleri ve safra taşlarını tedavi etmek için de kullanılmaktadır. [25].
2016 yılında yaptığı bir çalışma, kötü kontrol edilen 25 Tip 2 Diyabet tanılı katılımcıda
tarçının; açlık kan şekeri, hemoglobin (Hb) A1c ve oksidatif stres belirteçleri üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. 12 hafta boyunca süren çalışmada günde 1 g tarçın takviyesinin açlık kan
glukoz seviyelerini plaseboya kıyasla anlamlı olarak farklı görüşmüştür (P= 0.001). Bu fark
başlangıç değerine ve karşılık gelen süredeki plasebo grubuna göre sırasıyla %10.12 ve %17.4
olarak bulunmuştur. Tarçın alan grupta, Hb A1c değeri, sırasıyla 6 ve 12 hafta sonra (%
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2.625) ve (% 8.25) azaldığı görülmüştür. Oksidatif stres belirteçleri ile ilgili olarak, serum
glutatyon düzeyi, bazal değere ve karşılık gelen süredeki plasebo grubuna kıyasla 12 hafta
sonra anlamlı düzeyde (P ≤ 0.001) yükselmiş, tarçın kullanan diyabetli hastalarda
malondialdehit serum seviyesi azalmıştır. Diyabet hastalarına 12 hafta boyunca tarçın
verilmesi, süperoksit dismutaz seviyesinin önemli derecede (P <0.05) yükselmesine neden
olmuştur [26].
543 hastayı kapsayan bir meta-analiz çalışmasında ise; tarçın kullanımının açlık kan
glukoz seviyesine olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir [24].
Namazi ve arkadaşlarının 2019 yılında yaptığı bir diğer çalışmaya göre, plasebo ve tarçın ile
tedavi edilen gruplar arasında serum süperoksit dismutaz (SOD) seviyesinin başlangıç
değerine göre anlamlı derecede bir fark bulunmuştur (P <0.05). Buna göre, diyabetik hastalara
12 hafta boyunca 1000 mg/gün tarçın verilmesi antioksidan mekanizmalar üzerinde olumlu
sonuçlar ortaya koymuştur (P ≤ 0.05) [27].
2013 yılında Akilen ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; prediyabetli ve tip 2
diyabetli hastalarda kısa süreli tarçın takviyesinin kan basıncı regülasyonu üzerine etkisi
araştırılmıştır ve tarçın tüketimi, sistolik ve diastolik kan basıncında belirgin bir azalma ile
ilişkili bulunmuştur [28]. Mousavi ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmaya göre; <50 yaş
hastalarda, 2 hafta boyunca tarçın takviyesi, sistolik kan basıncında belirgin bir düşüşe yol
açmıştır. 2 g/gün tarçın verilen hastalarda, sistolik kan basıncı üzerinde daha büyük etkiler
tespit edilmiştir. Diastolik kan basıncı ise tarçının düşük dozlarda kullanımı ile azalmıştır.
Çalışma sonuçlarına göre yetişkinlerde tarçın takviyesi kan basıncının kontrolünü
desteklemektedir [24].
2019 yılında Daniel H. Kor ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmaya göre; tarçının Polikistik
over sendromlu (PKOS) kadınlarda menstrüel siklus ve metabolik disfonksiyon üzerine
etkisine bakılmıştır. Randomize kontrollü bu çalışmaya katılan 45 katılımcıdan tarçın
takviyesi alan grubun menstrüel sikluslarının, tarçın almayan hastalara göre daha sık olduğu
saptanmıştır. Bu veriler tarçın takviyesinin adet döngüsünü iyileştirdiğini ve PKOS'li bazı
kadınlar için etkili bir tedavi seçeneği olabileceğini göstermektedir [29]. Polikistik over
sendromu olan kadınlarda kan glukoz kontrolünü iyileştirmek için tarçını değerlendiren bir
başka çalışmada, tarçının polikistik over tanılı kadınlarda kan glukozu kontrolünü iyileştirdiği
belirtilmiştir [30].
Tarçının Önerilen Günlük Kullanım Dozu
CC ve CZ arasındaki en önemli bir fark; kumarin (1,2-benzopron) içerikleridir [31]. CC'deki
kumarin seviyelerinin çok yüksek olduğu ve düzenli olarak daha yüksek miktarlarda
tüketildiği takdirde sağlık riskleri ortaya çıkabileceği görülmektedir. Alman Federal Risk
Değerlendirme Enstitüsü'ne (BfR) göre, 1 kg CC (CC) tozu yaklaşık 2.1-4.4 g kumarin içerir;
bu, 1 çay kaşığı CC tozunun yaklaşık 5.8-12.1 mg kumarin içerdiği anlamına gelmektedir. Bu
değer, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından önerilen 0.1 mg / kg vücut ağırlığı
/ gün kumarinin Tolere Edilebilir Günlük Alımının (TDI) üstündedir [32]. BfR raporuna göre
ise CZ'nin “neredeyse hiç” kumarin içermediği belirtilmiştir [33]. EFSA, düzenli ve uzun
süreli CC'nin kumarin içeriğinden dolayı tedbirli tüketilmesi gerektiğini belirtmektedir
[34][11].
Tarçının önerilen kesin bir dozu yoktur. Çalışmalar günde 1/2 ila 1 çay kaşığı (2-4 gram) toz
önermektedir. Bazı çalışmalar 1 gram ile 6 gram tarçın arasında kalan dozlar kullanılarak
yapılmıştır. Tarçın yağının ise genellikle günde 0.05 ila 0.2 g'lık bir dozda kullanılması
önerilmektedir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan değerlendirmede
70 kiloluk bir birey için günlük en fazla alınabilecek kumarin miktarı 7 mg olarak
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belirlenmiştir. Son literatürlerde 1-2 g tarçının bile maksimum kolesterol düşürücü etkiyi
göstermesi için yeterli olduğu bulunmuştur [35][36]. Tarçının, Tip 2 Diyabet tanısı almış
bireyler için 4 ila 18 hafta boyunca günde 120 mg ila 6 g tarçın alımının açlık plazma glukoz
seviyelerini azaltabildiği ve lipit profillerini iyileştirebileceği gösterilmiştir [37].
Tip 2 DM tanılı 25 kişinin, 6 hafta, çift kör, plasebo kontrollü değerlendirilmesinde; tüm
hastalara günde 1.5 g tarçın verilmi, bu doz kan glukozu, insülin duyarlılığı veya kolesterol
profili üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir [38]. Benzer bir çalışmada da 1,5 g/gün tarçın
takviyesinin kan glukoz seviyeleri üzerinde anlamlı bir etkisi görülmemiştir [39]. Günde 1,5 g
yerine 3 g kullanan 79 kişiden oluşan çift kör bir çalışmada, tarçının kan şekeri düzeylerini
iyileştirdiğini bulunmuştur [40].
Tip 2 Diyabet tanılı 58 kişiyi içeren randomize bir çalışmada ise; günde 2 g tarçının HbA1c
seviyelerini ve yüksek kan basıncını azalttığı saptanmıştır [41].
Yirmi iki prediyabetik katılımcıdan oluşan bir başka çalışmada; araştırmacılar tarafından 500
mg/gün tarçının, açlık kan glukozu ve sistolik kan basıncını hafifçe azaltmada ve yağsız vücut
ağırlığını arttırmada etkili olduğu bulunmuştur [42].
Tarçının 1-4 g arasında tüketiminin daha çok diyabet tedavisi ve diğer hastalıklar üzerinde
olumlu ve anlamlı etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Farklı dozlarda farklı etkilerin
görülmesi daha çok çalışma yapılmasının gerekliliğini göstermektedir [35].
Tarçının Toksik Etkileri ve Yan Etkileri
Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartlar Kurumu'na göre, C. Cassia kumarin içeriğinden
dolayı önerilenden fazla miktarlarda tüketildiğinde, karaciğer ve böbrekler için toksik etki
gösterebilmektedir. Günde 1/2 ila 1 çay kaşığı (1-4 gram) toz tarçından yüksek dozlar toksik
etki gösterebilmektedir [38].
Almanya Komisyonu, hamile kadınların tarçın yağı veya yüksek dozda toz tarçından
kaçınmasını önermektedir. Küçük çocuklarda, emziren kadınlarda veya ciddi karaciğer veya
böbrek hastalığı olan kişilerde maksimum güvenli dozlar belirlenmemiştir. Tarçın kabuğu
yağı ciltte kızarıklara ve yanma hissine neden olabilir. Bazı bireylerde tarçın aromalı sakız
veya şeker tüketimi sonrasında ciddi yanma hissi ve ağız ülserleri görülmüştür. Bu belirtilerin
tarçın aromalı sakız ve şeker tüketimine son verilmesinden birkaç gün sonra ortadan
kaybolduğu belirtilmiştir [43].
ZENCEFİL, ZENCEFİLİN BİYOAKTİF BİLEŞENİ
ETKİLERİ

VE SAĞLIK ÜZERİNE

Zencefil
Zencefil, tropikal ve subtropikal iklimlerde yetişen çok yıllık bir bitki türüdür. Toz haline
getirilmiş Zingiber officinale rizomlarından elde edilen ve gıda dışı ve gıda endüstrilerindeki
gıdaları renklendirmek ve tatlandırmak için kullanılan Zingiberaceae ailesinin tropikal bir
bitkisidir [44]. Zencefil taze veya kurutulmuş ve toz halinde bulunur. Ek olarak, kökten gelen
yağ damıtılabilir [45].
Zencefil Ve Biyoaktif Bileşeni
Fitokimyasallar bitkilerin aktif bileşenleridir. Zencefil, kanıtlanmış terapötik özelliklere sahip
olan bu kimyasalların ünlü bir kaynağıdır. Zencefilde bulunan ana aktif bileşen; fenolik
bileşikleri (gingerol ve shogaol) seskiterpen hidrokarbonları ve oleoresinlerdir. Zencefilin
keskin bileşenleri gingerollerdir [46]. Aktif bileşenlerin içeriği tek çeşit değildir ve bitki
türlerinin doğal bölgesine bağlıdır. Çoklu analitik süreçler, çeşitli zencefil çeşitlerinde en az
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115 ayrı kimyasal bileşen bulunduğunu kanıtlamıştır [47]. Nişasta içeriği % 40 ila 45 arasında
olan zencefil rizomu tıbbi ürünlerde de kullanılmaktadır [44].
Zencefilin Sağlık Üzerine Etkileri
Zencefil, 1970'lerin başında bilimsel olarak keşfedilmiş ve kanıtlanmış olmasına rağmen,
antienflamatuar özellikleri için yüzyıllardır kullanılmıştır. Siklooksijenaz-1 ve siklooksijenaz2 enzimleri üzerinde etkili olarak prostaglandinler gibi enflamatuar aracıların sentezini inhibe
eder [44]. Zencefilin ana farmakolojik etkileri ve bunlardan izole edilen bileşikler,
immünomodülatör, antitümörjenik, antienflamatuar, antiapoptotik, antihiperglisemik ve
antiemetik etkilere sahiptir. Zencefil güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin
oluşumunu azaltabilir [48]. Mide bulantısı, cerrahi işlem ve kemoterapinin neden olduğu
bulantıyı gidermek, gaz ve şişkinliği azaltmak, osteoartrit ağrısını azaltmak, aktif
bileşenlerinin gastrointestinal motilite arttırıcı etkisi, zencefilin vücut ısısını arttırması, soğuk
algınlığının neden olduğu titremeyi iyileştirmek, sindirim sistemi bozukluklarını gidermek
için kullanılır. Çalışmalar, zencefilin kan glukozu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu
ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu göstermiştir [46].
2009 yılında Ensiyeh ve Sakineh tarafından yapılan randomize kontrollü bir çalışmaya göre;
gebelikte bulantı ve kusma tedavisi için zencefil ve B6 vitamini takviyeleri karşılaştırılmıştır.
Doğum öncesi kliniğine 17 haftalık gebelik ve daha öncesinde başvuran bulantısı olan
katılımcılar çalışmaya dahil edilmiştir. 3 aylık bir süre boyunca, toplamda 70 katılımcıdan
oluşan çalışmada bir grup 4 gün boyunca 1 g/gün zencefil, diğer grup 40 mg/gün B6 vitamini
almıştır. Denekler bulantılarının ciddiyetini görsel bir analog skala (VAS) kullanarak
derecelendirmişlerdir ve tedaviden 24 saat önce, tedavi sırasında ve birbirini takip eden 4 gün
boyunca kusma ataklarının sayısını kaydetmişlerdir. Sonuçlar, zencefil grubunda tedavi
sonrası bulantı görsel analog skorlarındaki azalma B6 vitamini grubuna göre anlamlı olarak
daha yüksek bulunmuştur (p = 0.024). Her iki grupta kusma ataklarının sayısı azalmıştır.
Zencefil grubundaki katılımcılar (29/35 kadın), B6 vitamini grubundaki (23/34 kadın)
katılımcılara kıyasla mide bulantısı semptomlarında daha iyi bir iyileşme bildirmiştir (p =
0.52). Çalışma sonuçları zencefilin, bulantı şiddetini hafifletmek için B6 vitamininden daha
etkili ve gebelikte kusma ataklarının sayısını azaltmak için faydalı olabileceğini göstermiştir
[49].
2011 yılında zencefilin gastrik motilite ve fonksiyonel dispepsi semptomları üzerine etkisini
araştıran bir çalışmaya göre; zencefilin mide hareketliliği ve mide boşalması, karın ağrısı
semptomları ve dispepside etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmaya fonksiyonel dispepsisi olan
11 hasta dahil edilmiştir. 8 saatlik bir açlıktan sonra, katılımcılar zencefil (toplam 1.2 g) veya
plasebo içeren üç kapsül almışlardır, 1 saat sonra 500 mL besin değeri düşük bir çorba
tüketmişlerdir. Antral alan, fundus alanı ve çapı ve antral kasılmaların sıklığı ultrason ile sık
aralıklarla ölçülmüş ve gastrik yarı boşalma süresi antral alandaki değişiklikten
hesaplanmıştır. Gastrointestinal duyumlar ve iştah, görsel analog skalası (VAS), anketler ve
çalışma boyunca aralıklarla plazma glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1), motilin ve ghrelin
konsantrasyonlarının ölçümü için kan örnekleri alınmıştır. Gastrik boşalma, zencefilden sonra
plaseboya göre daha hızlı bulunmuştur. Zencefil grubunda daha fazla antral kasılma eğilimi
bulunmuştur (P = 0.06), ancak fundus boyutları ve gastrointestinal semptomlar, GLP-1,
motilin ve grelin serum konsantrasyonları değişmemiştir [50].
Yapılan randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çapraz çalışmada; 34 hasta (68 döngü AC)
Adriamisin-siklofosfamid rejimi alan meme kanseri hastalarında kemoterapiye bağlı bulantı
ve kusmanın profilaksisi için zencefil etkinliğine bakılmıştır. İlk kemoterapi döngüsü
sırasında orta ila şiddetli bulantı veya kusma yaşayan, AC alan meme kanseri hastalar
çalışmaya dahil edilmiştir. Denekler, ikinci AC döngüsünün ilk gününden başlayarak 5 gün
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boyunca günde iki kez 500 mg'lık bir zencefil kapsülü veya plasebo alacak şekilde randomize
edilmiştir. Her döngünün ilk 5 günü boyunca günde bir kez sonuçlar kaydedilmiştir. Sonuç
olarak, Zencefil (500 mg) günde iki kez alımı güvenli bulunmuş ancak AC ve ondansetron ve
CINV profilaksisi için deksametazon alan meme kanseri hastalarında bulantı şiddetini
azaltmak açısından ek bir fayda sağlanmamıştır [51].
Yapılan başka bir çalışmada; diyabetik hastalarda zencefil takviyesinin kan şekeri, lipit ve
lipoproteinler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tip 2 diyabetli 81 hasta randomize iki gruba
ayrılmıştır: Plasebo (PG) ve takviye grubu (TG). TG grubuna 3 kapsül (her bir kapsülde 1 g
zencefil tozu) ilave edilmiş ve PG grubuna her gün 3 mikrokristalin selüloz kapsül verilmiştir.
Açlık plazma glukozu (APG), fruktozamin, HbA1c, toplam kolesterol, trigliseritler, LDL-c,
HDL-c ve Apolipoproteinler (Apo) A1 ve B100, müdahaleden önce ve sekiz hafta sonra
ölçülmüştür. Bu çalışma sonuçları, tip 2 diyabetli hastalar için zencefil takviyesinin LDL-c,
APO A1, açlık plazma glikozu ve HbA1c parametrelerini iyileştirebildiğini göstermiştir [52].
2017 yılında Rayati ve arkadaşları tarafından yapılan randomize, çift kör, vaka kontrollü bir
klinik çalışmada; ameliyat sonrası ağrıda zencefil tozu ve Ibuprofen'in antienflamatuar ve
analjezik etkileri karşılaştırılmıştır. Çalışma diş tedavisi gören 60 yetişkin katılımcıyla
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Ibuprofen, zencefil ve plasebo grubu olarak rastgele üç gruba
ayrılmıştır. Enflamasyonun değerlendirilmesi; yanak şişmesi, ağız açma kabiliyeti, serum C ‐
reaktif protein (CRP) seviyeleri ve görsel analog skala (VAS, ağrı skorlaması için) ölçülerek
yapılmıştır. Her üç grupta da 5. güne kadar taban çizgisine kıyasla ortalama yanak şişmesi
ölçümlerinde anlamlı bir artış olmuştur. Ağız açılma kabiliyetindeki azalma, taban çizgisine
kıyasla 5. güne kadar anlamlı bulunmuştur. Plasebo grubunda ameliyat günü kullanılan ağrı
kesici ilaç sayısı anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. Zencefil tozunun cerrahi sonrası
sekellerin yönetimi ibuprofenin kadar etkili olduğu sonucuna varılmıştır [53].
2018 yılında Rad ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; zencefil ve Novafen'in
menstrüel ağrı üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır. Çalışma İran’da 18-26 yaşındaki
dismanoreye bağlı birincil adet ağrısı yaşayan 168 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar rastgele Novafen ve zencefil takviyesi alan iki gruba ayrılmıştır. Ağrının
başlangıcında, iki grupta iki seri döngü için her 6 saatte bir 200 mg kapsül verilmiştir. Ağrı
şiddeti, tedaviden önce, ilacı tükettikten 1 saat sonra ve ilacın alımından 48 saat sonra görsel
skala ile ölçülmüştür. Her iki grupta da dismenore ağrısının yoğunluğunun azaldığı
bildirilmiştir. Tedaviden önce Novafen ve zencefil takviyesi kullanıcılarının ortalama ağrı
şiddeti sırasıyla 7.12 ± 2.32 ve 7.60 ± 1.84 iken, tedaviden sonra ağrı şiddeti sırasıyla 3.10 ±
2.69 ve 2.97 ± 2.69 olarak hesaplanmıştır. Zencefil ve Novafen, primer dismenore olan
katılımcılarda ağrıyı hafifletmede etkili bulunmuştur [54].
Zencefilin Günlük Kullanım Dozu
Günde 4 g'dan fazla zencefil önerilmemektedir. Hamile kadınlarda ise günlük maksimum
zencefil dozu 1 g'dır. 2 yaş altındaki çocuklara zencefil önerilmemektedir. 2 yaşından büyük
çocuklar bulantı, mide krampları ve baş ağrılarını tedavi etmek için zencefil önerilebilir.
Bulantı, gaz veya hazımsızlık için bölünmüş dozlarda günde 1 g zencefil önerilmektedir.
Gebeliğe bağlı kusma için, günde 650 mg ila 1 g kullanımı yapılan çalışmalar tarafından
güvenli doz aralığı olarak belirtilmiştir. Artrit ağrısı için, bir günde 4 kez 250 mg’lık dozlar
şeklinde kullanılmaktadır [55].
Zencefilin Toksik Etkileri-Yan Etkileri
Zencefil sadece birkaç yan etkisi olan güvenli bir bitkisel tedavi seçeneği olarak kabul
edilmektedir [56]. Kan glukoz seviyelerini düşürebileceğinden hipoglisemi riski taşıyabilir,
aynı zamanda kan basıncını düşürebilir, düşük tansiyon veya düzensiz kalp atışı riskini
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artırabilir. Yüksek dozlarda hafif mide ekşimesi, ishal ve ağızda tahrişe neden olabilir.
Zencefilin tüketilmesinin sakıncalı olduğu veya tedbirli olunması gerektiği bazı gruplar; safra
taşı olan bireyler, hamile veya emziren kadınlar, kalp rahatsızlığı olan ve diyabetli bireyler
olarak sıralanabilir. Zencefil kanama riskini artırabilir, bu sebeple ameliyattan önce veya
anestezi altına alınmadan önce doktora danışılarak kullanılmalıdır. Kanama bozukluğu olan
veya aspirin dahil olmak üzere kan inceltici ilaç kullanan bireyler zencefil tüketiminden
kaçınmalıdır [55].
ZERDEÇAL, ZERDEÇALIN BİYOAKTİF BİLEŞENİ VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Zerdeçal
Zerdeçal, Curcuma longa, Zingiberaceae ailesine ait çok yıllık otsu bir bitkidir. Güneydoğu
Asya'ya özgü bir baharattır. Zerdeçal, birçok Asya yemeğinde önemli bir bileşendir ve esas
olarak renklendirici madde olarak kullanılır [57].
Zerdeçalın Biyoaktif Bileşeni
Zerdeçal kökü en dikkat çeken fitokimyasal bileşenleri, kurkumin (diferülorometan),
desmetoksikurkumin (DMC) ve bisdemetoksikurkumin (BDMC) gibi mersinimidler adı
verilen bileşiklerdir [57]. Kurkumin, ortalama olarak %3.14 oranlarında bulunan polifenolik
bir moleküldür [58]. Aynı zamanda baharata sarı rengini veren temel bileşendir. Zerdeçalın
rizom yağları 40'dan fazla tanımlanabilir bileşik içerir, ana bileşenleri a-turmeron (% 30-32),
aromatik-turmeron (% 17-26) ve β-turmeron’dur (% 15-18). Kurkumin, antimikrobiyal,
antikanser, antioksidan, antienflamatuar, antiülser, antidiyabetik, antialerjik, antikoagülan ve
infertilite aktiviteleri gibi geniş bir yelpazede çalışılan, zerdeçalın ana biyoaktif bileşenidir
[59].
Zerdeçalın Sağlık Üzerine Etkileri
Zerdeçalın sağlık üzerindeki etkileri, genellikle bitkinin rizomlarından elde edilen,
“kurkumin” adı verilen turuncu-sarı renkli, lipofilik bir polifenol üzerinden
değerlendirilmektedir. Kurkuminin son zamanlarda antioksidan, antienflamatuar, antikanser
etkilere sahip olduğu ve bu etkiler sayesinde kanserden otoimmün, nörolojik, kardiyovasküler
hastalıklara ve diyabete kadar çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde önemli bir role
sahip olduğu bilinmektedir. Kurkuminoidlerin biyoyararlanımı artırmak için piperin ile
birlikte desteklenmesi gerekliliği çalışmalarda öne sürülmüştür [60].
Son yarım yüzyıldaki kapsamlı araştırmalar, altın baharat zerdeçalının (Curcuma Longa) bir
bileşeni olan kurkumin'in (diferuloilmetan) çoklu hücre sinyal yollarını modüle edebileceğini
göstermiştir. Geçen çeyrek yüzyıl boyunca yapılan kapsamlı klinik çalışmalar, bu nutrasötik
maddenin insanlarda sayısız hastalığa karşı farmakokinetiğini, güvenliğini ve etkinliğini ele
almıştır. Kanser, kardiyovasküler hastalıklar, artirit, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, irritabl
bağırsak hastalığı, tropikal pankreatit, peptik ülser, mide ülseri, idiyopatik orbital inflamatuar
psödotümör gibi çeşitli pro-inflamatuar hastalıkları olan bireylerde bazı umut verici etkiler
gözlenmiştir. Kurkumin ayrıca, oral liken planus, mide iltihabı, vitiligo, sedef hastalığı, akut
koroner sendrom, ateroskleroz, diyabet, diyabetik nefropati, diyabetik mikroanjiyopati, lupus
nefriti, böbrek rahatsızlıkları, edinilmiş immün yetmezlik sendromu, β-talasemi, safra
diskinezi, Dejerine-Sottasisis hastalığı, D-talasemi, ve kronik bakteriyel prostatit, karaciğer
hastalıkları, kronik arsenik maruziyeti ve alkol zehirlenmesine karşı koruma göstermiştir [61].
Tip 2 diyabet (Tip 2 DM) kardiyovasküler hastalıklar (KVH) için belirlenmiş bir risk
faktörüdür ve bu durum lipidlerin ve lipoproteinlerin bozulmuş metabolizması ile ilişkilidir.
Kurkuminoidler, anti-diyabetik ve lipit değiştirici etkilere sahip doğal ürünlerdir, ancak
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diyabetik bireylerde dislipidemiyi iyileştirmedeki etkileri yeterince araştırılmamıştır [65].
Sağlıklı bireylerin katılımıyla yapılan bir çalışmaya göre; günlük kurkumin (0.5 g) takviyesi,
kan lipit peroksit seviyelerinde% 33 azalma sağlamıştır [62].
2015 yılında Pahani ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; metabolik sendrom
(MetS) tanılı hastalarda oksidatif stres ve inflamasyon ölçümlerinde kurkuminoid takviyesinin
etkinliği araştırılmıştır. Buna ek olarak da kurkuminoidlerin plazma C-reaktif protein (CRP)
konsantrasyonları üzerindeki etki büyüklüğüne bakılmıştır. MetS'li 117 hasta (NCEP-ATPIII
tanı ölçütlerine göre) rastgele kurkuminoid takviyesi alan katılımcılar veya plasebo ürünü alan
katılımcılar olarak iki gruba ayrılmış, çalışma 8 hafta boyunca sürdürülmüştür.
Kurkuminoidler günlük 1 g dozda uygulanmış ve oral biyoyararlanımı artırmak için piperin
(10 mg / gün) ile desteklenmiştir. Süperoksit dismutazın (SOD) serum aktiviteleri ile
malondialdehit (MDA) ve CRP konsantrasyonları başlangıçta ve çalışma sonunda
ölçülmüştür. Kurkuminoidlerin plaseboya karşı dolaşımdaki CRP konsantrasyonlarını
azaltmada önemli bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Kurkuminoid-piperin kombinasyonunun
kısa süreli desteği MetS'li hastalarda oksidatif ve inflamatuar durumu önemli ölçüde azalttığı,
doğal, güvenli ve etkili CRP düşürücü ajanlar olarak değerlendirilebilir olduğu sonucuna
varılmıştır [63].
Campbell ve arkadaşları tarafından yapılan çift kör, randomize, kontrollü bir çalışmada;
kurkuminin obeziteye bağlı kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ve arteriyel fonksiyon
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 22 genç erkek (18-35 yaş) ve obez (vücut kütle indeksi 30.0
kg/m2 ve üstü) katılımcı ile gerçekleştirilen bu çalışmada, biyoyararlanımı arttırılmış
kurkumin formülasyonunun (CurQfen), dolaşımdaki kardiyovasküler hastalıklara bağlı kan
biyobelirteçleri ve arteriyel fonksiyonun üzerine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Katılımcılar vücut kitle indeksine göre eşleştirilmiştir ve diyet modifikasyonu veya egzersiz
olmaksızın 12 hafta boyunca günde 12 mg kurkumin takviyesi alan grup (çemen otu çözünür
lif ile formüle edilen kurkumin) ve kontrol grubu (çemen otu çözünür lif) grubuna randomize
edilmiştir. 12 haftalık müdahaleden sonra kurkumin grubunda homosistein seviyeleri daha
düşük, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyeleri daha yüksek bulunmuştur. Kurkumin
grubunda glukoz, insülin, leptin, adiponektin veya oksidatif stres biyobelirteçlerinin dolaşım
konsantrasyonları arasında plasebo grubuna göre anlamlı bir fark bulunmamıştır (P> 0.05).
Çalışma verileri, genç, obez erkeklerde uygun kardiyovasküler sağlığı teşvik edebilecek
homosistein ve yüksek yoğunluklu lipoprotein konsantrasyonlarını iyileştirmek için
biyoyararlanımı arttırılmış bir kurkumin takviyesinin olumlu sonuçları olabileceğini ortaya
koymuştur [64].
2017 yılında Panahi ve arkadaşları tarafından yapılan çift kör, randomize, kontrollü bir
çalışmada; kurkuminoidlerin tip 2 diyabette lipid profili üzerine etkilerine bakılmıştır. Tip 2
DM hastalarında serum lipidlerinin iyileştirilmesinde, emilim arttırıcı olarak kurkuminoidlerin
yanı sıra piperin ile takviyenin etkinliği de araştırılmıştır. Bu 12 haftalık randomize çift kör
plasebo kontrollü çalışmada, Tip 2 DM’li hastalar (n = 118) kurkuminoidlere (1000 mg / gün
artı piperin 10 mg / gün) veya plasebo artı Tip 2 DM standart tedavisi uygulanmıştır.
Kurkuminoid takviyesi, Tip 2 DM’li dislipidemik hastalarda kardiyovasküler olay riskinin
azalmasına katkıda bulunabilir sonucuna varılmıştır [65].
2017 yılında Qin ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; kardiyovasküler risk
faktörlerine sahip olan hastalarda kan lipit düzeylerini düşürmede zerdeçal ve kurkuminin
etkinliği ve güvenliği araştırılmıştır. 649 katılımcı ile gerçekleştirilen bu çalışmanın
sonucunda; zerdeçal ve kurkuminin, serum lipit düzeylerini iyileştirerek KVH riski olan
bireyleri koruyabileceği sonucuna varılmıştır. Kurkumin, geleneksel ilaçlarla iyi tolere edilen
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bir diyet yardımcı maddesi olarak kullanılabilir. Kurkuminin dozu ve kullanım sıklığı ile ilgili
belirsizlikleri gidermek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir [66].
Zerdeçalın Günlük Önerilen Kullanım Dozu, Toksik Etkisi ve Yan Etkileri
Kurkumin'in insan sağlığına ve hastalıklara karşı etkinliğini incelemek için birçok çalışma
yapılmış, bazı hastalıklara karşı terapötik potansiyel göstermiştir. Yapılan son çalışmaların
hepsinde ortak olan, günde 8 g'a kadar olan dozlarda bile bu polifenolün toksisitesi olmadığı
yönündedir. Kurkuminin klinik etkinliği için altta yatan mekanizma, çok sayıda sinyal
molekülünün modülasyonu gibi görünmektedir. Bununla birlikte, hastalıkların karmaşık
doğası nedeniyle, birçok durumda altta yatan mekanizma belirsizliğini korumaktadır [61].
Doz artırıcı çalışmalar, 3 ay boyunca 12 g / gün kadar yüksek dozlarda kurkumin güvenliğini
göstermiştir. 12 g ve üzeri alımının toksik etki yaratabileceğinden, klinik durumlarda doktora
danışılarak kullanılması önerilmektedir [67].
KARABİBER, KARABİBERİN BİYOAKTİF BİLEŞENİ VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Karabiber
Karabiber, dünyada en çok kullanılan baharatlardan biridir. Kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah
olmak üzere birkaç farklı çeşit karabiber bulunmaktadır. Bu çeşitlerin her biri aynı bitkiden
elde edilmektedir. Ancak olgunlaşma süreci ve işleme yöntemlerinin farklı aşamalarından
geçmektedir. Karabiber kurutulmuş olgunlaşmamış meyveye ısıl işlem uygulanarak elde
edilirken, beyaz biber, olgun tohumlara ısıl işlem uygulanıp kurutmak suretiyle üretilmektedir
[68].
Karabiberin Biyoaktif Bileşeni
Aktif bir madde olarak piperine sahip karabiber, uçucu yağ, oleoresinler ve alkaloidleri de
içeren zengin fitokimyasal yapıya sahiptir [68]. Piper nigrum’un tanımlanan ana biyoaktif
bileşeni piperindir, ancak biyolojik potansiyeli olan piperik asit, piperlonguminin, pellitorin,
piperolein B, piperamid, piperettin ve kusunokinin de dahil olmak üzere başka bileşikler de
mevcuttur. Piperinin selenyum, B vitaminleri ve beta-karoten, zerdeçal dahil olmak üzere
birçok önemli besinin emilimini ve biyoyararlanımını yüzde 2.000'e kadar arttırma özelliği
vardır. Piper cinsinin 1000'den fazla türü vardır, ancak en iyi bilinen tür Piper nigrum, Piper
longum ve Piper betli'dir [69]. Karabiber (Piper Nigrum L.), antioksidan, antimikrobiyal
potansiyeli ve gastrik sistem koruyucu özellikleri ile bilinen önemli bir bitkidir. Karabiber
tıbbi ajan olarak, koruyucu olarak ve kozmetik amaçlarla kullanılır [70].
Karabiberin Sağlık Üzerine Etkileri
Piper nigrum'un temel alkaloid bileşenleri, yani piperin, bilişsel beyin fonksiyonlarına
yardımcı olur, besinlerin emilimini artırır ve gastrointestinal işlevselliği geliştirir.
Antioksidan, antimikrobiyal, antienflamatuar, gastrik sistem koruyucu ve antidepresan
aktivitelere sahiptir [70]. Süperoksit anyonu, hidrojen peroksit, nitrik oksit ve ferrik ve
molibden (VI) etkisinin azaltılması dahil olmak üzere bir dizi reaktif oksijen ve azot türüne
karşı antioksidan etki gösterir. Antioksidan enzimlerin in vivo çalışmalarda iyileştiği de rapor
edilmiştir. Piper nigrum ayrıca sitotoksisite, apoptoz, otofaji ve sinyal yollarına müdahale gibi
farklı mekanizmalar yoluyla meme, kolon, servikal ve prostattan bir dizi hücre hattına karşı
antikanser özelliği sergilemiştir [71].
Tıbbi olarak karabiber, kalın bağırsak toksinleri, farklı mide problemleri, ishal ve hazımsızlık
gibi sindirim bozukluğunda kullanılabilir ayrıca çeşitli solunum bozuklukluklarına karşı da
kullanılabilir. Piperin, antihipertansif, antiplateletler, antioksidan, antitümör, antipiretik,
analjezik, antienflamatuar, antidiyare, antibakteriyel, antifungal, böcek öldürücü aktiviteler
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gibi çeşitli farmakolojik aktiviteler sergiler. Piper nigrum’unun ayrıca in vivo lipid
peroksidasyonunu azalttığı bulunmuştur. Tıbbi olarak karabiber, kalın bağırsak toksinleri,
farklı mide problemleri, ishal ve hazımsızlık gibi sindirim bozukluğunda kullanılabilir.
Öğünlerden önce mide asit salgısı olan hidroklorik asidi arttırarak sindirimi hızlandırır.
Vücudun enerji tüketimini artırdığı ve metabolizmayı hızlandırdığı, Vitiligo tedavisinde
kullanıldığı, yüksek oranda antioksidan kimyasal içeriğine sahip olmasından dolayı oksidatif
stresi önlediği ve piperinin sıtmaya neden olan parazit için toksik olabileceğini
düşündürmektedir. Karabiber, antienflamatuar özelliği sayesinde artiritli bireyler için dolaşımı
iyileştirebilir, böylece eklem ağrısını hafifletebilmektedir. Ek olarak, piperinin bağışıklık
sistemini güçlendirdiği ve ayrıca ateş, öksürük, soğuk algınlığı, astım dahil solunum
bozukluğuna karşı da kullanıldığı bilinmektedir [70]. Mukus ve balgamın parçalanmasına
yardımcı olabileceğinden sinüzit ve burun tıkanıklığında da fayda sağlamaktadır. Piperin,
birçok ilacın, aşı ve tedavinin terapötik etkinliğini arttırdığı bulunmuştur [72]. Hindistan'da,
Ayurveda tıbbında en yaygın kullanılan bitkilerden biridir ve gastrointestinal bozuklukların ve
daha da yakın zamanda sıtmanın tedavisi için kullanılmıştır. Geleneksel Çin tıbbında epilepsi
tedavisi için de kullanılmıştır [73].
2011 yılında Pal ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; karabiber tüketiminin
mideden besin geçişini yavaşlatarak açlık hissini azalttığı bulunmuştur. Bu nedenle piperin
potansiyel olarak açlık ve kilo kontrolüne yardımcı olabileceği gösterilmiştir [74][75].
2008 yılında Parthasarathy ve arkadaşları tarafından erkek farelerde yapılan bir çalışmada;
piperinin spermlere zarar verdiği bulunmuştur. Piperin, spermin depolandığı tüp olan
epididimdeki zararlı radikallerin sayısını arttırdığı aynı zamanda sperm sayısını ve hareket
kabiliyetlerini azalttığı görülmüştür. Bu doğurganlık etkileri, sıçanlarda 10 mg/kg vücut
ağırlığı kadar düşük dozlarda meydana gelmiştir [76][75].
2011 yılında Patel ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; piperin döllenmiş
yumurtaların uterusa yapışmasını durdurarak hamileliği önleyebileceği sonucuna varılmıştır.
Farelerde piperin enjeksiyonları implante yumurta sayısını yarıya indirdiği görülmüştür
[75][77].
2010 yılında Hlavackova ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; karabiber aktif
maddesi olan piperinin, nitrik oksik (NO) sentaz inhibisyonunuyla hipertansiyonu hafifetme
etkisine bakılmıştır. 6 hafta boyunca Wistar sıçanlarına temiz su (C), L-NAME (40 mg / kg /
gün, L), piperin (20 mg / kg / gün) L-NAME (LP) içeren oral gavaj yoluyla veya gavajsız (P)
verilmiştir. Sistolik kan basıncı haftalık olarak ölçülmüştür. Piperinin oral uygulaması, kronik
L-NAME uygulamasının neden olduğu kan basıncının artmasını kısmen önleyebilir sonucuna
varılmıştır [78].
Yapılan bir diğer çalışmada; NO-eksikliği hipertansiyonuna sahip sıçan modelinde zerdeçal
ve karabiber bileşiklerinin artan kan basıncı ve aortun yenilenmesi üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Baharatlar, hipertansiyonun neden olduğu aort duvarının yenilenmesine sebep
olmuştur. Hipertensif hastalığa eşlik eden kan damarı morfolojisinde negatif değişikliklerin
önlenmesinde bağımsız olarak kurkumin uygulamasının daha etkili olduğu belirtilmektedir
[79].
2013 yılında O’Connor ve arkadaşları tarafından yapılan randomize, kontrollü bir çalışmada;
menopoz sonrası kadınlarda kısa süreli karabiber tüketimini değerlendirmek için 24 saatlik
enerji harcaması incelenmiştir. Karabiberin 24 saatlik enerji harcaması, solunum katsayısı ve
metabolizma ve tokluğun biyokimyasal belirteçleri üzerindeki etkisini belirlemek için, yemek
üzerine karabiber (0.5 mg / yemek) eklemesi şeklinde takviyesi değerlendirilmiştir. Yemek
sonrası glukoz, insülin, bağırsak peptitleri ve katekolaminler ölçülmüştür. Değerlendirilen
enerji harcaması, solunum katsayısı veya biyokimyasal belirteçler ile ilgili anlamlı bir
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farklılık gözlemlenmememiştir. Bulgular, aşırı kilolu postmenopozal kadınlarda karabiberin
etkisini desteklememektedir. Karabiber açlık durumunda veya diğer baharatlarla birlikte
uygulayarak alternatif popülasyonları hedefleyen gelecekteki çalışmalar, bu baharatın
termojenik etkisini ortaya çıkarabilir [80].
2018 yılında Zanzer ve arkadaşları tarafından sağlıklı katılımcılarla yapılan randomize
kontrollü bir çapraz çalışmada; karabiberli içeceğin, postprandiyal glisemi, bağırsak ve tiroid
hormonlarını veya gastrointestinal sağlığı değiştirmeden iştah baskılayıcı etkileri
incelenmiştir. 20 mg gallik asit eşdeğeri (GAE) içeren bir karabiber bazlı içecek (BPB) ön
yükünün tüketiminin postprandiyal glisemi, iştah hissi, bağırsak hormonları, tiroid fonksiyonu
ve gastrointestinal üzerinde herhangi bir etki gösterip göstermeyeceğini değerlendirilmiştir.
16 sağlıklı katılımcı (10 erkek; 6 kadın; 26 ± 0.9 yıl; VKİ 22.93 ± 0.53 kg m-2) çalışmaya
dahil edilmiştir. BPB ile akut müdahale sırasında kan glukozu ve serum insülin yanıtları,
insülin duyarlılığı ve β-hücre fonksiyonu etkilenmemiştir. Bununla birlikte BPB, 'açlığı',
'yeme arzusunu' ve 'potansiyel tüketimi' azaltmış ve 'doygunluğu' artırarak genel akut iştahı
modüle etmiştir. Buna karşılık, BPB içeceği tüketimi sonrası bağırsak (peptit tirozin-tirozin
[PYY] ve glukagon benzeri peptit-1 [GLP-1]) ve tiroid (triiyodotironin [T3] ve tiroksin [T4])
hormonlarında kontrole kıyasla bir değişiklik olmamıştır. Sonuç olarak, BPB iştah
modülasyonu için yararlı olabilir, ancak glisemi, bağırsak ve tiroid hormonlarında
destekleyici bir kanıt bulunamamıştır. Karabiber gibi iştah azaltıcı keskin baharatların
mekanizmalarını aydınlatmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu bildirilmiştir [81].
2013 yılında yapılan bir çalışmaya göre; karabiber bazı besin maddelerinin emilimini arttırıcı
özelliğe sahiptir. Karabiber, kalsiyum ve selenyum gibi temel besin öğelerinin emilimini ve
yeşil çay ve zerdeçalda bulunan bazı yararlı bileşiklerin emilimi ve biyoyararlanımı artırmıştır
[82].
Karabiberin Önerilen Günlük Alım Dozu
Uygun dozda karabiber, kullanıcının yaşı, sağlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Günümüzde
(çocuklarda/yetişkinlerde) karabiber için uygun bir doz aralığını belirlemek için yeterli
bilimsel bir kanıt yoktur. FDA tarafından önerilen resmi bir dozu yoktur. Piperin bazı insan
çalışmalarında 5 ila 20 mg, seviyelerinde tüketilmiş ve etkileri araştırılmıştır. Piperin
içeriğinin karabiber kuru ağırlığının %6'sı olduğu varsayıldığında, yaklaşık 83 ila 333 mg
karabiber tüketimine işaret etmektedir. İnsanlarda günde 20 mg'lık bir doz, kurkumin'in
biyoyararlanımını artırdığı bulunmuştur [73][83].
Piperin diğer yararları için çok az insan çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalara örnek verecek
olursak; ağrı kesici etkisi için, 30-70 mg/kg (vücut ağırlığı) [86], beyin fonksiyonunu
iyileştirmek için, 5-50 mg/kg (vücut ağırlığı) [87], kan basıncını düşürmek için, 10 mg/kg
(vücut ağırlığı) [84], antioksidan etki için, 20 mg/kg (vücut ağırlığı) önerilmektedir [85][83].
Normal karabiberin piperin içeriği %0.4-7.0 civarındadır. Bu nedenle, karabiberden 1 tam
gram piperin almak için, yüksek miktarda karabiber tüketimi gerekmektedir. Bu dozların
hastalıkların tedavisine ek olarak kullanılması durumunda hastalarda bu dozları sağlayabilmek
için piperin takviyelerinin kullanılması önerilmektedir [86].
1999 yılında Noyer ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; sıçanlarda sindirim
sistemi yoluyla gıda ve sıvıların hareketine bakılmıştır. Düşük dozlarda piperin (1 ila 1.3 mg /
kg vücut ağırlığı) katıların sindirim sisteminden geçmesi için geçen süreyi arttırdığı
bulunmuştur. Fakat sıvılar için bir değişiklik olmamıştır [75][87]. 2015 Pachauri ve
arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; karabiberin 0.5 mg / kg gibi düşük dozlarının
verilmesi, besinin sindirim sisteminden geçiş süresini yavaşlattığını göstermiştir [75][88].
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Karabiberin Toksik Etkisi ve Yan Etkisi
Karabiberin günlük tüketim dozu bazı özel durumlarda dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. Bu
gibi durumlara örnek olarak; kanama durumunda; karabiberde kimyasal olan piperin kan
pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Teorik olarak, karabiber yiyeceklerden daha büyük miktarlarda
alınması, kanama bozukluğu olan kişilerde kanama riskini artırabilir. Diyabetli bireylerde;
karabiber kan glukoz seviyelerini etkileyebilir. Diyabet ilaçları için doz ayarlamaları
gerekebilir. Cerrahi durumda; karabiberin yiyeceklere eklenebileceğinden daha yüksek
miktarlarda alınması, ameliyat sırasında kanama komplikasyonlarına neden olabilir veya kan
glukoz düzeylerini etkileyebilir. Ameliyattan önce tüketilmesi değerlendirilmeye alınmalıdır.
Karabiber zeytinyağı ve C vitamini ile birlikte alındığında emilimi artış göstermektedir [83].
PULBİBER, PULBİBERİN BİYOAKTİF BİLEŞENİ VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Pulbiber
Biber (Capsicum annuum L.) Asya, kuzey Amerika, güney ve merkezi Avrupa, tropikal ve
subtropikal Afrika (Thampi) gibi dünya çapında sıcak iklim bölgelerinde yetiştirilen
Solanaceae familyasına ait yıllık otsu bir bitkidir. Kırmızı biber, botanik ailesi Solanaceae'nin
Capsicum cinsine ait 20 bitki türünden oluşan bir grubun parçasıdır. Keskinlik, aroma ve renk
gibi duyusal özelliklerine ek olarak, biberler, C ve E vitaminleri, provitamin A, karotenoidler
ve fenolik bileşikler de dahil olmak üzere tüketiciler için sağlık yararları sunan önemli
biyoaktif bileşik kaynaklarıdır. Biyoaktif bileşiklerin içeriği, meyve kısmına (plasenta,
perikarp ve tohumlar), çeşit veya çeşitliliğe, olgunlaşma aşamasına, iklim ve depolama
koşullarına ve işleme uygulamalarına bağlı olarak değişebilmektedir [89].
Karotenoidler genellikle diğer biyoaktifliklerin yanı sıra lezzet özellikleri, renk ve antioksidan
özellikleri açısından bu meyvelere yüksek ticari değer katan biber çeşitlerinde bulunan başlıca
fitokimyasallardır. Capsicum biberlerinde en az 34 metabolik ilişkili karotenoid bulunur.
Kırmızı pigmentler kapsantin ve kapsorubin biyosentetik yolun sonunda üretilir, bu nedenle
sadece kırmızı olgun biber meyvelerinde birikir. Bu anlamda, kapsantin esas olarak kırmızı
renkten sorumludur ve farklı çeşitlerdeki toplam karotenoidlerin %40-60'ını temsil eder.
Kapsaisinoidler çoğunlukla acı biberlerde bulunur ve bu çeşitlerin keskinliğinden sorumludur.
Biberler aynı zamanda fenolik bileşikler, özellikle flavonoidler ve fenolik asit türevleri ve A
ve C vitaminleri gibi besin öğeleri ve demir, kalsiyum ve manganez dahil olmak üzere
mineraller ile diyete büyük katkıda bulunmaktadır [90]. Pulbiber, portakal ve yeşil yapraklı
sebzelerden 2 kat daha fazla C vitamini seviyesine sahiptir. Bu sebeple immün sistem üzerine
ciddi olumlu etkileri vardır. Kırmızı biberdeki beta karoten vücudun A vitamini üretmek için
ihtiyaç duyduğu hammaddeyi sağlar. Likopen adı verilen bileşik, bibere parlak renk tonunu
verir.
Kırmızı biber ve acı biber, aynı ailenin üyeleridir fakat kırmızı biber çok daha düşük kapsaisin
seviyelerine sahiptir [91] .
Pulbiberin Sağlık Üzerine Etkileri
Kapsaisinin, vanilloid tipinin (TRPV1) geçici reseptör potansiyel iyon kanalını aktive
edebilme özelliği, kırmızı biber ekstraktlarının, kapsaisin ve analoglarının, çeşitli tıbbi
durumların, özellikle ağrı ve diğer nörolojik durumların tedavisi için farmakolojik stratejilerde
kullanılmasına yol açmıştır [91]. Kırmızı biberin (Capsicum annuum) keskin alkaloidi olan
kapsaisin, farmakolojik önemi olan biyolojik etkileri için kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır.
Bunlar; kardiyoprotektif etki, antienflamatuar etki, termojenik etki ve gastrointestinal sistem
üzerindeki yararlı etkilerdir. Bu nedenle, kapsaisidler ağrı kesici, kanserin önlenmesi ve kilo
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kaybı için potansiyel klinik değere sahip olabilmektedir. Kapsaisinin topikal uygulamasının
artrit, postoperatif nevralji, diyabetik nöropati, sedef hastalığı, ağrıyı hafiflettiği etkileri
kanıtlanmıştır. Farklı yollarla uygulanan kapsaisin üzerinde toksikolojik çalışmalar da vardır.
Kapsaisin asit sekresyonunu inhibe ederek, alkali ve mukus sekresyonunu, özellikle mide
ülserlerinin önlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olan gastrik mukozal kan akışını uyarır.
Hücre hattı çalışmalarında kapsaisin kemopreventif potansiyeli de kanıtlanmıştır. Kapsaisinin
kardiyoprotektif olmanın yanı sıra sağlığa yararlı hipokolesterolemik etkisinin,
hiperkolesterolemi koşulları altında eritrositlerin yapısal bütünlüğünün korunması gibi etkileri
de bulunmaktadır [92]. Baharat ve biber tüketiminin, başta anal fissürler ve hemoroidal
hastalık olmak üzere çeşitli anorektal bozuklukların patogenezinde rolü olduğuna
inanılmaktadır [93].
2017 yılında Chopan ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma; acı pulbiber
tüketiminin akut anal fissür semptomlarını artırıp artırmadığını incelemiştir. 22'si pulbiber
grubunda ve 21'i plasebo grubu olmak üzere 43 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar
analjezik ve lif takviyesine ek olarak bir hafta boyunca biber veya plasebo içeren kapsüller
almak üzere randomize edilmiştir. Hastalardan çalışma döneminde ağrı, anal yanma ve kaşıntı
gibi semptomlar için puanlama yapmaları istenmiştir. Bir hafta sonra aynı metodolojiye sahip
aynı hasta grubuna çapraz tedavi uygulanmış ve sonuçlar 2 hafta sonunda kaydedilmiştir.
Çalışma döneminde plasebo grubunda günlük ortalama ağrı skoru anlamlı olarak düşük
bulunmuştur. Biber grubundaki hastalarda ciddi bir yanma hissi oluşmuştur (biber grubu için
1.85, plasebo grubu için 0.71). Biber tüketimi akut anal fissür semptomlarını arttırır ve hasta
uyumunu azaltır sonucuna varılmıştır [94].
2008 yılında Gupta ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; acı kırmızı pulbiber
tüketimi ve mortalite arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Acı kırmızı pulbiber tüketenlerin
sıklığı en az 18 yaşında olan 16.179 katılımcıyla ölçülmüştür. Acı kırmızı pul biber tüketimi,
anlık ölüm riskinde %13'lük bir azalma ile ilişkilendirilmiştir. Vasküler hastalıktan ölümler
için benzer, ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan eğilimler görülmüştür, ancak diğer
nedenlerden için geçerli bir kanıt bulunmamıştır. Bu çalışmada, acı kırmızı pulbiber tüketimi,
mortalitenin azalması ile ilişkili bulunmuştur [95].
2012 yılında David ve arkadaşları tarafından yapılan çalışma verileri sistemik inflamasyonlu
aşırı kilolu/obez kadınlarda farklı kırmızı pulbiberlerin 4 haftalık takviyesinin oksidatif stresi
veya inflamasyonu değiştirmediğini göstermektedir [96].
2016 yılında Sung ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, obez farelerde biber
tohumlarından izole edilen bir kapsikosid G açısından zengin fraksiyonun (CRF;% 13.35
kapsikosid G) anti-obezite etkisine bakılmıştır. C57BL / 6J farelerine, CRF içeren ve
içermeyen (HFD + CRF; 10 ve 100 mg / kg vücut ağırlığı) normal bir diyet veya yüksek yağlı
bir diyet (HFD) verilmiştir. HFD + CRF ile beslenen farelerin vücut ağırlığı ve gıda verimlilik
oranı, sadece HFD ile beslenen farelere göre daha düşük bulunmuştur. Epididimal yağ dokusu
ağırlığı ve adiposit hipertrofisi HFD + CRF farelerinde HFD farelerine göre anlamlı olarak
daha düşük bulunmuştur. HFD + CRF ile beslenen farelerin karaciğerindeki yağ birikmesi,
sadece HFD ile beslenen farelere göre daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar, CRF'nin obezite
ve obezite ile ilişkili metabolik hastalıkların önlenmesi için diyet tedavisini desteklemek için
kullanılabileceğini düşündürmektedir [97].
2017 yılında Nagasukeerthi ve arkadaşları tarafından yapılan randomize kontrollü bir
çalışmada, Tip 2 DM tanılı 34-69 yaş arası katılımcılarda yoga tedavisinin kan şekeri
düzeyleri ve kardiyovasküler fonksiyonlar üzerine entegre yaklaşımı ile biber (Capsicum
annuum var. Grossum) suyunun kısa süreli etkisi araştırılmıştır. Çalışma grubu yoga tedavisi
ile birlikte 100 ml biber suyu (günde iki kez) alırken, kontrol grubu 4 ardışık gün boyunca
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sadece yoga tedavisi almıştır. Çalışma grubundaki genel (açlık ve postprandiyal) kan glukozu
düzeyinde kontrol grubuna göre anlamlı bir fark görülmemiştir. Bununla birlikte, çalışma
grubunda kontrol ile karşılaştırıldığında, postprandiyal kan glukozu (PPBG), sistolik kan
basıncı (SBP), nabız basıncı (PP), oran basınç ürünü (RPP) ve çift ürün (Do-P) 'de anlamlı bir
azalma gözlenmiştir. Yoga tedavisi ile birlikte 100 ml biber suyu (günde iki kez) ilavesinin
açlık kan glukozunu azaltmada etkili olmadığı, ancak PPBG, SBP'yi azaltmada etkili
olabileceği düşünülmektedir [98].
2006 yılında Altomare ve arkadaşları tarafından yapılan prospektif, randomize, plasebo
kontrollü, çapraz çalışmada; kırmızı acı pulbiber ve hemoroid arasındaki ilişki ve tek bir doz
kırmızı biberinin hemoroidal semptomlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. İkinci derece ve
üçüncü derece semptomatik hemoroidi olan 50 katılımcıya öğle yemeği sırasında kırmızı
sıcak biber tozu veya plasebo içeren bir kapsül verilmiştir, görsel bir analog ölçekte beş
hemoroidal semptom (kanama, şişme, ağrı, kaşıntı ve yanma) skoru belirlenmiştir. Bir hafta
sonra, aynı metodolojiye göre çapraz tedavi uygulanmıştır. Anorektal semptomlarla
potansiyel olarak ilişkili diğer tedaviler ve gıdalar çalışma dönemlerinde kesilmiştir. Hastalar
çalışmadan önce hemoroidal semptomlarına düşük puanlar vermişler ve hem plasebo hem de
biber tedavisinden sonraki 48 saat boyunca puanlar değişmemiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına
göre kırmızı pulbiber bazlı baharatlı bir yemeğin hemoroidal semptomları
kötüleştirebileceğine dair bilimsel bir kanıt yoktur ve bu nedenle, hastaların pulbiberi dikkatli
bir şekilde tüketmelerinde bir sakınca görülmemiştir [99].
2018 yılında Sun ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; kapsinoidlerin kahverengi
yağ dokusu (BAT) stimülasyonu ile enerji tüketimini (EE) arttırdığı bildirilmiştir[100].
2006 yılında Milke ve arkadaşları tarafından yapılan bir başka çalışmada; iki farklı biber
çeşidi (Capsicum annum) tüketilmesinin gastroözofageal reflünün (GER) bir nedeni olarak
değişken kapsaisin içeriğine sahip farklı biber türlerinin kronik bir şekilde tüketilmesinin
etkisi araştırılmıştır. Hastalar günde 3 g kasebıl biber (880 ppm kapsaisin içeren Capsicum
annum coraciforme) veya Ancho Chilli (488 ppm kapsaisin içeren Capsicum anross grossum)
almak üzere randomize edilmiştir. Çalışma sonuçlarında kronik kırmızı biber tüketiminin
GER'i indüklediği ve indüklenen reflü büyüklüğünün biber türüyle ilişkili olduğu
görülmektedir [101].
2011 yılında Ludy ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; hedonik yeme davranışı
olan bireylerde tek bir öğünde, kabul edilebilir düzeyde kırmızı biber dozlarının termogenez
ve iştah üzerine etkileri araştırılmıştır. Önceki çalışmalar kırmızı biber (KB) tüketiminin
negatif enerji dengesini arttırdığını göstermektedir. Bununla birlikte, bu çalışmalarda sağlanan
RP dozu (10 g ) genellikle ABD'deki popülasyon tarafından tercih edilen miktarı aşmıştır
(ortalama = ~ 1 g / yemek). 1 g KB tüketenlerde, KB tüketmeyenlerden daha fazla
postprandiyal enerji harcaması ve vücut sıcaklığında artış görülmüştür. Tercih edilen KB
dozunun oral yoldan alınmasından sonra solunum katsayısı, kapsül formuna kıyasla daha
düşük bulunmuştur. Bu bulgular KB'nin enerji dengesi üzerindeki etkilerinin metabolik ve
duyusal girdilerin bir kombinasyonundan kaynaklandığını ve KB'nin maksimum faydalarını
elde etmek için oral maruziyetin gerekli olduğunu göstermektedir. Enerji alımı, 1 g KB
tüketenlerde, KB tüketmeyenlerden daha düşük bulunmuştur. Sürekli bir şeyler yeme, yağlı,
tuzlu ve tatlı yiyecekleri tüketme isteği, 1 g KB tüketenlerde, KB tüketmeyenlere göre daha az
bulunmuştur. [102].
2007 yılında Gupta ve arkadaşları tarafından yapılan randomize, çift-kör, kontrollü çalışmada;
posthemoroidektomi döneminde kırmızı biber tüketiminin postoperatif belirtiler üzerine etkisi
araştırılmıştır.
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Derece III veya IV hemoroidal hastalığı olan hastalarda, hemoroidektomi sonrası biber
tüketimi ile postoperatif semptomlar arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını saptamak
üzere yapılmıştır. Bu çalışma, hemoroitektomi sonrası postoperatif dönemde günde 3 g
kırmızı biber tüketiminin tipik postoperitif semptomların yoğunluğunu, dışkı sıklığını ve
analjezik tüketimini arttırdığını göstermektedir [103].
Yine 2007 yılında Gupta ve arkadaşları tarafından yapılan deneysel bir çalışmada, kırmızı
biber tüketiminin, sıçan lümeninde bağırsak epitelinin pul pul dökülmesine neden olduğu
bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre kırmızı biber ülserojenik bir gıda maddesi olarak
kabul edilmiştir [104].
PULBİBERİN ÖNERİLEN GÜNLÜK ALIM DOZU
100 g çiğ biber (kabaca büyük dolmalık biberlerin yarısına eşittir) 5.000 IU A vitamini, 60 mg
C vitamini ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından 4 yaş üzeri erişkinlerde ve çocuklarda
2.000 kalorilik diyet için 400 μg folik asit içerir (RDV). Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
genel popülasyon tarafından tercih edilen miktar ortalama = ~ 1 g / öğün’dür [104].
Pulbiberin Toksik Etkisi ve Yan Etkisi
Pulbiber, Capsicum annuum çeşidi sindirim sistemi için zararlı olabilir, çünkü yanma hissine
ve mide içi ağrıya neden olabilir. Genellikle küçük çocuklar için önerilmez, 2 yaşın altındaki
çocuklara acı pulbiber verilmemelidir. Açık yaralara veya gözlere doğrudan yakın
uygulamalardan kaçınılmalıdır. Gebe kadınlar ve emziren anneler veya aşırı duyarlılık teşhisi
konan hastalar Capsicum Annumum tüketiminden kaçınmalıdır [104].
Sıçanlarda C. annum'un kısa süreli oral toksisitesi nispeten düşük olarak kabul edilmiştir. Oral
alımla ilişkili toksisite çalışmaları çok az seviyede toksisite gösterirken, 12 ay boyunca diyetle
5 mg / kg gün Capsicum annuum tozu ile beslenen tavşanlarda karaciğer ve dalağa zarar
verildiği kaydedilmiştir. Epidemiyolojik ve vaka kontrol çalışmaları, oral, faringeal, özofagus
ve laringeal dahil olmak üzere kanser riskinde 2-3 kat artış ve safra kesesi, mide ve kolon
kanseri riskinde artış eğilimi göstermiştir. Kanserojen, karsinojen ve antikarsinojen olarak
kapsaisin için karışık veriler bulunmaktadır [105].
KEKİK, KEKİĞİN BİYOAKTİF BİLEŞENİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Kekik, Kekiğin Biyoaktif Bileşeni
Kekik (Thymus vulgaris) Lamiaceae familyasına aittir. Hoş kokulu çok yıllık bir çalı olarak
kekik, farklı botanik özelliklere ve geniş bir kimyasal heterojenliğe sahip 350'den fazla
aromatik bileşen içerir. Fenolik asitler, flavonoidler, bifenil bileşikleri ve en önemlisi uçucu
yağlar gibi çeşitli biyoaktif bileşikler, kekik fitokimyasal bileşimini oluşturan ana
bileşenlerdir. Kekiğin genellikle baharatlı tadı ve hoş aromasının arkasındaki ana sebep olan
%1 ila%2.5 arasında uçucu yağ içeriğidir. Fitoterapide geniş kullanım alanı bulan kekik
Türkiye’de yaygın olarak yetişmektedir. Kekiğin major etkili bileşenleri timol ve
karvakrol’dür. Tıbbi amaçla kullanılacak kekiğin %1-2 oranında uçucu yağ, en az %20
oranında timol ve karvakrol içermesi gerekir. Timol ve fenol izomeri, karvakrol, genellikle
ekstrakte uçucu yağın ana bileşenleridir (yaklaşık % 30-50'yi temsil eder) ve antioksidan,
antimikrobiyal, antispazmodik ve antibakteriyel etkilere sahip oldukları bildirilmektedir
[106]. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından GRAS (Generally Recommended as Safe) olarak
tanınırlar. Kekikteki baskın fenolik asit, çok sayıda başka faydalı etkiye sahip, çok değerli bir
antioksidatif polifenol olan rosmarinik asittir (ortalama değerler 84.04 mg / g kuru madde).
Antienflamatuar ve antimutajenik özellikler gibi Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi
vardır. Kekikte bildirilen diğer fenolik asitler şunlardır: kafeik asit (6,6 mg / g kuru madde),
p-hidroksibenzoik asit (4,4 mg / g kuru madde), p-kumarik asit (2,7 mg / g kuru madde),
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protokateknik asit (2.6 mg / g kuru madde), ferrulik asit (1.0 mg / g kuru madde), kuersetin
(0.8 mg / g kuru madde) ve klorojenik asit (0.7 mg / g kuru) madde). Flavonoidler ile ilgili
olarak, kekik; flavonlar, metil flavonlar, flavononoller, flavanon, flavonoller ve flavon
glikozitler dahil olmak üzere çok çeşitli bileşikler içermektedir [106].
Kekiğin Sağlık Üzerine Etkileri
Kekik ve kekik özleri ve uçucu yağlar gibi türevleri, antienflamatuar, antimikrobiyaller ve
antioksidan aktiviteleri nedeniyle büyük bir endüstriyel değere sahiptir. Yeni gıdalar, katkı
maddeleri, nutrasötikler, özel ilaçlar ve kozmetik ürünlerin imalatında kullanılabilirler.
2016 yılında yapılan bir çalışmada; kekik (Thymus Vulgaris) ve nanenin günlük diyete
eklenmesinin (Mentha piperita) besi Sanjabi kuzularının performans, besini sindirilebilirliği
ve kan metabolitleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bitirme dönemlerinde (90 gün) kuzular her
15 günde bir ayrı ayrı tartılmıştır ve ortalama günlük ağırlık kazanımı ve ortalama günlük
yem tüketimi, yem dönüşüm oranı, kan biyokimyasal parametreleri, alanin transaminaz (ALT)
ve aspartat transaminazın (AST) enzim aktivitesi belirlenmiştir. Üç grup arasında günlük kilo
alımında kuru madde alımında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Trigliserit,
glukoz ve üre bu bitkileri diyetlerinde alan kuzularda önemli ölçüde daha düşük bulunmuştur.
Besleyiciliği, sindirilebilirliği ve artan yem alımını ve ortalama günlük ağırlık kazancı
sağlamak veya DM iyileştirmek için % 3 konsantrasyonda kekik veya nane ilavesinin
uygulanabilir olduğunu göstermiştir [107].
2019 yılında Mve arkadaşları tarafından yapılan randomize bir çalışma zencefil ve kekik sulu
ekstraktlarının tavşanlara oral yoldan verilmesinin karaciğer ve böbrek fonksiyon
parametreleri, histolojik yapılar ve gelişmiş antioksidan durum üzerinde olumsuz bir etki
göstermediğini, bu parametreleri iyileştirdiğini göstermiştir [108].
2010 yılında R. Ghasemi ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; yumurtlayan
tavukların diyetine sarımsak (Allium sativum) ve kekik (Thymus vulgaris) içeren şifalı otların
eklenmesi, performans, verim ve yumurta kalitesi özellikleri değerlendirilmiştir. Sonuç
olarak, diyete sarımsak ve kekiğin dahil edilmesi yumurta sarısı renginin iyileştirilmesi
açısından yumurtlama performansı üzerinde faydalı etkileri olduğu bulunmuştur [109].
2019 yılında Farràs ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; sızma zeytinyağı (VOO)
gibi antioksidan açısından zengin gıdaların tüketimi, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL)
anti-aterojenik kapasitelerine etkisi araştırılmıştır. Zeytinyağı ve kekik zenginleştirilmiş
fonksiyonel bir VOO'nun tüketimi, CYP27A1 ve nükleer reseptör ile ilgili genler gibi anahtar
kolesterol dışa akış düzenleyicilerinin ekspresyonunu arttırdığı bulunmuştur [110].
2017 yılında Valls ve arkadaşları tarafından yapılan çift kör, randomize, kontrollü, çapraz
klinik bir çalışmada; Saf zeytinyağı ve kekiğin fenolik bileşikleriyle zenginleştirilmiş
zeytinyağının endotel fonksiyonunu iyileştirme özellikleri ve plazmatik yağda çözünen
vitaminlerin potansiyel rolü, değişen fenolik bileşiklere (PC) sahip farklı fonksiyonel sızma
zeytinyağlarının (FVOO) plazmatik yağda çözünen vitaminleri koruyabildiği ve endotel
fonksiyonunu iyileştirdiği veya korunduğu araştırılmıştır [111].
2005 yılında Gruenwald ve arkadaşları tarafından yapılan çift kör, randomize, plasebo
kontrollü bir klinik çalışmada; akut bronşitli hastalarda kekik ve çuha çiçeği kökünün sabit bir
kombinasyonunun etkinliği ve tolere edilebilirliği araştırılmıştır. Çalışmanın sonunda Bronşit
Şiddet Skoru (BSS) başlangıç düzeyine göre azalmıştır. Kekik sıvısı ekstresi ve çuha çiçeği
kökü tentürünün sabit kombinasyonu iyi tolere edilmiş ve bronşit semptomlarında klinik
olarak anlamlı bir azalma ile sonuçlanmıştır [112].
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2018 yılında Zamani ve arkadaşları tarafından yapılan randomize çift kör plasebo kontrollü
klinik bir çalışmada; Zataria multiflora boiss (Shirazi kekik, ZM)'in alkolsüz yağlı karaciğer
hastalığı (NAFLD) ve insülin direnci etkileri araştırılmıştır. İki grup arasında alanin
aminotransferaz (ALT) serum düzeyleri, yüksek duyarlı C-reaktif protein (hs-CRP), Tümör
nekroz faktörü-α (TNF-α), ultrasonografide yağlı karaciğer derecesi, lipit profilleri açısından
anlamlı fark bulunmamıştır. 12 hafta boyunca günlük 1400 mg doz ile ZM takviyesi, NAFLD
hastalarında insülin direncini azaltmıştır [113].
Kekiğin Önerilen Günlük Alım Dozu
Araştırmalarla belirlenen bazı dozlar öncelikle deneme yanılma yolu ile, pratiğe
dayanmaktadır. Doğal ürünlerle, etkinliği ve güvenliği dengelemek için en uygun dozların ne
olduğu net değildir. Ürünlerin hazırlanması üreticiden üreticiye farklılık gösterebilmektedir.
Bir ürünün aktif bileşenlerinin ne olduğu genellikle net olmadığı için standardizasyon
mümkün olmayabilir ve farklı markaların klinik etkileri karşılaştırılamayabilir. Pratiğe dayalı
bazı öneriler; 12 yaş üstü çocuklar ve yetişkinlerde: 1–2 g kurutulmuş olarak veya eşdeğer
miktarda taze ot, infüzyon (demleme) olarak günde 3-4 kez içilebilir. Sıvı ekstrat olarak;
solunum yolu enfeksiyonu semptomları dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar için geleneksel
dozlar arasında günde üç defaya kadar bir fincan suda 1-2 gram; 20-40 damla sıvı özü (1: 1
ağırlık / hacim taze yaprak veya 1: 4 kurutulmuş yaprak) suyu günde üç kez; veya günde üç
kez 40 damla tentür (% 70 etanolde 1:10) bulunmaktadır. Romatizmal hastalıklar, çürükler ve
çeşitli cilt rahatsızlıkları için bir kompres olarak, 100 mL kaynar su başına 5 gram kurutulmuş
yaprağın 10 dakika demlenmesi ve süzülmesi tavsiye edilmiştir. Pediatrik dozlamada;
herhangi bir endikasyon için çocuklarda kekik tıbbi kullanımını önermek için yeterli kanıt
yoktur. Çalışmalarda periodontal profilaksi için, 2 hafta içinde 3 kez alındığında, 8-10 yaş
arası 110 sağlıklı çocukta %1 klorheksidin / timol vernik (Cervitec®) içeren bir kombinasyon
ürünü tolere edilmiştir [114].
Kekiğin Toksik Etkisi ve Yan Etkisi
Toksisiteyi önlemek için günde %0.03 timol ile 10 gram kurutulmuş yaprak oral dozlarını
aşılmaması önerilmiştir. Kekik yağının ise toksisitesi yüksek olarak bilinmektedir. Toksisite
belirtileri mide bulantısını içerir ve hayvan çalışmalarına dayanarak takipne ve hipotansiyon
da bu belirtilere dahil edilebilmektedir. Kekik esansiyel yağının sıçanlarda LD50 değeri vücut
ağırlığı 2.84 g / kg'dır [114].
ÇÖREKOTU, ÇÖREKOTU BİLEŞENİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Çörekotu
Çörekotu (Nigella sativa L.) Ranunculacea familyasına dahil olan, İran, Hindistan ve Pakistan
dahil olmak üzere Güneybatı Asya'ya özgü yerli otsu bir bitkidir. Bitki yaklaşık 40-70 cm
maksimum yüksekliğe kadar büyür ve ince bölünmüş yeşillik ve soluk mavi ve beyaz çiçekler
vardır. Meyvelerinden, birçok küçük kimyon tipi siyah tohum elde edilir (uzunluk: 2.5 ila 3.5
mm ve genişlik: 1.5 ila 2 mm). Farklı dillerde bitki, siyah kimyon, siyah tohum, kara kimyon
(İngilizce), Habbah Al-Sauda, nimet tohumu (Arapça), chernushka (Rusça), çörek otu
(Türkçe) ve Farsça Cyah-daneh’dır.
Çörekotunun Biyoaktif Bileşeni
N. sativa tohumları, bazıları henüz araştırılmamış ve hatta tanımlanmamış 100'den fazla
bileşik içeren bir kompleks içerir. Sabit yağ ve doymamış yağ bileşenlerindeki doymamış yağ
asitleri, özellikle timokinon, ditmokinon, timohidrokinon, timol, alkaloidler, saponinler ve
vitaminler ile eser elementler çörekotu tohumlarıyla ilişkili sağlık yararlarına katkıda bulunur.
Bölgeye bağlı olarak N. sativa tohumu uçucu (% 0.40 -% 0.45) ve uçucu olmayan (% 32 -%
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40) yağlar, protein (% 16.00 -% 20.85), karbonhidratlar (% 31.0 -% 33.9), lif (% 5.50-7.94),
alkaloidler, tanenler, saponinler, demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko ve bakır gibi
mineraller (% 1.79 -% 3.44), A ve C vitamini, tiamin, niasin, piridoksin ve folat içerir. Acı bir
tada sahip N. sativa tohumunun kimyasal bileşimi, hasat mevsimi ve bitki türüne ve ayrıca
yetiştiği iklim ve bölgeye bağlı olarak değişir. N. sativa atfedilen pek çok faydalı etkilerinden
sorumlu temel (uçucu) bir yağ oluşur. Sabit yağ doymamış yağ asitleri (linoleik, oleik ve içi
olenic asitler), küçük miktarlarda (araşidonik ve eikosenoik asit) doymuş yağ asitleri içerir.
Dihomo-p-lionoleik asit, tohumların yağında bulunan güçlü bir antioksidandır (115).
Nigellimin, nigellidin ve nigelliisin gibi alkaloidler de eser miktarlarda bulunur. Çörek
otunda; β-sitosterol, avenasterol, stigmasterol, kampesterol ve lanosterol da dahil olmak üzere
farklı fitosterollerin de önemli miktarlarda olduğu bilinmektedir[116].
Çörekotunun Sağlık Üzerine Etkileri
Yüzyıllardır, Ranunculaceae ailesinin bir dikotiledonu olan Nigella sativa tohumları,
Ortadoğu ve Akdeniz bölgelerinde baharat ve gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Geleneksel olarak bitki; astım, hipertansiyon, diyabet, öksürük, bronşit, baş ağrısı, egzama,
ateş, baş dönmesi ve gastrointestinal rahatsızlıklar için kullanılır. Bu baharatın biyolojik
aktiviteleri ile ilgili literatür, bronkodilatif, antienflamatuar, antibakteriyel, hipotansif,
hipolipidemik, sitotoksik, antidiyabetik ve hepatoprotektif etkilerini değerlendirmektedir. N.
sativa'nın aktif maddeleri çoğunlukla sağlık yararlarından sorumlu olan sabit veya uçucu
yağda yoğunlaşmıştır. N. sativa tohumlarının ve bileşenlerinin sağlık üzerinde olumlu bir
etkiye sahip olduğunu gösteren birçok çalışma vardır. Timokinon, çörek otu bileşenlerinin
arasında en çok çalışılanlardan biridir ve araştırmacılar, timokinonun hastalığın önlenmesi ve
tedavisinde rol oynadığı mekanizmaları açıklığa kavuşturmayı amaçlamıştır [117]. Çörekotu
bileşenleri aracılığıyla antihipertansif, antihiperlipidemik, antidiyabetik, antikanser,
antioksidan, antimikrobiyal, antitümör, antibakteriyel, antienflamatuar ve bağışıklık sistemi
üzerine olumlu etkilere sahip olduğu kanıtlanmıştır [118].
2014 yılında Kolahdooz ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; Nigella sativa L.
tohumunun geleneksel tıpta infertilite dahil olmak üzere birçok kullanımı olduğundan,
anormal semen kalitesi olan infertil erkeklerde Nigella sativa L. tohum yağının anormal
semen kalitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuçlar, sperm sayımı, motilite ve morfoloji
ile sperm hacmi, pH ve yuvarlak hücrelerin N. sativa yağı ile tedavi edilen grupta 2 ay sonra
plasebo grubuna kıyasla önemli ölçüde iyileştiğini göstermiştir. İki ay boyunca günlük 5 ml
N. sativa yağı alımının, infertil erkeklerde herhangi bir olumsuz etki olmadan, anormal meni
kalitesini arttırdığı sonucuna varılmıştır [119].
2014 yılında Abdel-Hamid ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; Nigella sativa' 'nın
(NS), hepatosellüler karsinom (HCC) deneysel sıçan modelinde üç glikol düzenleyici
enzimdeki premalign pertbasyonlar üzerindeki olası modülasyon rolü araştırılmıştır. Otuz altı
(36) erkek albino sıçan dört gruba ayrılmıştır (n = 9). Grup 1 normal kontrol olarak işlev
görmüş, grup 2; 14 hafta boyunca Metanolik Nigella sativa (MENS) (1 g / kg / gün, ağızdan)
ekstraktı ile tedavi edilmiş, grup 3'e tek bir intraperitoneal dietil nitrozamin (DENA) dozu
verilmiştir. Çalışma toplam 14 hafta sürmüştür. Çalışma sonuçları, MENS'in
hepatokarsinogenezde yer alabilecek enerji metabolik yolaklarını modüle ederek karaciğer
malignitesine ilerlemeye karşı kemoprotektif etkisi olduğu sonucuna varılmıştır [120].
2018 yılında Seyed Mousal-Reza Hosseini ve arkadaşları tarafından yapılan randomize
kontrollü klinik bir çalışmada; Siyah tohum (Nigella sativa) ve limon balsamının (Melissa
Officinalis) alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı üzerindeki etkinliği araştırılmıştır.
Araştırmacılar Nigella sativa ve Melissa officinalis'in yağlı karaciğer derecesi ve serum
seviyeleri üzerindeki Orlistat kapsülü ile olan etkinliğini değerlendirilmiştir. İran'da NAFLD'li

www.artuklukongresi.org

117

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

50 hastada Aspartat Transaminaz (AST) ve Alanin Transaminaz (ALT) değerlerine
bakılmıştır. Grup içi değişiklikler ile ilgili olarak, her iki grupta da AST, vücut kütle indeksi
ve yağlı karaciğer derecesinde bazal seviyeye kıyasla anlamlı bir azalma gözlenmiştir (P
<0.001). Tekrarlanan ölçümlerle, müdahale grubunda çalışma süresi boyunca yağlı karaciğer
derecesinde kontrol grubuna kıyasla daha anlamlı bir azalma olduğunu göstermiştir (0.58 ±
0.50, 1.51 ± 0.54, P <0.001). Nigella sativa ve Melissa officinalis'in geleneksel Fars Tıbbı
bazlı preparatları, vücut ağırlığını ve karaciğer enzimlerini azaltabilir ve Alkolsüz Yağlı
Karaciğer Hastalığında yağlı karaciğer derecesini artırabilir sonucuna varılmıştır [121].
2017 yılında yapılan randomize kontrollü klinik bir çalışmada; beyin tümörü olan çocuklarda
kemoterapi sırasında çörek otu tüketilmesinin ateşli nötropeninin önlenmesine etkisi
araştırılmıştır. Tohumların potansiyelini değerlendirmek için, beyin tümörü olan çocuklarda
febril nötropeninin (FN) önlenmesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kemoterapi gören beyin
tümörü olan 80 çocuğu (2-18 yaş) içeren randomize bir ön test-son test kontrol grubu
çalışması eşit olarak iki gruba ayrılmıştır. Müdahale grubu tedavi boyunca günlük 5 g NS
tohumu alırken, kontrol grubundaki katılımcılar hiçbir ürün almamıştır. Tohumların
potansiyelini daha fazla değerlendirmek için daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç olduğu
belirtilmiştir [122].
2015 yılında Iqbal ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; Fibromiyalji sendromu
(FMS) tedavisinde antioksidanların (E vitamini, C vitamini ve Nigella Sativa tohumları) etkisi
araştırılmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması 37.87 ± 1.68 yıl olan FM'li 50 kadın hasta dahil
edilmiştir. Oksidatif stresin rolü, süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx),
antioksidan kapasitesi ABTS (2,2'-azinobis- (3-etilbenzo-tiazolin-6-sülfonik diamonyum
tuzu) ve ferrik asit ile ölçülerek belirlenmiştir. Görsel analog skala kullanılmıştır (0 ağrısız ve
100 şiddetli ağrıdır). Antioksidanlar (C vitamini, E vitamini ve Nigella Sativa tohumları)
SOD, GPx ve AOC seviyesi artmıştır ve başlangıçta ortalama VAS 90.30 ± 1.52
antioksidanlarla takviye edildikten sonra ortalama 77.80 ± 1.65 VAS'a düşmüştür. Bu
çalışmada, C vitamini, E vitamini ve N. sativa ile 8 haftalık tedavinin, ön takviye ile
karşılaştırıldığında kandaki antioksidan enzimleri arttırdığı bulunmuştur. Mevcut çalışma
ayrıca E vitamini, C vitamini ve N. sativa tohumları ile takviye edildikten sonra SOD ve
GPx'in arttığını gözlemlemiştir [123].
2015 yılında Iqbal ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; peritoneal Wistar sıçan
mast hücreleri üzerinde anti-inflamatuar açıdan N. sativa etanol özütünün etkinliği
araştırılmıştır. Altı grup mast hücresi, histamin salınması için C48 / 80 ile uyarılmıştır. Grup
1'de N. sativa bulunmazken, grup 2, 3, 4, 5 ve 6'ya 0.1 mg / ml, 0.2 mg / ml, 0.3 mg / ml, 0.4
mg / ml ve 0.5 mg konsantrasyonlarda N. sativa verilmiştir. Histamin konsantrasyonu,
yüksek performanslı sıvı kromatografisi-florometri ile ölçülmüştür. Çalışma, N. sativa etanol
özütünün peritoneal Wistar sıçan mast hücrelerinden konsantrasyonuyla orantılı olarak
histamin salınımını etkili bir şekilde inhibe ettiğini göstermiştir. N. sativa, histamin salınımını
inhibe ederek mast hücreleri üzerinde bir antienflamatuar olarak etki göstermiştir ve mast
hücreleri üzerinde toksik etkisi görülmemiştir. N. sativa, astım tedavisi ve önlenmesi için
potansiyel bir tedavi olarak düşünülebilir sonucuna varılmıştır [124].
2015 yılında Amin ve arkadaşları tarafından yapılan çift-kör-randomize kontrollü bir
çalışmada; Metabolik sendromlu (MetS) hastalarda çörekotu tohumların ve zerdeçalın klinik
etkinliğini ve düşük dozlarda birlikte uygulanmasını karşılaştırılmıştır. MetS tanısı alan erkek
katılımcılar (n = 250), çörekotu tohumları (1.5 g / gün), zerdeçal (2.4 g / gün), çörekotu ve
zerdeçal kombinasyonu (900 mg çörekotu ve 1.5 g/gün zerdeçal) ve plasebo grubu olarak
randomize edilmiştir. Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut yağ yüzdesi (% BF), bel çevresi (WC),
kalça çevresi (HC), kan basıncı (BP), lipit profili (kolesterol, HDL - kolesterol, LDLkolesterol ve TG), açlık kan şekeri (FBG) ve c-reaktif protein (CRP) düzeylerine bakılmıştır.
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Zerdeçal ve çörekotu tohumları, birlikte uygulandığında metabolik sendromun tüm
parametrelerinde iyileşme göstermiştir. Bu nedenle, çörekotu ve zerdeçal kombinasyonu,
MetS'li hastaların gelecekteki komplikasyonlarını ve ilerlemesini durdurmaları için bir
başlangıç noktası olarak yaşam tarzı değişikliği ile birlikte önerilebilir [125].
Çörekotunun Önerilen Günlük Tüketim Dozu, Toksik Etki Ve Yan Etkisi
Çörek otu ve yağının çok düşük toksisiteye sahip olduğu bildirilmektedir. N. sativa ve
timokinonun terapötik dozlarının düşük toksisiteye ve geniş bir güvenlik marjına sahip
olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 5 gün boyunca intraperitoneal N. sativa (50 mg /
kg) alımı, sıçanların karaciğer ve böbreklerindeki enzim ve metabolit düzeylerini
değiştirmemiştir [126].
Zaoui ve arkadaşları N. sativa sabit yağının akut ve kronik toksisitesini araştırmıştır. Tek
dozlarla (akut çalışma) elde edilen ölümcül doz% 50 (LD50) değerleri, farelerde oral ve
periton içi uygulamadan sonra sırasıyla 28.8 mL / kg ve 2.06 mL / kg olarak belirlenmiştir.
Kronik toksisitede sıçanlara 12 hafta boyunca günlük 2 mL / kg'lık bir oral doz uygulanmıştır.
12 haftalık tedaviden sonra kalp, karaciğer, böbrekler ve pankreasta aspartat-aminotransferaz,
alanin-aminotranferaz, gama-glutamiltransferaz ve histopatolojik modifikasyonlar dahil
olmak üzere anahtar hepatik enzim seviyelerinde herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir.
Serum kolesterol, trigliserit ve glikoz seviyeleri ile lökosit ve trombosit sayısı, kontrol
grubuna kıyasla önemli ölçüde azalmıştır. Buna karşılık, hematokrit ve hemoglobin düzeyleri
artmıştır [127].
Başka bir çalışmada, Hibro broyler civcivlerinin 7 hafta boyunca 20 veya 100 g / kg N. sativa
öğütülmüş tohumları içeren bir diyetle beslenmesi hayvanların büyümesini olumsuz
etkilememiştir [128]. Sprague Dawley sıçanlarının kullanıldığı bir araştırmada, çörek otunun
sabit yağı (% 4.0) ve uçucu yağı (% 0.30), karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, serum
protein profili, kalp enzimleri gibi serolojik faktörler açısından güvenli bulunmuştur.
Elektrolit dengesi 56 gün sonra normal değerlerde kalmıştır. Benzer şekilde, kırmızı ve beyaz
kan hücrelerinin endeksleri önemli bir değişiklik göstermemiştir. Bununla birlikte, sabit yağ
parçası ile tedavi edilen sıçanlar kontrole kıyasla daha az kilo almış, bu da siyah tohumların
obezite ile ilişkili bozukluklarda yararlı etkileri olabileceğini düşündürmektedir [129]. Fareler
üzerinde yapılan bir başka çalışmada, timokinonun LD50'si oral ve intraperitoneal tedaviden
sonra sırasıyla 104.7 mg / kg ve 870.9 mg / kg iken, sıçanlarda LD50'nin 57.5 mg / kg ve
794.3 mg / kg olduğu belirlenmiştir [130]. Mansour ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada,
timokinon CCl4 kaynaklı hepatik hasara karşı sadece 12.5 mg / kg'lık bir dozda etkili
bulunmuş, ancak daha yüksek dozlarda (25 ve 50 mg / kg) etkili bulunmamıştır. Yüksek
dozlarda timokinonun oksidatif stresi indüklediği varsayılmıştır [131]. İleri malign kanserli
yetişkin hastalarda yapılan ve timokinon ile tedavi edilen bir faz I klinik çalışmada, 2600 mg /
gün dozlarda timokinon hiç tolere edilememiştir [132]. Tubesha ve arkadaşları tarafından
Sprague Dawley sıçanları üzerinde yapılan bir araştırmada, 20 ml timokinon bakımından
zengin fraksiyon nanoemülsiyonu (44.5 mg / kg TQ içeren) ile 14 gün tedavi edilen hayvanlar
normal olarak değerlendirilmiştir [133]. Akne ve egzama gibi cilt bozukluklarını tedavi
etmek için N. sativa yağı incelendiğinde; makülopapüler egzamadan etkilenen iki kişide yağın
topikal uygulanmasından sonra iki alerjik kontakt dermatit vakası bildirilmiştir [134]
[135][136][137].
SONUÇ
Yaygın olarak kullanılan baharatlarının birçok yararlı sağlık özelliği, son iki ila otuz yıldır
anlaşılmıştır. Baharatların fizyolojik özelliklerinin birçoğu, çeşitli hastalık koşullarında olası
bir terapötik potansiyele sahiptir. Umut verici birçok yararlı fizyolojik etki göz önüne
alındığında, baharatların bu hastalıklarda kullanıldığı görülmektedir. Bitkilerden elde edilen
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bu baharatlar, günlük beslenmemizin doğal bileşenleri olarak, yemeğimize tat ve lezzet verme
özelliklerinin ötesinde kullanılmaktadır. İnsan sağlığını büyük ölçüde etkileyen hastalıklar
arasında diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, artrit ve kanser gibi inflamatuar bozukluklar
vardır. Son yıllarda, baharatlar ve aktif bileşenleri mümkün olduğunca iyileştirici veya
önleyici ajanlar olarak incelenmiştir. Baharatların tüketiminin çoğu zaman güvenlidir. Aynı
zamanda antioksidan özelliği sayesinde de sağlık açısından faydalı etkileri olabileceği de göz
önünde bulundurulabilir. Farklı hastalık ve ilaç tedavilerinde ise her bir baharatın etkisi ayrıca
incelenmelidir. Baharatların her biri birden fazla sağlık açısından faydalı özelliğe sahip
olduğundan ve aralarında sinerjik bir etki geliştirme olasılığı olduğundan, bu ürünleri içeren
bir diyetin hayatı sadece daha “baharatlı” değil, aynı zamanda daha sağlıklı hale getirmesi de
muhtemeldir.
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[110] Farràs M., Arranz S., Carrión S., Subirana I., Muñoz-Aguayo D., Blanchart G., Kool
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ÖZET
Gün geçtikçe hızlanarak artan teknolojideki ilerlemeler ve küreselleşme hareketi ülke
ekonomilerini büyük ölçüde etkilemekte ve çalışma hayatına bakış açısını önemli ölçüde
değişime uğratmaktadır. Teknolojideki gelişmeler bilinçsizce sanayileşmeyi arttırmış ve
günümüzde kullandığımız birçok teknolojik ürünün insan sağlığı üzerindeki uzun vadede ki
etkileri hala bilinmemektedir. Durum böyle olunca bilinçsizce artan sanayileşmenin sonucu
olarak iş kazası ve meslek hastalıkları anormal şekilde artmıştır. İş yeri ortamında iş sağlığı ve
güvenliği alanındaki tedbirlerin uygulanabilmesi için öncelikle o iş yerinin risklerini çok iyi
tanımak ve bilmek gerekmektedir. Gözle görülebilen risklerin dışında kimyasal risklere tedbir
geliştirmek için Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen
yönetmeliklerde, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacı ile sınır değerler belirtilmekte ve tesislerde
çalışanların çeşitli etkenlere maruziyet ölçümlerini gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu
çalışmada Çanakkale’de bir mobilya ürünleri üretimi alanında faaliyet gösteren firmada
kullandıkları kimyasalların içerisindeki uçucu organik bileşiklerin kişisel maruziyet ölçümleri
yasal dayanaklara ve uluslararası standartlara uygun olarak incelenmiştir. Yapılan ölçümlerin
sonuçları sınır değerler ile karşılaştırılarak mobilya sektöründeki uçucu organik bileşikler
tespit edilmiş, iş sağlığı ve güvenliği açısında değerlendirilerek alınması gerekli tedbirler
öneri niteliğinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Uçucu Organik Bileşikler, Ortam Ölçümleri
* Bu çalışma, Kemal Sezgin isimli Yüksek Lisans öğrencisinin Doç. Dr. Sezgin Aygün
danışmanlığında hazırladığı lisansüstü tez çalışmasının bir parçasıdır.

ABSTRACT
The advances in technology and the globalization movement, which are increasing day by
day, affect the economies of the country to a great extent and change the perspective of
working life significantly. Advances in technology have unconsciously increased
industrialization and the long-term effects of many technological products we use on human
health are still unknown. When this is the case, occupational accidents and occupational
diseases have increased abnormally as a result of unconsciously increasing industrialization.
In order to apply the measures in the field of occupational health and safety in the workplace
environment, it is necessary to know and know the risks of that workplace very well. In order
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to take measures against chemical risks other than visible risks, limit values are specified in
the regulations executed by the Ministry of Family Labor and Social Security in order to
ensure occupational health and safety in the workplace and to improve the existing health and
safety conditions, and it is necessary to measure the exposure of employees to various factors.
In this study, personal exposure measurements of volatile organic compounds in chemicals
used in a company operating in the field of furniture production in Çanakkale were examined
in accordance with legal bases and international standards. By comparing the results of the
measurements with the limit values, volatile organic compounds in the furniture sector were
determined, and the necessary measures to be taken in terms of occupational health and safety
were presented as suggestions.
Keywords: Occupational Health and Safety, Volatile Organic Compounds, Environmental
Measurements
GİRİŞ
İş yeri ortam ölçümleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen yönetmeliklerde, iş yeri ortamındaki
kimyasal riskleri belirlemek için iş yeri ortam ölçümleri yapılmaktadır. Bu çalışmada
Türkiye’de geniş bir üretim yelpazesine sahip olan ve kimyasal maddeler ile çalışmaya bağlı
olarak uçucu organik bileşik riskinin yoğun olduğu mobilya sektörü seçilmiştir. Ülkemizde
mobilya sektörü alanında faaliyetine devam etmekte olan Çanakkale’deki firmanın üretim
faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, hammadde girişinden son ürün ortaya çıkana
kadar uçucu organik bileşiğin ortaya çıkacağı noktalarda ölçümler alınmıştır. Her ürünün
üretim prosesinin farklı olması ve her proseste farklı risklerin ortaya çıkması üretim prosesleri
alanındaki riskleri karşılaştırmamıza olanak sağlayacaktır. Alınan izinler ve Gemar Çevre
Laboratuvarının desteği ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak
gerçekleştirdiğimiz ortam ölçümlerini 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve
Yönetmeliklerine göre sınır değerler ile karşılaştırıp uygunsuzluk olan noktalar tespit edilmiş
ve bir tablo oluşturulmuştur. Oluşturulan tabloda içeriğinde her bir risk parametresinin
ayrıntılı bir şekilde hangi standart ve hangi yöntem ile ölçüleceğini, mevzuatımızda bulunan
yasal sınırlarını ve oluşturabileceği sağlık sorunlarını ortaya koyarak hangi bölümde bulunan
çalışanların sınır değerin üzerinde kimyasal risklere maruz kaldığı tespit edilerek, alınabilecek
önlemler hakkında öneride bulunulmuştur.
Uçucu Organik Bileşikler (UOB)
Yapısında en az bir karbon ve hidrojen atomu olan kimyasal bileşikler organik bileşik olarak
adlandırılır. Organik bileşikler kendi içinde uçucu, yarı uçucu ve uçucu olmayan olarak üç ana
başlıkta ayrılır. Kaynama noktası 50-260 °C arasında değişen organik bileşikler uçucu organik
bileşiklerdir (Alyüz ve Veli, 2006).
Uçucu organik bileşikler üretim prosesi esnasında belirli noktalarda yapılan üretim işlerinde
ortaya çıkarlar ve düşük kaynamak noktalarından dolayı havada serbest olarak dolaşırlar.
İşyeri ortamındaki sıkça rastlanan uçucu organik bileşikler ve kaynakları aşağıdaki tabloda
yer almaktadır.
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Tablo-1. İşyeri Ortam Havasında Bulunan Uçucu Organik Bileşiklerin Kaynakları (Alyüz ve
Veli, 2006).
Kaynaklar
İçeriğindeki Başlıca Uçucu Organik Bileşikler
Alifatik hidrokarbonlar (n-dekan, dallanmış alkanlar, aromatik
hidrokarbonlar (toluen, ksilen), halojenlenmiş hidrokarbonlar (metil
Ticari Ürünler
klrorür), alkoller, ketonlar (aseton, metil etil keton), aldehidler
(formaldehit), esterler (glikoleterler), terpenler (limonen, alfa-pinen)
Alifatik hidrokarbonlar (n-hekzan, n-heptan), aromatik hidrokarbonlar
(toluen), halojenlenmiş hidrokarbonlar (metil klorür, propilen
Boyalar
diklorür), alkoller, ketonlar (metil etil keton), esterler (etil asetat),
eterler (metil eter, etil eter, butil eter)
Alifatik hidrokarbonlar (hekzan, heptan), aromatik hidrokarbonlar,
Yapıştırıcı
halojenlenmiş hidrokarbonlar, alkoller, aminler, ketonlar (aseton,
malzemeler
metil etil keton), esterler (vinil asetat)
Aromatik hidrokarbonlar (stiren, bromlaşmış aromatikler),
Döşeme ve kumaşla halojenlenmiş hidrokarbonlar (vinil klorür), aldehitler (formaldehit),
eterler, esterler
Alifatik hidrokarbonlar (n-dekan, n-dodekan, aromatik hidrokarbonlar
Yapı malzemeler
(toluen, etil benzen), halojenlenmiş hidrokarbonlar (vinil klorür),
aldehitler (formaldehit), ketonlar (aseton), eterler, esterler.
Uçucu Organik Bileşiklerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Uçucu organik bileşikler iş yeri ortam havasında bulunduğu esnada oluşan konsantrasyonu
kokuyla alınabilecek değerde değildir. Ancak solunum yoluyla vücuda girerek çalışan
sağlığını olumsuz etkilemektedir (Wallace, 1991). Uçucu organik bileşikler arasında
taşıdıkları sağlık riskleri nedeniyle en fazla dikkat çekenler; Benzen, Toluen, Etilbenzen,
Ksilen ve Stirendir. Benzen ve Toluen bileşikleri kanserojen olma özellikleri ile önem
taşımaktadırlar (Alyüz ve Veli, 2006).
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu bölümde uçucu organik bileşiklerin tespiti için belirli organik bileşiklerden numune alma
ve çözücü desorpsiyonu / gaz kromatografisiyle analiz etme ayrıca Pompa ile numune alma
işlemi yöntem olarak seçilmiştir. Ayrıca TS EN 689 İş yerindeki maruziyet – Kimyasal
maddelerin solunması maruziyet ölçümü- Meslek ile ilgili maruziyet sınır değerlerine
uygunluğun denenmesi ölçüm metodu olarak kullanılmıştır. Detaylı işlem basamakları ve
ölçüm aletleri aşağıdaki gibidir:
Ölçüm Yapılan Mobilya Fabrikası Üretim Prosesleri
Fabrika içerisinde ki üretim konuları yatak, temizlik, montaj, ambalaj, makine hatları ve
kaynak olarak ayrılmıştır. Her ürünün üretim proseslerinde uçucu organik bileşikler
kullanılmakta ve çalışanlar bu uçucu organik bileşiklere maruz kalmaktadır.
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Tablo-2. Ölçüm Yapılan Bölümler ve Gerçekleştirilen İşler
Ölçüm Yapılan Bölüm

Gerçekleştirilen İşler

Yatak hattı yapıştırma

Keçe yapıştırma

Yatak hattı

Yapıştırma

Temizlik hattı

Ürün temizliği

Montaj hattı

Sprey ile yapıştırma

Panel ambalaj hattı

Ambalajlama makinası operatörü

Makine hattı homag yapıştırma

Makine operatörü

Metal iskelet robot kaynak

Robot kaynak operatörü

Ahşap iskelet yaş boya

Boyama işlemi

Cihazın Yerleştirilmesi
Kişisel örnekleme pompalarının çalışan üzerine takılarak kullanılacakları durumda cihazın
pompa kısmı çalışanın kemerine ve mümkünse bel hizasına kemer aparatı yardımıyla
sabitlenmiştir. Pompaya bir hortum yoluyla bağlı olan örnekleme başlığı ise çalışanın
solunum bölgesine (ağız ve burun) en fazla 30 cm uzaklıkta olacak şekilde sabitlenerek
kullanılmıştır. Cihazın yerleştirme biçiminin çalışanın tüm maruziyetini temsil edecek şekilde
olması gerekmektedir. Bunun için çalışanın bulunduğu yer, hareket biçimi, muhtemel
kaynakların yerleri ve uzaklıkları gibi bilgiler gözlenerek maruziyetin normal şartlar altında
gerçekleştiğinden emin olunur (TS ISO 16200).
Ölçme İşlemi ve Koşulların Kaydı
Her bir ölçüm için tüm kontroller gerçekleştirildikten ve cihaz uygun şekilde
konumlandırıldıktan sonra çalıştırılarak örnekleme işlemine başlanmıştır. Belirlenen süre
sonunda cihaz kapatılarak mümkün olduğu kadar sarsmadan uçucu organik bileşik başlığı
alınır ve cihaz üzerindeki bilgiler kaydedilir. Aynı şekilde ölçüm öncesi gerçekleştirilen akış
kalibrasyonu tekrar edilerek aradaki farkın %5’ den fazla olup olmadığı kontrol edilir. Ölçme
işleminin kararlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için bu farkın %5 den daha
büyük olmaması gerekir. Bu farkın aşıldığının tespit edilmesi halinde örneklemenin sağlıklı
olmadığı kabul edilir ve ölçümler tekrarlanır (TS EN 689 ). Ölçüm yapılan personelin çalıştığı
bölüm, gerçekleştirdiği görev, ölçüm süresi, çekiş hacmi, saha sıcaklığı ve basıncı not alınır.
Ölçümlerde Kullanılan Ekipmanlar
Çalışanın maruziyet süresi boyunca maruz kaldığı uçucu organik bileşikleri uçucu organik
bileşik tutucu tüpüne örneklenmesi için pompalar kullanılmaktadır. Akış hızı TS EN 689
standardında belirlenen şartlara göre ayarlanır ve çalışanın görev süresi boyunca ölçüm
yapılır.
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Şekil 1 Örnekleme Pompası
Uçucu organik bileşik tutucu tüpler içerisinde var olan aktif karbon sayesinde çalışanın
maruziyet süresi boyunca çalışma ortamında serbestçe dolaşan kimyasalları içeresine
absorplamakta kullanılmaktadır.

Şekil 2 Uçucu Organik Bileşik Tutucu Tüp
Primer akış kalibratörü ölçüm öncesi akış hızını kalibre edebilmek ve ölçüm sonrası akış
hızını doğrulayabilmek için kullanılmaktadır.

Şekil 3 Akış Kalibratörü
Ölçüm Basamakları
1. Örnekleme tüpünün her iki ucu dikkatlice kırılır.
2. Örnekleme tüpü, kişisel örnekleme pompasının plastik borusunun pompaya bağlı olmayan
açık ucuna akış yönüne dikkat ederek yerleştirilir.
3. Pompaya bir hortum yoluyla bağlı olan örnekleme başlığı ise çalışanın solunum bölgesine
(ağız ve burun) en fazla 30 cm uzaklıkta olacak şekilde sabitlenerek kullanılır.
4. Örnekleme hızı 0,2 L/dk yı olarak ayarlanır.
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5. Numune alma öncesinde ve sonrasında Zaman, sıcaklık, akış hızı ve barometrik basınç
kaydedilmiştir.
6. TS 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile
Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” standardına göre
ölçümün metodu belirlenir.
7. Numune alma süresinin sonunda pompa kapatılır ve örnekleme tüpü çıkarılır. Her iki ucu
polietilen kapaklarla kapatılır.
8. Numuneler normal koşullarda laboratuvara taşınır ve 21 gün boyunca 25 ˚C ‘de saklanır.
9. Numune alınan ortamdan metotta belirtilen sayıda şahit numune alınır.
BULGULAR
Uçucu organik bileşiklerin tespiti için yukarıda bahsedilen sıralı işlemler ve gerekli ölçüm
basamaklarını kullanarak hesaplamalar yaptığımızda yatak hattı yapıştırma, yatak hattı,
montaj hattı, panel ambalaj hattı, makine hattı, temizlik hattı, metal iskelet robot kaynak ve
metal ahşap iskelet yaş boya bölümlerinde çalışan sekiz işçiden elde edilen veriler aşağıdaki
tabloda ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

Ölçüm
Gerçekleştiri
Kişi Yapılan
len İşler
Bölüm
Yatak
1.Ki hattı
şi
yapıştır
ma

2.Ki
Yatak
şi
hattı

3.Ki Montaj
şi
hattı
Panel
4.Ki
Ambalaj
şi
hattı
Makine
5.Ki
hattı
şi
homag

Keçe
yapıştırma

Yapıştırma

Havalandırma

Tablo-3. Her Bir Ölçümün Tablo Halinde Verilmesi
Maruzi
Tüp No yet
Süresi
(dk)

Ölçüm
Parametresi

+

11820

1,1,2,2Tetrachloroet
0.085
hane

4170*
*

Toluene

0.072

192*

1,1,1,2Tetrachloethane

0.199

-

o-Xylene

1.837

221*

+

Sprey
ile
+
yapıştırma
Ambalajlama
makinası
+
operatörü
Makine
operatörü
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10766

540

540

Sınır
TWA
Değer
(mg/m
(mg/m
3
)
3
)

1,1,2,2Tetrachloroet 0.154 4170*
hane
*
Her Hangi Bir UOB Tespit
Edilememiştir.

11268

540

11938

540

Her Hangi Bir
Edilememiştir.

UOB

Tespit

11312

540

Her Hangi Bir
Edilememiştir.

UOB

Tespit
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Ürün
temizliği

+

11210

540

Her Hangi Bir
Edilememiştir.

UOB

Tespit

Robot kaynak
+
operatörü

11635

540

Her Hangi Bir
Edilememiştir

UOB

Tespit

Toluene

10.646 192*

m,pXylene

8.414

o-Xylene

25.406 221*

Styrene

0.051

Boyama
işlemi

+

10974/8
300
07

221*

50**

1,1,2,2Tetrachloroet
0.064
hane

4170*
*

Propylbenzene

-

0.608

1,2,40.853
Tritrimethylbenzene

25**

* Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
**NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health
***OSHA Occupational Safety & Health Administration
- Sınır Değer Bulunmamaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Çanakkale’de mobilya ürünleri üretimi alanında faaliyet gösteren bir mobilya
firmasında üretim süresince kullanılan çeşitli kimyasalların içeriğindeki uçucu organik
bileşenlerin çeşitleri, ölçümü, standartlara uygunluğu iş sağlığı ve güvenliği açısından ayrıntılı
olarak incelenmiştir. Genel olarak tesisin üretim safhasında farklı sekiz bölümünde
Tablo.2’de verilen ölçüm yapılan Bölümlerde sunulan işleri gerçekleştiren ve kişisel verileri
koruma kanununca isimleri verilmeyen sadece numaralandırılan sekiz çalışan için uçucu
organik bileşiklerin ölçümünden elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. Her bölümde
havalandırma mevcut ve aktif olup; Montaj, Panel Ambalaj, Makine, Temizlik ve Metal
iskelet robot kaynak bölümlerinde çalışan işçilerin ölçümlerinde herhangi bir UOB tespit
edilmemiştir.
Yatak Hattı ve Ahşap İskelet Yaş boya bölümlerinde alınan ölçümlerde personellerin çeşitli
kimyasallara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Yatak hattında yapıştırma için kullanılan tutkalın
yapılan iş esnasında ortama yayıldığı, ancak kullanılan lokal aspiratörler ve genel aspiratörler
ile çekilerek sınır değerin altında tutulduğu gözlenmiştir. Maruziyeti en aza indirmek için
daha güçlü aspiratörler ile çekişi arttırmak veya yapıştırma işlemi esnasında kullanılan bandın
üzerindeki bölümünü kabin içine alarak çalışanın tek noktadan maruz kalmasını sağlamak
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maruziyet seviyesini düşürecektir. Aynı zamanda Yatak hattında çalışan personelde ölçüm
sonucu ortaya çıkan kimyasallardan koruyacak tam yüz maske verilmesi maruz kalınan
kimyasal konsantrasyonunu en az düzeyde tutacaktır.
Ahşap İskelet Yaş Boya bölümünde yapılan boyama işlemi kabin içinde gerçekleştirilmekte
ve kabinin içerisinde ortaya çıkan kimyasalları çeken aspiratörler bulunmaktadır. Bu
aspiratörlere ek olarak boyama esnasında lokal aspiratörler kullanılarak maruziyet sınır
değerini düşürmek mümkündür. Ahşap İskelet Boya hattında çalışan personelin idari
uygulamalar ile iş rotasyonu yaptırılarak maruziyet süresinin düşürülmesi Tablo.3’de tespit
edilen kimyasallara maruziyeti azaltacaktır. Her iki bölüm içinde kullanılan tutkal ve boyanın
MSDS dosyaları incelenerek yapısındaki kimyasallardan koruyucu tam yüz maske verilmesi
maruziyet seviyesini düşürmede yardımcı olacaktır. Aynı zamanda tutkalın ve boyanın
kullanılan görevdeki işlevde göz önünde bulundurularak daha az zararlı olan bir tutkal ve
boya kullanılarak ikame edilmesi tavsiye edilmektedir.
Montaj hattı, Ambalaj Hattı ve Temizlik Hattı’nda çalışan personellerin belirtilen görevleri
gerçekleştirdikleri esnada alınan ölçümlerde her hangi bir UOB tespit edilememiştir.
Yaptıkları görevler esnasında kullanılan ekipman ve kimyasal içerikli yapıştırma ve
temizleme
elemanlarının
oda
sıcaklığında
buharlaşmadığı
yada
buharlaşma
konsantrasyonunun aspiratörler ile çekilerek personelin solunum bölgesine gelmeden emildiği
gözlenmiştir. Ambalaj Hattı yapıştırma işleminde kullanılan yapıştırma makinasının ambalajı
sadece ısıttığı ancak faz değiştirip uçucu hale getirmeyecek kadar küçük ısıların kullanıldığı
gözlenmiştir.
Makine Hattı Homag Yapıştırma ve Metal İskelet Robot Kaynak bölümünde alınan ölçümler
esnasında personelin sadece makine kontrollerini gerçekleştirdiği, kimyasalın çıkış noktasına
yaklaşmadığı izlenmiştir. Bunun sebebi olarak kaynak noktasından çıkan kimyasalın makine
kontrol panelinde çalışan personele gelene kadar konsantrasyonunun tespit edilemeyecek
kadar alt seviyelere düştüğü ve genel aspiratörler ile çekildiği tespit edilmiştir.
Genel olarak alınan önlemler ve Tablo.3’deki sonuçlar göz önünde bulundurularak tespit
edilen kimyasalların verilen sınır değerlere yaklaşmadığı ve altında olduğu gözlenmiştir.
Alınan önlemler maruz kalınan kimyasalları en az konsantrasyon düzeyinde tutmayı
başarmıştır.
KAYNAKÇA
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maruziyet ölçümü-Meslek ile ilgili maruziyet sınır değerlerine uygunluğun denenmesi
ölçüm metodu .
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ölçümü-Meslek ile ilgili maruziyet sınır değerlerine uygunluğun denenmesi ölçüm
metodu .
TS ISO 16200. (tarih yok). İş yeri hava kalitesi - Uçucu organik bileşiklerden numune alma
ve çözücü desorpsiyonu / gaz kromatografisiyle analiz - Bölüm 1: Pompa ile numune
alma işlemi .
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NONVALVÜLER ATRİAL FİBRİLASYON NEDENİ İLE YENİ ORAL
ANTİKOAGÜLAN VEYA VARFARİN KULLANAN COVID-19 LU HASTALARIN
D-DİMER DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Uz. Dr. Gülay AYDIN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji
Bölümü, Kocaeli, TÜRKİYE
Orcid ID: 0000-0002-3151-4448
ÖZET
Amaç: Nonvalvüler atrial fibrilasyon nedeni ile yeni oral antikoagülan veya varfarin kullanan
Corova virus disease-19 (Covid-19 ) lu hastaların D-dimer düzeylerini karşılaştırmayı
amaçladık.
Metod:Bu çalışma Covid-19 lu hastalar için dizayn edilmiş olan pandemi hastanesinde
yapılmış retrospektif gözlemsel vaka-kontrol çalışmasıdır. Hastaların demografik özellikleri;
yaş, kadın cinsiyet, diyabetes mellitus , hipertansyion , hiperlipidemi , kronik obstruktif
akciğer hastalığı, dökümante koroner arter hastalığı, inme öyküsü ve kullanmakta oldukları
ilaçlar kaydedildi. Çalışmaya sadece 18 yaş ve üzeri hastalar dahil edildi. Varfarin veya yeni
oral antikoagülan (YOAK) kullanan total 51 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalar hastanemize
kabul edilen ve pandemi servislerinde takip ve tedavi edilen hastalardı. Hastalar varfarin
grubu ve yeni oral antikoagülan grubu olarak ikiye bölündü. Hastaların 18 tanesi varfarin, 31
tanesi YOAK ( dabigatran, edoksaban, rivaroksaban, apiksaban) kullanıyordu. D-dimer
seviyeleri hastaneye kabulde ölçüldü. Kontrol D-dimer seviyeleri tedavinin 5. gününde
ölçüldü. Hastalar 3 ay takip edildi.
Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşı 76.1 ± 9.8 idi. Hastaların 44 (%86.3) tanesi 65 yaş ve
üzerinde idi. Hastaların 25 ( %49.0) tanesi kadın idi. Hastaların eşlik eden komorbiditeleri
karşılaştırıldığında hipertansiyon (p=0.017) ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (p=0.040 )
varfarin grubunda daha fazla idi. Hastaların kullandıkları ilaçlar karşılaştırıldığında varfarin
grubunda beta bloker kullanmı daha fazla idi (p=0.039).
Hastaneye kabulde D-dimer
seviyeleri varfarin grubunda ortalama 1.9 ± 4.8 µg/ml, yeni oral antikoagülan grubunda Ddimer seviyeleri ortalama 1.1 ± 1.9 µg/ml idi; istatistiksel olarak iki grup arasında önemli fark
yoktu (p=0.565). Tedavinin 5. gününde ölçülen kontrol D-dimer seviyeleri varfarin ve yeni
oral antikoagülan grubunda sırasıyla 0.9 ± 1.5 µg/ml ve 2.3 ± 4.3 µg/ml idi; istatistiksel
olarak iki grup arasında önemli fark yoktu (p=0.232 ). YOAK grubunda sadece bir hastada
akut derin ven trombozu tespit edildi. Varfarin grubunda akut derin ven trombozu tespit
edilmedi. YOAK grubunda 2 (13.3%) hasta, varfarin grubunda 7 (21.2%) hasta takip
sürecinde öldü. Hastane takiplerindeki D-dimer değişimleri karşılaştırıldığında mekanik
ventilatöre bağlanan grupta istatistiksel olarak anlamlı yükseklik vardı 3.0 ±5.4 (p=0.005).
Tartışma: Varfarin veya YOAK kullanan Covid-19 lu hastalar karşılaştırıldığında D-dimer
seviyeleri ve mortalite oranları arasında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
yoktu. Covid-19 lu hastalarda tromboembolizimden korunmada YOAK ların varfarinden
aşağı olmadığı gözlendi.
Anahtar kelimeler: Covid-19, D-dimer, yeni oral antikoagülan, varfarin
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COMPARISON OF D-DIMER LEVELS USING NEW ORAL ANTICOAGULANT OR
WARFARINE DUE TO NONVALVULAR ATRIAL FIBRILLATION WITH COVID19 PATIENTS
ABSTRACT
Aim: We aimed to compare D- dimer levels using new oral anticoagulant (NOAC) or
Warfarin due to nonvalvular atrial fibrillation (AF) with Covid-19 patients.
Metod: Study was an observational retrospective case-control study conducted in a pandemia
hospital designated for Covid-19 patients. Demographic features of the patients age, female
gender , diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia, chronic obstructive pulmonary
disease , documented coronary artery diseases , stroke history and medicines they are using
were recorded. Only adults over the age of 18 were included in the study. Total of 51
patients using NOAC or warfarin were included in this study. Who were admitted to our
hospital and treated in pandemic ward. 18 of them were using warfarin and 31 of them were
using NOAC (dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, apiksaban). D-dimer levels were measured
on admission. The control D-dimer levels were measured on the 5th day of treatment. The
patients are followed up 3 months.
Results: The mean age of the patients was 76.1 ± 9.8 years. 44(86.3%) of the patients were 65
years and older. 25 (49.0%) of the patients were female. When the co-morbidities of the
patients were compared hypertension (p=0.017) and chronic obstructive pulmonary disease
(p=0.040 ) were higher in the warfarin group. When the drugs used by the patients were
compared, the use of beta blockers was higher in the warfarin group (p=0.039). D-dimer
levels were on admission 1.9 ± 4.8 µg/ml in the warfarin and 1.1 ± 1.9 µg/ml in the NOAC
group; no statistically significant difference was found (p=0.565). Control D-dimer levels on
the fifth day of treatment were 0.9 ± 1.5 µg/ml and 2.3 ± 4.3 µg/ml in the Warfarin and
NOAC group, respectively. No statistically significant difference was found (p=0.232 ).
Acute deep vein thrombosis developed in only 1 patient in the NOAC group. No acute deep
vein thrombosis developed in the warfarin group. 2 (13.3%) patients from the NOAC group
and 7 (21.2%) patients from the warfarin group died during the follow-up period. When Ddimer changes in the hospital follow-up were compared, it was found that there was a
statistically significant increase in the group connected to the mechanical ventilator 3.0 ±5.4
(p=0.005).
Conclusion: When the D-dimer levels and mortality rates of patients using warfarin or
NOAC with Covid-19 were compared, no statistically significant difference was found
between the two groups. It has been observed that NOACs are not lower than warfarin in
protection from thromboembolism in patients with Covid-19.
Key Words: Covid-19, D- dimer, NOAC, Warfarin
D-dimer Levels in the Covid-19 Patients
Introduction
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) was declared as a pandemic by the World Health
Organization on March 11, 2020 and causes a serious increase in mortality and morbidity.
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the virus responsible for
the COVID-19 (1). In December 2019, an outbreak of a new type of coronavirus was noted
with a novel member of the coronavirus family. Bats are thought to be a viral reservoir, given
the high homology of SARS-CoV-2 to other SARS-like viruses found in bats. (2) Based on
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WHO data, there were 41,809,078 confirmed cases, 1,139,372 confirmed deaths in 218
countries, areas or territories worldwide at October 25, 2020 (3).
D-dimer is based on its containment of two D-fragments of fibrin joined by a cross-link factor
VIII. While the presence of D-dimer within the peripheral circulation supports existing
thrombus and correlates directly with the burden of fibrin that subsequently undergoes lysis, it
does not specify the site of thrombus (4). Severe Covid-19 can be complicated with
coagulopathy, namely disseminated intravascular coagulation, which has a rather
prothrombotic character with high risk of venous thromboembolism (VTE) (5). It has been
reported that Covid-19 was associated with hemostatic abnormalities and markedly elevated
D-dimer levels were observed (6, 7). In a study of 449 patients with severe Covid-19
symptoms, anticoagulant therapy mainly with low molecular weight heparin (LMWH)
appeared to be associated with lower mortality in the subpopulation meeting sepsis‐induced
coagulopathy criteria or with markedly elevated D‐dimer (8). Our hypothesis was that the
incidence of thromboembolism in the NOAC group would be lower or equal than the
Warfarin group. There are no articles in the literature regarding which oral anticoagulant
therapy is better in studies conducted so far.
Material and Methods
Study design
Study was an observational retrospective case-control study conducted in a pandemia hospital
designated for Covid-19 patients. Only adults over the age of 18 were included in the study.
Patients with acute myocardial infarction, acute pulmonary embolism and acute deep vein
thrombosis were excluded from the study. Of 4292 patients who were assessed and tested, 51
(0.11%) confirmed Covid-19 positive AF patients were enrolled into the study. 18 of them
were using Warfarin and 31 of them were using NOAC (dabigatran, edoxaban, rivaroxaban,
apixaban). The diagnosis of Covid-19 was established according to WHO interim guidance
(9). Patients with laboratory confirmed Covid-19 PCR positivity and patients who are PCR
negative but have a high clinical suspicion of COVID-19 due to their contact history, clinical
laboratory and computed thorax tomography findings were retrospectively enrolled in our
study. In-formed consent was obtained from all patients who participated in the study. The
research was ethically conducted in accordance with the Declaration of Helsinki. The protocol
was approved by the local ethics committee .
Data collection
All clinical, laboratory, and outcome data were extracted from electronic medical records
using a standardized data collection form and patient’s file from archive. All data were
checked by two physicians and statistical analysis was done by one biostatistician.
Laboratory assay
Blood samples and PCR swabs were taken from patients who applied to the emergency
service or pandemic outpatient clinics. Routine laboratory tests, blood count, coagulation
profile, serum biochemical tests (including renal and liver function) high-sensitive cardiac
troponin T, N-terminal pro-B-type natriuretic peptide were performed in the laboratory of the
same hospital.
D-dimer was determined on Cobas T 511 automatic coagulation analyzer (Roche Diagnostics
GmbH)) by utilizing a latex-enhanced photometric immunoassay. Inter and intra-day
variability coefficients were 3.41% and 4.22%. The laboratory reference range was 0-0.5
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μg/ml. The D-dimer result was expressed in μg/ml FEU (Fibrinogen Equivalent Unit). All
measurements were done within 2 hours after blood sampling.
Electrocardiography was taken within 24 saat hours after admission. Transthoracic
echocardiography reports were obtained from electronic medical records in the hospital data
processing system.
Statistical analysis
Statistical analyses were performed by IBM SPSS for Windows Version 21.0. Numerical
variables were summarized as mean ± standard deviation values. Categorical variables were
given as frequencies and percentages. Categorical variables were compared by chi-square test.
Normality of the continuous variables was evaluated by Shapiro-Wilk test. Differences
between the groups for continuous variables were determined by Mann–Whitney U test.
Survival curves were presented by the Kaplan-Meier method and the curves between control
and patient groups were compared by the log-rank test. A p value less than 0.05 was
considered as significant.
Results
Warfarin or NOAC treatments the patients used before Covid-19 were continued in the
nonvalvular AF group if there was no contraindication. In patients using warfarin for AF, the
INR value was kept between 2-3. Of 51 eligible patients; the mean age was 76.1 ± 9.8 years,
ranging from 51 to 90 years, 44 (86.3 %) patients were older than 65 years and 25 (49%)
patients were female. The basic clinical characteristics of the patients, including age, gender,
comorbidities are listed in Table 1. When two groups were compared, no difference was
found in age (p=0.882), gender (p=0.382), diabetes mellitus (p=1.000), hyperlipidemia
(p=0.077), coronary artery disease (p=0.358), heart failure (p=0.565), stroke history (p=0.727)
and PCR positivity (p=0.368). In Warfarin group, hypertension and chronic obstructive
pulmonary disease was seen more frequently than NOAC group and there was a statistically
significant difference, (p=0.017) and (p=0.040), respectively.
The medications that patients use at admission are shown in Table 2. When the two groups
were compared, the nonuse of beta-blockers were found to be higher in Warfarin group
(n=18) in comparison to NOAC group (n=4) and the difference was statistically significant
(p=0.039).
In the warfarine group median Aspartate Amino Transferase (AST) levels 24 U/L (112360)(p=0.042) (normal range: 0-32 U/L) and median Alanine Amino Transferase (ALT)
levels 22 U/L (11-839) (p=0.337) (normal range:0-41 U/L) were higher then the NOAC
group and there was a statistically significant difference between the two groups.There was
no statistically significant difference between the other parameters between the two groups
(glucose, sodium, potassium, lactate dehydrogenase, calcium, ferritin, C-reactive protein,
white blood cell count, hematocrit, red blood cell count, mean corpuscular volume,
neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocyte, monocyte count, mean platelet volume, platelet
large cell ratio,Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro BNP),High Sensitive Troponin T(Hstnt).
Control D-dimer levels were measured at hospital admission on the fifth day of treatment.
Comparison of admission and control D-dimer levels between the two groups are shown in
Table 3.
Normal range of D-dimer is <0.5 µg/ml in our hospital laboratuary results. Mean D-dimer
level in Warfarin group at admission was 1.9 ± 4.8 µg/ml, mean D-dimer level of NOAC
group was 1.1 ± 1.9 µg/ml, mean D-dimer level of all patients was 1.7 ± 4 µg/ml. Control
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mean D-dimer level in Warfarin group was 0.9 ± 1.5 µg/ml, control mean D-dimer level in
NOAC group was 2.3 ± 4.3 µg/ml and control mean D-dimer level of all patients was 1.4 ±
2.8 µg/ml. When the two groups were compared, there was no statistically significant
difference between the D-dimer levels measured at both hospital admission and control. The
distribution of D-dimer changes between two groups in Figure 1.
The warfarin group 65.6 ± 33.0(6-114) days, the NOAC group 52.8 ± 30.6(22-113) days; all
patients were followed up 61.6 ± 32.56(6-114) day. The Kaplan-Meier curves for overall
patients for follow-up is shown in figure 2.
Patients who have underlying comorbidities (cardiovascular disease, diabetes mellitus,
hypertension, cancer, chronic other immunosuppressive conditions, especially lung diseases),
who are over 50 years old and have pneumonia symptoms such as fever, muscle / joint pain,
cough and sore throat, whose SpO2 level is 90-93% in room air with a respiratory rate less
than 30 per minute and have poor prognostic criterion in blood tests taken at admission (blood
lymphocyte number less than 800/µl or CRP higher than 40 mg/l or ferritin higher than
500ng/ml or D-dimer which is higher than 1 µg/ml and have bilateral diffuse pneumonia
findings on chest radiography or thorax computerized tomography were admitted to the
pandemic ward.
Patients whose saturation fell below 90% despite the administration of O2 were taken to
intensive care unit. In the Warfarin group 10 (30.3%) patients and 4(25%) from the NOAC
group were followed in intensive care. 6 (30.3%) patients from Warfarin group
and 4 (25%) patients from the NOAC group were connected to the mechanical ventilator.
During mean 61.6±32.5 days follow-up; 7 patients from the NOAC group (21.2%) and 2
patients from the Warfarin (13.3%) group died from all-cause mortality. When the two groups
were compared, no statistically significant difference was found between the rates of
admission to the pandemic ward and intensive care unit, requirement of mechanical
ventilation and death rates. In NOAC group only 1 patient had acute deep vein thrombosis
during follow-up. These findings are shown in Table 4.
The copration of D-dimer changes are shown in Table 5. D-dimer change was found to be
statistically significant (p=0.005) in patients connected to a mechanical ventilator.
When mortality analysis was performed; mean D-dimer levels of survivors at admission to the
hospital was 1.6±4.4 µg/ml and mean D-dimer levels of non-survivors was 1.2±3.0 µg/ml.
Between the two groups no statistically difference was found (p= 0.404).
Control mean D-dimer levels of survivors was 1.2±3.0 µg/ml and control mean D-dimer
levels of non-survivors was 2.4±2.5 µg/ml µg/ml (p=0.348). Control D-dimer level was not
less than 0.5 µg/ml in any of the patients who died. The comparison of D-dimer changes
between survivors and non-survivors are shown in Table 6.
Discussion
After understanding the relationship of Covid-19 with coagulopathy, anticoagulants started to
be used in treatment. The incidence of both arterial and venous thrombotic events was
reduced after the use of anticoagulants.
Autopsy results guided us in understanding the relationship of Covid-19 with coagulopathy.
The first autopsy series performed in USA (10). All of the four patients tested in the autopsy
series was positive for SARS-CoV-2 (by 2019 Novel Coronavirus Real Time RT-PCR).
Notable laboratory findings were the development of elevated ferritin, fibrinogen, PT, and
within 24 hours of death. When the specimens taken from autopsies were examined in the
pathology laboratory, the following findings were found: the pulmonary arteries at the hilum
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were free of thromboembolism, there was diffusely edematous lung parenchyma, hemorrhage
in the peripheral parenchyma, small and firm thrombi in sections of the peripheral
parenchyma and absence of gross inflammation. Microscopic findings such as: mild to
moderate lymphatic infiltrates (predominately in the interstitial space), CD4+ lymphocytes
aggregated around small blood vessels that contained platelets and small thrombi,
desquamated type-2 pneumocytes within the alveolar spaces, small vesicles believed to
represent viral inclusions, thickening of alveolar capillaries with fibrin thrombi, entrapped
neutrophils and CD61+ megakaryocyte were obtained. Cardiomegaly and enlargement of the
right ventricles were observed in the examined hearts. There was individual myocyte necrosis
scattered with neighboring lymphocytes but coronary artery thrombosis was not seen in any of
the four decedents on histologic examination (11).
Magro et al. reported on the autopsy findings from five decedents with severe Covid-19
infections and acute respiratory distress syndrome. They defined that tissue damage was
complement-mediated. They described pauci-inflammatory capillary injury with mural and
luminal fibrin deposition similar to the the other autopsy studies (12).
Platelets play an important role in the clearance of viral pathogens and platelet interactions
with leukocytes trigger recruitment and tissue infiltration necessary for pathogen clearance
(13). Megakaryocytes actively produce platelets in the presence of Covid-19 infection (14).
The number of pulmonary megakaryocytes increases with infection, impaired lung function,
cardiovascular disease and circulatory compromise (15). An observation among patients with
Covid-19, particularly those with severe illness, is an elevation of D-dimer in the peripheral
blood (16). The large case series of patients with Covid-19 (n = 5700) in the New York City
area included baseline measurements of D-dimer (16). In the previous studies, D-dimer
elevation has been reported to be one of the most common laboratory findings noted in Covid19 patients requiring hospitalization. Guan et al. analyzed 1099 patients with laboratoryconfirmed Covid-19 from more than 550 hospitals in China (17) and found the nonsurvivors
had a significantly higher D-dimer level (median, 2.12 μg/mL) than that of survivors (median,
0.61 μg/mL). Ning et al. also observed abnormal coagulation results, especially markedly
elevated D-dimer in nonsurvivors with Covid-19. (18) Zhang L et al analized D-dimer levels
on admission to predict in-hospital mortality in patients with Covid-19. In their study, Zhang
L et al. showed that hospital admission D-dimer level greater than 2 µg/mL was an
independent predictor of in-hospital mortality indicator. (19) Until now, no study was
conducted with the D-dimer levels of Covid19 patients with AF. AF is an independent risk
factor for stroke and is also associated with increased mortality above the age of 65 in both
males and females (20). This study compared the Warfarin and NOAC groups exposed to
similar inflammatory and coagulopathy burden due to Covid-19 and it was determined that
NOACs were not inferior to Warfarin in terms of thromboembolism and mortality in Covid19. Current recommendations regarding thromboprophylaxis in Covid-19 patient is Low
Molecular Weight Heparin (LMWH) (21-22). Since the use of LMWHs is difficult and antifactor Xa cannot be reached everywhere for follow-up, it may be considered to use NOAC for
thromboembolism prophylaxis in patients with Covid-19.
This study has several limitations. Firstly, our study might have selection bias because it was
a single-center and retrospective study. Secondly, when compared to the general population,
the number of patients using warfarin or NOAC due to nonvalvular AF is low and therefore,
the number of patients that can be included in the study is low. Thirdly, PCR test for SARSCoV-2 was not positive in all study patients. However, there were typical lesions suggestive
of Covid-19 disease in computed tomography of all patients with the negative PCR test. In the
previous studies, patients with positive tomography findings and negative first PCR test were
shown to have positive results when repeated PCR tests were performed (23, 24).
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Conclusion
It has been observed that NOACs are not lower than warfarin in protection from
thromboembolism in patients with Covid-19. We think that it is better to continue warfarin
and NOAC treatment in AF patients unless contraindicated. Studies with larger patient groups
are required to develop oral anticoagulant treatments that can be applied in all Covid-19
treatment.
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Table 1: Demographic features of the patients.
Variables
Age(year)
Gender
Age
DM
HT
HL
CAD
HF
COPD
Stroke History
PCR+

M
F
<65
≥65
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

Warfarin
(n=33)
n (%)
76.1 ± 10.5
15 (45.5)
18 (54.5)
5 (15.2)
28 (84.8)
21 (63.6)
12 (36.4)
2 (6.1)
31 (93.9)
24 (72.7)
9 (27.3)
21 (63.6)
12 (36.4)
18 (54.5)
15 (45.5)
13 (39.4)
20 (60.6)
27 (81.8)
6 (18.2)
22 (66.7)
11 (33.3)

NOAC
(n=18)
n (%)
76.2 ± 8.7
11 (61.1)
7 (38.9)
2 (11.1)
16 (88.9)
15 (83.3)
3 (16.7)
6 (33.3)
12 (66.7)
17 (94.4)
1 (5.6)
14 (77.8)
4 (22.2)
8 (44.4)
10 (55.6)
13 (72.2)
5 (27.8)
14 (77.8)
4 (22.2)
9 (50.0)
9 (50.0)

Total
(n=51)
n (%)
76.1 ± 9.8
26 (51.0)
25 (49.0)
7 (13.7)
44 (86.3)
36 (70.6)
15 (29.4)
8 (15.7)
43 (84.3)
41 (80.4)
10 (19.6)
35 (68.6)
16 (31.4)
26 (51.0)
25 (49.0)
26 (51.0)
25 (49.0)
41 (80.4)
10 (19.6)
31 (60.8)
20 (39.2)

P value
0.882
0.382
1.000
0.202
0.017
0.077
0.358
0.565
0.040
0.727
0.368

DM: Diabetes mellitus, HT: Hypertension, HL: Hyperlipidemia, CAD: Coronary artery
disease,
HF: Heart Failure, COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
n: number, NOAC: New Oral Anticoagulant, F: Female, M: Male
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Table 2: Drugs used by patients on admission
Variables
Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban
Dabigatran
AB
BB
CCB
Aspirin
Klopidogrel
Statin
Oral AD
İnsülin
Diuretic
Acei-Arb
Spironolactone
Digoxin
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NOAC
(n=33)
n (%)

Warfarin
(n=18)
n (%)

Total
(n=51)
n (%)

1 (3.0)

3 (16.7)

4 (7.8)

15 (45.5)

14 (77.8)

29 (56.9)

14 (42.4)

5 (27.8)

19 (37.3)

2 (6.1)

1 (5.6)

3 (5.9)

2 (6.1)

1 (5.6)

3 (5.9)

5 (15.2)

1 (5.6)

6 (11.8)

4 (12.1)

1 (5.6)

5 (9.8)

3 (9.1)

1 (5.6)

4 (7.8)

23 (69.7)

15 (83.3)

38 (74.5)

21 (63.6)

7 (38.9)

28 (54.9)

5 (15.2)

1 (5.6)

6 (11.8)

5 (15.2)

2 (11.1)

7 (13.7)

P
value

13 (39.4)
12 (36.4)
4 (12.1)
4 (12.1)
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0.120
0.039
0.373
1.000
1.000
0.405
0.645
1.000
0.336
0.141
0.405
1.000
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Table 3: The comparison of D- dimer levels between groups
Variables
D dimer 1
D dimer 2
D dimer changes
<0.5
D dimer 1
>0.5
<0.5
D dimer 2
>0.5
D-dimer 1: admission

Warfarin (n=33)
Mean ±SD
1.9 ± 4.8
0.9 ± 1.5
-1.1 ± 4.0
19 (57.6)
14 (42.4)
19 (57.6)
14 (42.4)

NOAC (n=18)
Mean ±SD
1.1 ± 1.9
2.3 ± 4.3
1.4 ± 2.8
9 (50.0)
9 (50.0)
9 (50.0)
9 (50.0)

Total (n=51)
Mean ±SD
1.7 ± 4.0
1.4 ± 2.8
-0.3 ± 4.2
28 (54.9)
23 (45.1)
28 (54.9)
23 (45.1)

P
value
0.565
0.232
0.465
0.769
0.769

D-dimer 2: control SD: Standard Deviation

Table 4: Hospital follow-up of patients

Variables

NOAC
(n=33)

Warfarin
(n=18)
Number
(%)

Total
(n=51)
Number
(%)

23 (69.7)

12 (70.6)

35 (70.0)

10 (30.3)

4 (25.0)

14 (28.6)

6 (18.2)

4 (25.0)

7 (21.2)

2 (13.3)

10 (20.4)
39
9 (18.8)

Number (%)
Pandemic Ward
Intensive Care Unit
Mekanic Ventilator
Nonsurvivor
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1.000
1.000
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0.700
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Table 5: The comparison of D- dimer changes on hospital follow-up
Median (MinMax)

Variables
Warfarin

0 (-13.1 – 16.8)

NOAC

0 (-17 – 1.4)

Warfarin

0 (-17 – 1.4)

NOAC

0.4 (-13.1 – 16.8)

Warfarin

0 (-17 – 1.4)

NOAC

1.8 (-3 – 16.8)

Warfarin

0 (-17 – 16.8)

NOAC

0 (-7.5 – 5.8)

Pandemic Ward

Intensive Care Unit

Mekanic Ventilator

Nonsurvivor

P value

0.396

0.218

0.005

0.775

Table6: The comparison of D- dimer changes between survivors and non-survivors
Variables
D dimer 1
D dimer 2
D dimer change
<0.5
D dimer 1
>0.5
<0.5
D dimer 2
>0.5
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Survivors
(n=42)
Mean ± SD
1.6 ± 4.4
1.2 ± 3.0
-0.4 ± 4.5
24 (61.5)
15 (38.5)
22 (56.4)
17 (43.6)

Non-survivors
(n=9)
Mean ± SD
2.3 ± 3.2
2.4 ± 2.5
0.1 ± 3.9
4 (44.4)
5 (55.6)
4 (44.4)
5 (55.6)

149

Total
(n=51)
Mean ± SD
1.7 ± 3.0
1.4 ± 2.9
-0.3 ± 4.4
28 (58.3)
20 (41.7)
26 (54.2)
22 (45.8)

P
value
0.404
0.348
0.775
0.460
0.713
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Figure Figure2
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DİYABETİK MİKROALBUMİNÜRİLİ HASTALARDA ACE İNHİBİTÖRÜ VE
KALSİYUM KANAL BLOKERİ SABİT DOZ KOMBİNASYON KULLANIMININ
NEFROPATİYE VE SAĞ KALIMA ETKİSİ
Uzm. Dr. Oben DUMAN
Antalya Memorial Hastanesi, İç Hastalıkları
Orcid ID: 0000-0001-6066-8684
ÖZET
Mikroalbuminüri, diyabetik hastalarda renal ve kardiyovasküler organ hasarını en erken
gösteren bulgudur. Tip 2 diyabetik mikroalbuminürili hastalara müdahale edilmediğinde,%
30'u açık nefropatiye ve sonunda son dönem böbrek yetmezliğine ilerler. Proteinürili
diyabetiklerde, son dönem böbrek hastalığına ek olarak kardiyovasküler hastalık sıklığı
artmıştır. Mikroalbuminürili diyabetik hastaların daha sıkı kardiyovasküler risk yönetimine ve
daha yoğun kan basıncı kontrolüne ihtiyacı vardır.
Araştırmalar, diyabetiklerde kullanılan bazı antihipertansif terapötik ajanların yalnızca etkili
kan basıncı kontrolü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda mikroalbuminüriyi de gerilettiğini
göstermektedir. Bu durum, diyabetik hastaların mortalite ve morbiditesine olumlu katkı
sağlamaktadır. Ancak etkili tedaviye ulaşmak için çoğunlukla iki veya daha fazla
antihipertansif ilacın birlikte kullanılması gerekir.
Çalışmamızda, mikroalbuminürili diyabetik hastalara ACE inhibitörü (Trandolapril) ve
kalsiyum kanal bloker (Verapamil) ile sabit doz kombinasyon tedavisi uyguladık. Hastaların
kan basıncı, nabız ve mikroalbuminüri üzerindeki etkisini takip ederek tedavimizin renal ve
kardiyovasküler korumadaki etkinliğini göstermeyi amaçladık.
2000'lerden beri güncellenen sistematik incelemeler, diyabetik hastalarda yeni başlayan
böbrek hasarının birincil önlenmesinin önemini açıklamaktadır. 2002 ile 2011 yılları arasında
açıklanan PROCOPA, INVEST, ACCOMPLİSH, BENEDICT-B gibi önemli çalışmalar, kan
basıncının uygun şekilde yönetilmesinin ve mikroalbuminürünin gerilemesinin diyabetik
hastaların sağ kalımına katkısını göstermiştir. Elde ettiğimiz bulgular açıklanan çalışmalarla
benzerdi.
Çalışmamızda
Trandolapril-Verapamil
kombinasyon
tedavisi
ile
mikroalbuminürinin 3 ay sonunda% 47,8 azaldığını gözledik. Elde ettiğimiz veriler, bizden
sonra yapılan önemli çalışmaların sonuçlarıyla tutarlıydı.
Sonuç olarak, mikroalbuminürinin gerilemesi veya normalleşmesi, diyabetik hasta
tedavilerinde önemli bir hedef olmalıdır. Gözlemlerimiz, ACE inhibitörü ve dihidropiridin
olmayan kalsiyum kanal blokeri kombinasyonunun, diyabetik mikroalbuminürili hastalarda
böbrek ve kalp sistemleri üzerinde yararlı etkilere sahip olduğunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Mikroalbuminüri, Trandolapril, Verapamil, Nefropati, Önleme
ABSTRACT
Microalbuminuria is the earliest finding showing renal and cardiovascular organ damage in
diabetic patients. When patients with type 2 diabetic microalbuminuria are not intervened,
30% progress to open nephropathy and eventually to end-stage renal failure. In diabetic
patients with proteinuria, the incidence of cardiovascular disease has increased in addition to
end-stage renal disease. Diabetic patients with microalbuminuria need tighter cardiovascular
risk management and more intensive blood pressure control.
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Studies show that some antihypertensive therapeutic agents used in diabetics not only provide
effective blood pressure control but also regress microalbuminuria. This situation positively
contributes to the mortality and morbidity of diabetic patients. However, in order to achieve
effective treatment, two or more antihypertensive drugs should be used together.
In our study, we applied fixed-dose combination therapy with ACE inhibitor (Trandolapril)
and calcium channel blocker (Verapamil) to diabetic patients with microalbuminuria. We
aimed to demonstrate the effectiveness of our effective treatment in renal and cardiovascular
prevention by following its effect on blood pressure, pulse, and microalbuminuria.
Systematic reviews updated since the 2000s explain the importance of primary prevention of
incipient kidney damage in diabetic patients. Important studies such as PROCOPA, INVEST,
ACCOMPLİSH, BENEDICT-B announced between 2002-2011 have shown the contribution
of proper management of blood pressure and regression of microalbuminuria to the survival
of diabetic patients. Our findings were similar to the studies described. In our study, we
observed that with Trandolapril-Verapamil combination therapy, microalbuminuria decreased
by 47.8% at the end of 3 months. The data we obtained was consistent with the results of
important studies done after us.
Consequently, regression or normalization of microalbuminuria should be an important goal
in diabetic patient treatments. Our observations support that the combination of ACE inhibitor
and non-dihydropyridine calcium channel blocker has beneficial effects on kidney and heart
systems in patients with diabetic microalbuminuria.
Keywords: Diabetes, Microalbuminuria, Trandolapril, Verapamil, Nephropathy, Prevention
Giriş:
Diyabetes Mellitus, tüm dünyayı etkileyen bir halk sağlığı sorunudur. Dünya üzerinde
yaklaşık 340 milyon diyabetik hasta mevcuttur ve bu sayı her geçen gün artmaktadır (1). Bu
sayının 2035 yılına kadar 600 milyona yaklaşacağı tahmin edilmektedir (2).
Diyabeti olan her üç yetişkinin birinde diyabetik nefropati gelişir (3) (4). Diyabetik nefropati,
son dönem böbrek yetmezliğinin en büyük nedenidir (5).
Mikroalbuminüri, çoğunlukla diyabetik nefropatinin ilk göstergesidir. Hastalık ilerledikçe
mikroalbuminüri yerini açık proteinüriye bırakır. Diyabetik nefropatili hastalarda proteinüri
gerilemezse veya uzun süre devam ederse, proteinürinin neden olduğu glomerüler ve tubüler
hasar ilerler. Bu sürecin sonunda da son dönem böbrek yetersizliğe gelişir (6). Daha tanı
anında diyabetik hastaların %6’sında mikroalbuminüri bulunmaktadır (7). Mikroalbuminüri,
gelişen nefropatinin yanı sıra altta yatan kardiyovasküler hastalığın varlığını da gösterir (8).
Diyabetik hastaların % 20 ile % 60'ı aynı zamanda hipertansiftir (9). Diyabetik hipertansifler,
vasküler komplikasyonlar açısından normal tansiyonlu hastalara kıyasla 2-4 kat daha fazla
risk altındadır (10) (11). Kan basıncının ve idrar albümin düzeylerinin düşürülmesi, son
dönem böbrek hastalığı riskinin yanı sıra miyokard infarktüsü ve felç riskini azaltır (12).
Antihipertansif ajanlardan anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEi) ve kalsiyum
kanal blokerleri (KKB) en yaygın kullanılanlar ilaçlar arasındadır. ACEi ve dihidropiridin
olmayan (non-DHP) KKB ajanlar, intraglomerüler basıncı düşürerek proteinüriyi azaltırlar.
Bu sayede antihipertansif etkinliklerinin yanında reno-protektif etki gösterirler (13)
Yapılan çalışmalarda diyabetik nefropatili hastalarda ACEi ve KKB’leri birlikte kullanımının,
tek başına kullanımlarına göre proteinüriyi daha fazla azalttıkları gözlenmiştir (14).
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Çalışmamızda mikroalbuminürisi olan diyabetik hastalara ACEİ olarak trandolapril (2
mg/gün) ve non-DHP KKB ajanı verapamil (180mg/gün) sabit doz kombinasyonu uygulandı.
Tedavi sonrası hastalarda sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, nabız dakika sayısı ve
mikroalbuminüriye olan etkileri gözlendi.
Çalışmanın amacı, mikroalbuminürisi olan diyabetik hastalarda seçilen kombinasyon
tedavisinin reno-vasküler koruyuculuğunu değerlendirmekti.
Materyal ve Metot:
Çalışmaya Ocak 2001- Ocak 2002 tarihleri arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.
Dahiliye Polikliniğine başvuran, diyabeti ve mikroalbuminürisi olan hastalar dahil edildi.
Çalışmaya dahil edilme kriterleri: Hastaların 18 yaşından büyük olması, Tip I veya Tip II
Diabetes Mellitus’u olması ve mikroalbuminürünin bulunması şartı arandı. Hipertansif
mikroalbuminürili hastaların yanı sıra normotansif mikroalbuminürili hastalar da çalışmaya
dahil edildi. Hipertansif hastalarda üst sınır olarak sistolik kan basıncı <180 mmHg, diyastolik
kan basıncı <110 mmHg olarak belirlendi. Mikroalbuminürinin referans değerleri 30-300 mg/
24 saat olarak kabul edildi.
Çalışma dışında bırakılma kriterleri: ≥300 mg/ 24 saat proteinürisi olan, JNC-VI raporu
sınıflamasına göre evre 3 hipertansiyonu olan (sistolik kan basıncı ≥ 180 mm Hg, diyastolik
kan basıncı ≥ 110 mm Hg), ACEi ve KKB’lerine karşı aşırı duyarlılık ve alerji öyküsü olan,
herhangi bir sebebe bağlı sekonder hipertansiyonu olan akut renal yetersizliği, kronik renal
yetersizliği (kreatinin klirensi < 30 ml/dk), polikistik böbrek varlığı, karaciğer yetersizliği,
kalp yetersizliği, iskemik kalp hastalığı, hiperpotasemi, üriner sistem enfeksiyonu olan
hastalar çalışma kapsamı dışında tutuldu.
Bu kriterlere uygun 30 hasta çalışmaya alındı. Hastaların kan basıncı ölçümleri, cıvalı
sfingomanometre ile JNC-Vl kriterlerine uygun olarak ölçüldü. Kan basıncı ve nabız
ölçümleri hasta oturur durumda, en az 15 dakika istirahat sonrasında ve ölçüm öncesinde
sigara ve kahve içmemiş iken gerçekleştirildi.
Hastaların mikroalbuminüri ölçümleri 24 saatlik biriktirilmiş idrar örnekleri üzerinden
yapıldı. 24 saatlik idrar için, günün ilk idrarını dışarı yaptıktan sonra geri kalan idrarlarını gün
boyunca bir kaba biriktirmeleri sağlandı. Ertesi sabah 07’ye kadar yaptıkları idrarlar,
biriktirdikleri kap ile laboratuvara teslim edildi. Mikroalbuminüri, spectrophotometic
(Biosystem S.A, Spain) yöntemle tayin edildi.
Çalışmaya dahil edilen 30 hastaya ACE inhibitörü (Trandolapril 2 mg/ gün) ve non-DHP
kalsiyum kanal blokeri (Verapamil 180 mg/gün) sabit doz kombinasyon tedavisi 3 ay süreyle
uygulandı. Tedavinin etkinliğini değerlendirmek üzere hastaların sistolik kan basınçları,
diyastolik kan basınçları, nabız dakika sayıları ve mikroalbuminüri düzeyleri olmak üzere 4
parametre izlendi. Tedavi öncesi ölçülen bu dört parametre değerleri, tedavi başlangıcından 1
ay ve 3 ay sonra tekrar ölçüldü.
Toplanan veriler SPSS Windows paket programı ile değerlendirildi. Verilerin önce sıklık
dağılımları tutarlılık kontrolleri ve tanımlayıcı bulguları değerlendirildikten sonra, sürekli
değer p karşılanıyorsa T-Testi; karşılanmıyor ise Friedman yapıldı. Sınıflandırılmış verilerin
karşılaştırılmasında ki-kare (x2) testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri için p<0.05
alındı.
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Bulgular:
Çalışmaya yaşları 29 ile 87 arasında değişen (ortalama 49,5) 16 erkek ve 14 kadın dahil
edildi. Hastaların 16'sı sigara içiyor, diğer 14'ü sigara içmiyordu.
Hastaların tedavi öncesi ortalama sistolik kan basınçları 152,16 ±17,74 mmHg, ortalama
diyastolik kan basınçları 95,00 ±10,25 mmHg, ortalama nabız dakika sayısı 88,20 ±7,63/dk,
ortalama mikroalbuminüri değerleri 126,40 ±108,81mg/dl idi.
Trandolapril 2mg/gün ve Verapamil 80mg/gün sabit doz kombinasyonu ile tedavi edilen
hastaların bir aylık tedavi sonrasında tüm hastaların ortalama sistolik kan basınçları 140,66
±16,75 mmHg, diyastolik kan basınçları 87,83 ±10,22 mmHg, ortalama nabız dakika sayısı
84,16 ±8,51/dk, ortalama mikroalbuminüri değerleri 114,30 ±95,19 mg/dl olarak saptandı.
Üç aylık tedavi sonrasında tüm hastaların ortalama sistolik kan basınçları 125,83 ±10,99
mmHg, diyastolik kan basınçları 80,33 ±9,27 mmHg, ortalama nabız dakika sayısı 78,66
±7,64/dk, ortalama mikroalbuminüri değerleri 65,95 ±64,20 mg/dl olarak saptandı (Şekil-1)
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Şekil -1: Hastaların tedavi öncesi ve sonrası incelenen parametrelerindeki değişiklikler
(3 ay sonunda sistolik ve diyastolik ortalama kan basınçlarında, nabız dakika sayılarında, 24
saatlik idrarla atılım sonunda saptanan mikroalbuminüri ortalama değerlerinde tedavi ile
elde edilen düşmeler istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (tüm parametreler için p<0.000)
Tartışma:
Proteinüri, tip 2 diyabet ve esansiyel hipertansiyon tanılı hastalarda renal fonksiyonların
kötüleştiğini gösteren güçlü bir prediktörüdür (15). Tip 2 diyabet hastalarında artan proteinüri
aynı zamanda myokard infarktüsü ve inme riskini de artırır (16). Mikroalbuminürinin açık
proteinüriye ilerlemesine katkıda bulunan risk faktörleri daha yüksek başlangıç proteinüri
seviyeleri, daha yüksek kan basıncı, kötü glisemik kontrol ve sigara içimidir (17) (18).
Mikroalbuminüri 24 saatte böbreklerden atılan 30 ile 300 mg/dl arasında değişen protein
atılımı olarak tanımlanır (4). Yeni kılavuzlarda mikroalbuminüri yerine “orta dereceli artmış
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albuminüri” terimi kullanılmaktadır (19) (20). Eski kılavuzlarda makroalbuminüri olarak
ifade edilen idrarla atılan proteinin > 300 mg / 24 saat olması durumu da “ciddi artmış
albuminüri” (aynı zamanda açık proteinüri) olarak tanımlanır (19) (21).
Kan basıncının düşürülmesi böbrek hastalarında idrarla protein atılımını ve bu sayede
nefropatinin ilerlemesini önleyebilir(22) (23). Antihipertansif ajanlardan anjiyotensin
dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEi) ve kalsiyum kanal blokerleri (KKB) diyabetik
hastalar için kan basıncı kontrollerinin ötesinde ekstra vasküler kazançlar sağlar.
Tip 2 diyabetli hipertansif hastalarda diyabetik nefropatinin birincil önlenmesinde başlangıç
tedavisi olarak ACEi tercih edilmektedir (24). ACEi, tüm antihipertansif ilaç grupları arasında
en güçlü antiproteinürik etkiyi gösteren ilaçlardır (25). Dihidropiridin olmayan (Non-DHP)
KKB ise, DHP grubu KKB’ne kıyasla proteinüriyi daha fazla azaltırlar (22).
Çalışmamızda, diyabetik mikroalbuminürili hastalara ACEi (trandolapril 2 mg) ve non-DHP
KKB (verapamil 180 mg) birlikte 3 ay boyunca günlük sabit doz tedavi uygulandı. Hastalarda
tedavinin 1. ay ve 3. ayında ölçülen sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, nabız dakika
sayısı ve mikroalbuminüri düzeyinde azalma gözlendi. Hastaların tamamında bu dört
parametredeki azalma ilaç kullanım süresine bağlı olarak belirginleşti.
3 aylık süre sonunda, izlediğimiz parametreler arasındaki en büyük azalma mikroalbuminüri
düzeyinde gözlendi. Mikroalbuminüri değerleri birinci ayda %9.5 azalırken, üçüncü ayın
sonundaki azalma %47.8 oldu. Tedavinin 1. ve 3.ayında sırasıyla; sistolik kan basıncında
%7.4 ve %17.3, diyastolik kan basıncında %7.5 ve %15.4, nabız dakika sayısında ise %4.5 ve
%10.8 azalmalar gözlendi.
İlacın yan etkileri açısından bakıldığında çalışmamızda hastalar arasında herhangi bir yan etki
gelişmedi. Çalışmayı yarıda bırakan hasta olmadı.
Çalışmamız, aynı dönemde veya daha sonra yapılan benzer çalışmalarla uyumluydu.
PROCOPA çalışmasında kullanılan farklı antihipertansif ajanların kan basıncına etkileri
benzer olsa da trandolapril ve verapamil birlikte kullanıldığında, ayrı kullanımlarına kıyasla
antiproteinürik etkinin en fazla olduğunu gösterdi (26).
INVEST ve ACCOMPLISH çalışmaları ACEi ile KKB’lerin birlikte kullanımlarının tek
başına kullanımlarına göre daha etkin kan basıncı düşüşü sağladığı ve kardiyovasküler olay
riskini azalttığını gösterdi (27) (28).
BENEDİCT-B çalışmasında, mikroalbuminürili hipertansif tip 2 diyabet hastalarında
trandolapril tedavisine eklenen verapamilin etkileri gözlendi. Çalışmada verapamilden
bağımsız olarak trandolaprilin hastaların yarısında albuminüriyi normal sınırlara gerilettiği ve
kalp damar sağlığına olumlu katkı sağladığı gözlendi. Trandolapril tedavisine eklenen
verapamilin renal ve kardiyovasküler sonuçları iyileştirmediği gözlendi (29).
Bunun yanı sıra KKB grubu ilaçlar, antihipertansif etkinlikleri yanında sempatik sinir sistemi
üzerinde farklı etkiler sergiler. Sempatik sinir aktivasyonu ise kronik böbrek yetmezliğinin
son dönem böbrek yetersizliğine ilerlemesinde katkıda bulunarak mortaliteyi arttırır (30).
Yapılan çalışmada non-DHP KKB’lerin, DHP KKB’lerinden farklı olarak sempatik aktiviteyi
güçlü bir şekilde azaltarak reno-protektif etki sağladığı gösterildi (31).
ACEi ve non-DHP KKB kombinasyonu diyabetik hastaların tedavisinde etkili ve güvenilir
olarak kullanacak antihipertansif ilaçlardır. Bu sonuçlar bize tedavide kullandığımız
Verapamil ve Trandolapril kombinasyonun hem etkili hem de iyi tolere edilebilen
antihipertansif ilaçlar olduğunu gösterdi.
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Sonuç:
Diyabetik hastalarda ACEi ve KKB birlikte kullanılmasının sistemik kan basıncını güvenli bir
şekilde düşürdüğü bilinmektedir. Yukarıda adı geçen çalışmalarda, kombinasyon tedavisinin
hipertansif veya normotansif diyabetik hastalarda kan basıncından bağımsız olarak, renal
hemodinamiğe yaptıkları olumlu etkilerle proteinüriyi azalttıkları gösterilmiştir. Ayrıca
proteinürinin azalması nefropati gelişimini yavaşlatmış, kardiyovasküler komplikasyonların
azalmasına katkı sağlamıştır. Oluşan renal ve kardiyovasküler koruyucu etki ile ACEi ve nonDHP KKB kombinasyon tedavisi diğer antihipertansiflere kıyasla olumlu bir fark yaratmıştır.
Çalışmamızda, diyabetik mikroalbuminürili olan 30 hastanın tamamında, günlük 180 mg
verapamil + 2 mg trandolapril üç aylık tedavisi sonrası idrar protein atılımında azalma
gözledik. Verilen tedavi aynı zamanda bu hastaların sistolik ve diyastolik kan basıncı, nabız
dakika sayısında anlamlı azalma yarattı. Ancak diyabetik mikroalbuminürik hasta sayımızın
düşük olması çalışmamızın sonuçlarını kısıtladı. Ancak takip edilen tüm parametrelerin ve
özellikle mikroalbuminürünin azalması ACEi ve non-DHP KKB’in birlikte kullanıldığı diğer
çalışmaların sonuçlarıyla uyumluydu. Çalışmamız trandolapril-verapamil kombinasyon
tedavisinin diyabetik mikroalbuminürili hastaların renal ve kardiyak sistemleri üzerine faydalı
etkiler sağladığını desteklemektedir.
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ÖZET
Öğretim programlarının hedeflerine ulaşması için öğrencilerin okulda öğrendiği bilgiyi
gündelik yaşamında kullanabilmesi çok önemlidir. Bu nedenle de verilen eğitimin öğrenciye
aktarılma yöntemi önem kazanmaktadır. Öğrencinin iyi bir öğrenme sürecinin olmasını
belirleyen temel faktörler okul, öğretmen, aile ve ailenin şartları olarak sıralanabilir. Bu
faktörlerdeki ihtiyaçların belirlenebilmesi ve giderilebilmesi için, Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından 2016 yılında 81 ilde ortaokul 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere, Akademik
Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) çalışması uygulanmıştır. Bu çalışmada,
Millî Eğitim Bakanlığının ABİDE çalışması ile elde edilen verilerden iki bin öğrencinin verisi
kullanılarak, kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmaktadır. Analiz
sonuçlarını grafiksel olarak da gösterebilmek için ilgili verilere uyum analizi uygulanmış ve
sonuçlar yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kategorik Veri, Uyum Analizi, ABİDE.
ABSTRACT
In order for the educational program to achieve its goals, it is very important that students can
use the knowledge they have learned in school in their daily life. For this reason, the
transferring method of the given education to the student becomes important. The main
factors that determine the student to have a good learning process can be listed as the school,
teacher, family, and family conditions. In order to determine and meet the needs in these
factors, the Monitoring and Evaluation of Academic Skills (ABİDE) study was applied to the
8th-grade students in 81 provinces in 2016 by the Ministry of National Education. In this
study, it is tried to determine the relationships between categorical variables using the data of
two thousand students from the data obtained by the ABIDE study of the Ministry of National
Education. In order to show the analysis results graphically, correspondence analysis is
applied to the mentioned data and the obtained results are interpreted in detail.
Keywords: Categorical Data, Correspondence Analysis, ABİDE.

www.artuklukongresi.org

158

Mardin/Turkey

January 15-16,
2021

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

1.GİRİŞ
Eğitim sistemlerindeki müfredatın ana hedeflerinden bir tanesi, öğrencilerin okulda elde
ettikleri akademik kazanımları gündelik hayatlarında en üst düzeyde kullanabilme yeteneği
kazandırmaktır. Bu kapsamda, öğrencilerin akademik kazanımlarının neler olduğunun
belirlenmesinin yanı sıra gündelik yaşamlarına bu kazanımlarını ne derecede
aktarabildiklerinin belirlenmesi ve öğrencilerin zihinsel becerilerinin ölçülmesi müfredat
planlayıcılar için ilgi ve önem konusudur. "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi (ABIDE)", bu ilgi ve amaç doğrultusunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerin akademik kazanımlarını ve bu akademik
kazanımlarını gündelik hayata aktarabilme yeteneklerini belirlenmeye yönelik gerçekleştirilen
bir durum belirleme çalışmasıdır [1]
ABİDE çalışmasında öğrencilere uygulanan anket; "kişisel bilgiler", "okulunuz ve okulunuz
hakkındaki düşünceleriniz", "ödevleriniz ve dönem sonu başarılarınızın belirlenmesine ilişkin
görüşleriniz", "okulunuzda matematik dersi hakkındaki görüşleriniz", "okulunuzda fen
bilimleri dersi hakkındaki görüşleriniz", "okulunuzda Türkçe dersi hakkındaki görüşleriniz",
"okulunuzda sosyal bilgiler dersi hakkındaki görüşleriniz" ve "okulunuzda eğitim-öğretim"
başlıkları altında sekiz kısımdan oluşmaktadır.
Anket uygulanarak elde edilen veriler genelde kategorik veri içermektedir. Bu değişkenler
arasındaki ilişkiyi incelemede uyum analizi sıklıkla tercih edilen istatistiksel bir yöntemdir.
Uyum analizi, kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi görsel olarak da ifade edebilen bir
analizdir.
Bu çalışmada, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı'nın ABİDE kapsamında derlediği verilerden iki bin
öğrencinin kişisel bilgiler alt başlığı kısmından, "annenin eğitim durumu" ve "babanın eğitim
durumu" ile okulunuz ve okulunuz hakkındaki düşünceleriniz kısmında yer alan "ailem
okuluma gelip okuldaki durumumu yakından takip eder" değişkenleri arasında bir ilişki olup
olmadığı uyum analizi ile araştırılmaktadır.
2. YÖNTEM
İstatistiksel analizlerde değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi istatistiksel açıdan ilgi
çekici ve önemlidir. Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde kullanılan yöntemlerden
olan uyum analizi, kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak inceleyen çok
değişkenli istatistiksel bir analizdir. Uyum analizi ilk olarak Jean-Paul Benzecri tarafından
1960'ların sonlarında geliştirilmiş ve zaman içerisinde kullanımı yaygınlaşmıştır [3,4].
Uyum Analizinin ana amacı, karmaşık yapıdaki bir veri matrisini (çapraz tabloyu), önemli bir
bilgi kaybı yaratmayacak şekilde daha basit (indirgenmiş) yapıdaki yeni bir veri matrisi ile
ortaya koymak, diğer bir deyişle satır ve sütun değişkenleri arasındaki ilişkiyi daha basit
yapıdaki yeni bir matris ve grafik ile açıklamaktır. Bu analiz özellikle kategori sayısı fazla
olan çapraz tabloların çözümlenmesinde kullanılır. [2].
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Bu analiz türünde elde edilen veriler için herhangi bir dağılım varsayımı yoktur ve verilerden
elde edilen çapraz (kontenjans) tablodaki frekansların (sıklıkların) pozitif olması varsayımı
vardır. İlgilenilen değişkenlerin kategorilerine göre gözlenen frekanslar hesaplanarak
oluşturulan tabloya çapraz tablo ya da kontenjans tablosu adı verilir. Çözümleme süreci iki
aşamadan ve her aşamada üç adımdan oluşmaktadır. Birinci adımda profiller, ikinci adımda
ağırlıklar ve üçüncü adımda da uzaklıklar hesaplanır. Bu adımlar hesaplandıktan sonra
genelde en iyi uyumu gösteren ilk iki boyut seçilerek bu boyutlardaki satır profilleri ve sütun
profillerinden elde edilen koordinatlar ile satır ve sütun arasındaki ilişkiyi basit olarak ifade
eden grafikler çizilir.
2.1. Profiller, Ağırlıklar ve Uzaklıklar
Profiller: Değişkenlerin kategorileri ile elde edilen çapraz tablodaki frekansların oranlara
dönüştürülmesi ile elde edilir. Çapraz tablodaki her bir satırdaki frekansın kendi satır
toplamına bölünmesi ile satır profilleri, her bir sütundaki frekansın kendi sütun toplamına
bölünmesi ile de sütun profilleri elde edilir. Satır profillerinin ve sütun profillerinin hesaplama
yöntemine benzer şekilde, ortalama satır profilleri ve ortalama sütun profilleri de
hesaplanmaktadır.
Ağırlıklar: Satır ağırlıkları, çapraz tablodaki satır toplamlarının tüm toplama bölünmesi ile
elde edilir. Benzer şekilde, sütun ağırlıkları da çapraz tablodaki sütun toplamlarının tüm
toplama bölünmesi ile elde edilir. Ağırlıklar profillerin önemini göstermektedir. Literatürde
ağırlıklar yerine kütle veya mass ifadeleri de kullanılmaktadır.
Uzaklıklar: Çok değişkenli istatistikte en çok kullanılan uzaklık ölçüsü Öklid uzaklığıdır. X
ve Y , p boyutlu iki rasgele vektör olsun. X ve Y rasgele vektörlerinin gözlenen değerleri
′

′

𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 ) ve 𝑦 = (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑝 ) olmak üzere 𝑥 ve 𝑦 arasındaki Öklid uzaklığı
𝑑 (𝑥, 𝑦) = √(𝑥1 − 𝑦1 )2 + (𝑥2 − 𝑦2 )2 + ⋯ + (𝑥𝑝 − 𝑦𝑝 )

2

olarak tanımlanır. Birbirine yakın olan gözlemlerin Öklid uzaklık değeri diğer gözlemlerin
Öklid uzaklık değerlerinden daha küçük bir değer olarak elde edilir.
𝜒 2 uzaklığı ise,𝑎𝑖𝑗 ve 𝑎𝑟𝑗 satır profilleri ve 𝑎.𝑗 ortalama satır profili olmak üzere
(𝑎𝑖𝑗 − 𝑎𝑟𝑗 )
d(𝑖, 𝑟) = √∑
𝑎.𝑗

2

𝑗

olarak ifade edilir.
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İnertia: Uyum analizinde varyans terimi yerine inertia kullanılmaktadır. Toplam inertia, profil
noktalarının merkeze olan uzaklıklarına ilişkin bir uzaklık ölçüsüdür [3].

𝑑𝑖 , 𝑖. noktanın merkeze olan uzaklığı ve 𝑟𝑖 de 𝑖. noktanın ağırlığı olmak üzere toplam inertia,
∑ 𝑟𝑖 𝑑𝑖2
𝑖

biçiminde hesaplanır [5].
3.BULGULAR
Çalışmanın bu kısmında, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında ortaokul 8. sınıf
öğrencilerinin akademik başarılarının belirlenmesi için 81 ilde uygulanan ve ABİDE
çalışması kapsamında sekiz alt kategoriden oluşan öğrenci anketleri ile elde edilen iki bin
öğrencinin verileri göz önüne alınarak "Annenin eğitim durumu" ile "Babanın eğitim durumu"
değişkenleri arasındaki ilişki, "Babanın eğitim durumu" ile " Ailem okuluma gelip okuldaki
durumumu yakından takip eder" değişkenleri arasındaki ilişki ve "Annenin eğitim durumu" ile
" Ailem okuluma gelip okuldaki durumumu yakından takip eder" değişkenleri arasındaki
ilişki gerçekleştirilen uyum analizleri ile araştırılmaktadır. İlgili veriler ve veri kategorileri
Çizelge 1 de verilmektedir.
Çizelge 1. Uyum analizi uygulanan değişkenler ve değerleri
Değişkenler
Annenin eğitim durumu

Değerler
- okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk
- ilkokul mezunu
- ortaokul mezunu
- lise mezunu
- ön lisans mezunu
- lisans mezunu
- yüksek lisans mezunu
- doktora mezunu
Babanın eğitim durumu
- okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk
- ilkokul mezunu
- ortaokul mezunu
- lise mezunu
- ön lisans mezunu
- lisans mezunu
- yüksek lisans mezunu
- doktora mezunu
Ailem okuluma gelip
- çok
okuldaki
durumumu
- oldukça
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yakından takip eder

kısmen
hiç

-

Annenin eğitim durumu ve babanın eğitim durumu ile ilişkisinin irdelenmesi amacıyla
gerçekleştirilen uyum analizi sonuçları Çizelge 2- 7 ile verilmiştir.
Çizelge 2. Anne ve babanın eğitim durumu için çapraz tablosu
Babanın eğitim
durumu

Annenin eğitim durumu
okula hiç
gitmedi
ya da
ilkokul
terk

ilkokul
mezunu

53

12

1

1

99

394

49

40

162

21

okula hiç
gitmedi ya da
ilkokul terk
ilkokul mezunu
ortaokul
mezunu
lise mezunu
ön lisans
mezunu
lisans mezunu
yüksek lisans
mezunu
doktora
mezunu
Toplam

ortaokul
lise
ön lisans
mezunu mezunu mezunu

lisans
mezunu

yüksek
lisans
mezunu

doktora
mezunu

Toplam

0

0

0

0

67

28

2

2

1

2

577

129

38

1

2

0

1

373

145

117

122

9

17

2

1

434

1

8

12

15

6

5

0

0

47

1

21

12

49

3

51

4

0

141

0

2

4

2

0

8

8

0

24

0

1

1

1

0

2

0

3

8

215

745

325

256

21

87

15

7

1671

Çizelge 2'den 1671 öğrenciden, 53 öğrencinin annesinin ve babasının okula hiç gitmediği ya
da ilkokul terk, 51 öğrencinin de annesinin ve babasının lisans mezunu, 47 öğrencinin
babasının ön lisans mezunu ve 7 öğrencinin annesinin doktora mezunu olduğu ifade edilebilir.
Çizelge 3. Boyut sayısı ve Açıklanan İnertia
Boyut

Tekil Değer

İnertia

Khi-Kare

Açıklanan İnertia

p

Açıklanan

Toplam

1

,631

,399

,402

,402

2

,438

,192

,193

,595

3

,402

,161

,163

,758

4

,348

,121

,122

,880

5

,282

,080

,080

,960

6

,166

,027

,028

,988

7

,110

,012

,012

1,000

1,000

1,000

Total

,991
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2
Çizelge 3'ten 𝜒(49)
= 1656.719 ve 𝑝 = 0.000 < 0.05 olduğundan toplam inertia sıfırdan

farklıdır. Buna göre annenin eğitim durumu ile babanın eğitim durumu arasında bir ilişki
olduğu söylenebilir. Ayrıca toplam inertianın birinci boyut %40.2’sini, ikinci boyut
%19.3’ünü, üçüncü boyut %16.3' ünü, dördüncü boyut %12.2'sini, beşinci boyut %8 'ini,
altıncı boyutun %2.8'ini ve yedinci boyutun da %1.2'sini açıklandığı görülmektedir.
Çizelge 4. Babanın eğitim durumu için Boyut Sayısı ve Açıklanan İnertia Değerleri
Babanın eğitim
durumu

Ağrılıklar

Boyut Puanları
1

okula hiç gitmedi ya
da ilkokul terk
ilkokul mezunu
ortaokul mezunu
lise mezunu
ön lisans mezunu
lisans mezunu
yüksek lisans mezunu
doktora mezunu
Toplam

2

3

4

İnertia

5

6

7

,040

-1,211

1,893

-,126

1,782

-1,086

,002

-,098

,158

,345
,223
,260
,028
,084
,014
,005

-,569
-,230
,278
,821
1,789
3,015
1,407

,252
-,325
-,528
-,779
,267
3,264
-,133

-,052
,072
,123
,211
,013
,742
-8,976

-,237
-,249
,065
,701
,859
-2,736
-,715

,518
-,411
-,298
-,363
,783
-1,268
-,807

-,139
,445
-,117
-1,803
,443
-,456
-,213

-,016
,358
-,425
1,073
,126
-,059
-,027

,114
,044
,059
,045
,212
,197
,163

1,000

,991

Çizelge 5. Noktaların Boyutlara Katkısı ve Boyutların Noktalara Katkısı
Noktaların Boyutlara Katkısı
1
,093
,177
,019
,032
,030
,428
,207
,015

Boyutların Noktalara Katkısı

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

,328
,050
,054
,165
,039
,014
,350
,000

,002
,002
,003
,010
,003
,000
,020
,961

,366
,056
,040
,003
,040
,179
,309
,007

,167
,328
,134
,082
,013
,183
,082
,011

,000
,040
,267
,022
,552
,100
,018
,001

,004
,001
,261
,427
,295
,012
,000
,000

,235
,616
,169
,216
,269
,803
,419
,037

,398
,084
,234
,541
,168
,012
,340
,000

,002
,003
,011
,027
,011
,000
,016
,952

,280
,059
,109
,006
,108
,102
,190
,005

,084
,228
,241
,111
,023
,069
,033
,005

,000
,010
,166
,010
,341
,013
,003
,000

,000
,000
,071
,088
,080
,001
,000
,000

Toplam
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Çizelge 4 de öğrencinin babasının eğitim durumu değişkenine ait ağırlıklar, noktaların
koordinatları ve inertia değerleri yer almaktadır. Çizelge 4 ile verilen inertia değerleri
incelendiğinde, toplam inertianın büyük kısmını lisans mezunu açıklamaktadır. Çizelge 5 de
babasının eğitim durumu değişkeni için noktaların boyutlara ve boyutların noktalara katkısı
görülmektedir. Çizelge 5 ile verilen sonuçlara göre birinci boyutta en çok katkıyı lisans
mezunu, ikinci boyutta en çok katkıyı yüksek lisans mezunu, üçüncü boyutta en çok katkıyı
doktora mezunu, dördüncü boyutta en çok katkıyı okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk, beşinci
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boyutta en çok katkıyı ilkokul mezunu, altıncı boyutta en çok katkıyı ön lisans mezunu ve
yedinci boyutta en çok katkıyı ise lise mezunu sağlamaktadır.
"Babanın eğitim durumu" değişkeni için elde edilen sonuçlar için verilen çizelgelere benzer
olarak, "Annenin eğitim durumu değişkeni" için elde edilen sonuçlar Çizelge 6-7 da
verilmiştir.
Çizelge 6. Annenin eğitim durumu için Boyut Sayısı ve Açıklanan İnertia Değerleri
Annenin eğitim
durumu

Ağırlıklar

Boyut Puanları
1

okula hiç gitmedi ya
da ilkokul terk
ilkokul mezunu
ortaokul mezunu
lise mezunu
ön lisans mezunu
lisans mezunu
yüksek lisans mezunu
doktora mezunu
Toplam

2

İnertia

3

4

5

6

7

,129

-,893

1,069

-,070

,854

-,470

,008

-,008

,170

,446
,194
,153
,013
,052
,009
,004

-,391
,090
,714
,862
2,283
3,302
,709

-,005
-,581
-,536
-,919
,694
4,017
-,244

,007
,136
,122
,283
-,233
1,027
-9,546

-,331
-,243
,449
,909
,797
-3,559
-1,153

,435
-,702
-,124
-,318
,875
-1,675
-1,061

-,049
,344
-,182
-2,981
,564
-,905
-,508

,000
,273
-,592
1,441
,498
-,506
-,233

,084
,068
,088
,036
,210
,177
,158

1,000

,991

Çizelge 7. Noktaların Boyutlara Katkısı ve Boyutların Noktalara Katkısı
Noktaların Boyutlara Katkısı
1
,163
,108
,003
,124
,015
,430
,155
,003

Boyutların Noktalara Katkısı

2

3

4

5

6

,336
,000
,150
,100
,024
,057
,331
,001

,002
,000
,009
,006
,002
,007
,024
,951

,270
,141
,033
,089
,030
,095
,327
,016

,101
,299
,340
,008
,005
,141
,089
,017

,000
,006
,139
,031
,673
,100
,044
,007

7
,000
,000
,132
,489
,238
,118
,021
,002

1

2

3

4

5

6

7

Total

,381
,512
,015
,563
,162
,814
,349
,008

,379
,000
,425
,220
,128
,052
,358
,001

,002
,000
,021
,010
,011
,005
,021
,969

,192
,202
,059
,122
,100
,055
,223
,012

,047
,283
,400
,008
,010
,054
,040
,008

,000
,002
,056
,010
,510
,013
,007
,001

,000
,000
,023
,067
,079
,007
,001
,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Çizelge 6'da verilen inertia değerleri incelendiğinde, toplam inertianın büyük kısmını lisans
mezunu kategorisi tarafından açıklanmaktadır. Çizelge 7'den görülebileceği gibi, birinci
boyutta en çok katkıyı lisans mezunu, ikinci boyutta en çok katkıyı okula hiç gitmedi ya da
ilkokul terk ve yüksek lisans mezunu, üçüncü boyutta en çok katkıyı doktora mezunu,
dördüncü boyutta en çok katkıyı yüksek lisans mezunu, beşinci boyutta en çok katkıyı
ortaokul mezunu, altıncı boyutta en çok katkıyı ön lisans mezunu ve yedinci boyutta en çok
katkıyı ise lise mezunu sağladığı görülmektedir.
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Şekil 1. Uyum analizi grafiği
Şekil 1'e baktığımızda ön lisans mezunu babası olan öğrencinin annesinin de ön lisans
mezunu olduğu görülmektedir. Ayrıca lise mezunu babanın lise mezunu ya da ortaokul
mezunu anne ile evlenmeyi tercih ettiği görülmektedir.
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Şekil 2. Uyum analizi grafiği
Şekil 2'den yine ön lisans mezunu babası olan öğrencinin annesinin de ön lisans mezunu
olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Uyum analizi grafiği
Şekil3'ten okula hiç gitmeyen ya da terk eden ile ilkokul mezunu babası olan öğrencinin
annesinin ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.
İkinci olarak, babanın eğitim durumu değişkeni ile ailenin okula gelip öğrencinin okuldaki
durumunu yakıdan takip etmesi değişkeni arasındaki ilişkiye ait uyum analizi sonuçları
Çizelge 8- 11 ile verilmiştir.
Çizelge 8. Babanın eğitim durumu ve Ailem okuluma gelip okuldaki durumumu yakından takip
eder için çapraz tablo
Babanın eğitim durumu

Ailem okuluma gelip okuldaki durumumu yakından takip eder
Çok

okula hiç gitmedi ya da
ilkokul terk
ilkokul mezunu
ortaokul mezunu
lise mezunu
ön lisans mezunu
lisans mezunu
yüksek lisans mezunu
doktora mezunu
Toplam
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Oldukça

Kısmen

Hiç

67

14

18

9

573
367
431
42
136
25
8
1649

188
119
137
18
34
8
1
519

155
96
135
10
36
4
3
457

46
24
20
0
4
3
0
106
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Çizelge 8 de verilen sonuçlara göre babanın eğitim durumu ilkokul olduğunda 573 aile okula
gidip öğrencisinin durumunu "çok" yakından takip ettiği anlaşılmaktadır.
Çizelge 9. Boyut sayısı ve Açıklanan İnertia
Boyut

Tekil değer

Inertia

Khi-Kare

Açıklanan İInertia

p

Açıklanan

Toplam

1

,104

,011

,498

,498

2

,088

,008

,360

,858

3

,055

,003

,142

1,000

1,000

1,000

Toplam

,022

35,711

,024

2
Çizelge 9'dan 𝜒(21)
= 35.711 ve 𝑝 = 0.024 < 0.05 olduğundan toplam inertia sıfırdan

farklıdır. Buna göre babanın eğitim durumu ile ailem okuluma gelip okuldaki durumumu
yakından takip eder arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Ayrıca toplam inertianın birinci
boyut %49,8’ini, ikinci boyut %36’sını ve üçüncü boyut %14,2'sini açıklandığı
görülmektedir.
Çizelge 10. Babanın eğitim durumu için Boyut Sayısı ve Açıklanan İnertia Değerleri
Babanın eğitim Ağırlıklar
durumu

Boyut Puanları
1

2

İnertia

3

Noktaların Boyutlara
Katkısı
1

okula hiç
gitmedi ya da
ilkokul terk

,041 ,870

ilkokul mezunu

,347 ,204

ortaokul
mezunu

,223 ,024

lise mezunu

,261

ön lisans
mezunu

,712
-,737
,187
,015 ,762 -,270
,853
,005
,819
,872 1,379

lisans mezunu
yüksek lisans
mezunu
doktora
mezunu
Toplam

,243
,025
,770
,082
,432

1,000
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-,625 ,295
,011
,011
,146
,146

,120 ,255
,494

2

3

Boyutların Noktalara
Katkısı
1

2

3

Toplam

,005

,296

,179

,064 ,666 ,292 ,041

1,000

,002

,140

,083

,001 ,697 ,302 ,001

1,000

,000

,001

,000

,086 ,046 ,009 ,945

1,000

,003

,149

,042

,307 ,557 ,115 ,328

1,000

,003

,145

,070

,233 ,553 ,194 ,253

1,000

,006

,149

,507

,052 ,280 ,692 ,028

1,000

,002

,085

,013

,199 ,563 ,060 ,377

1,000

,001

,036

,104

,059 ,278 ,591 ,131

1,000

,022

1,000 1,000 1,000
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Çizelge 10'a baktığımızda toplam inertianın büyük kısmını lisans mezunu açıklamaktadır.
Yine Çizelge 10'dan birinci boyutta en çok katkıyı okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk, ikinci
boyutta en çok katkıyı lisans mezunu ve üçüncü boyutta en çok katkıyı ise lise mezunu
yapmaktadır.
Çizelge 11. Ailem okuluma gelip okuldaki durumumu yakından takip eder için Boyut Sayısı
ve Açıklanan İnertia Değerleri
Ailem okuluma
gelip okuldaki
durumumu
yakından takip
eder
Çok
Oldukça
Kısmen
Hiç

Ağırlıklar

Boyut Puanları
1

2

İnertia Noktaların Boyutlara
Katkısı

3
1

1,000 -,069
,315 -,061
,277 -,129
,064 1,225

-,367
,363
,043
-,002

Boyutların Noktalara Katkısı

-,137
-,190
,367
,079

2

3

,022 1,000 1,000 1,000
,004 ,011 ,470 ,204
,003 ,044 ,006 ,673
,010 ,929 ,000 ,007

1
,037
,028
,184
,998

2
,886
,830
,018
,000

3
,077
,142
,798
,002

Total
1,000
1,000
1,000
1,000

Çizelge 11 incelendiğinde toplam inertianın büyük kısmını "ailem okuluma gelip okuldaki
durumumu çok takip eder" açıklamaktadır. Çizelge 11'den birinci, ikinci ve üçüncü boyutta en
çok katkıyı "çok" yapmaktadır.

Şekil 4. Uyum analizi grafiği
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Şekil 4'ten ortaokul ya da lise mezunu babanın öğrencisinin okuluna gidip öğrencinin
durumunu kısmen yakın takip ettiği görülmektedir.
Annenin eğitim durumu ile ailenin okula gelip öğrencinin okuldaki durumunu yakıdan takip
etmesi ilişkisi uyum analizi ile incelendiğinde elde edilen sonuçlar ise Çizelge 12-13 te
verilmiştir.
Çizelge 12. Annenin eğitim durumu ve Ailem okuluma gelip okuldaki durumumu yakından takip
eder için çapraz tablo
Annenin eğitim durumu

Ailem okuluma gelip okuldaki durumumu yakından takip eder
Çok

okula hiç gitmedi ya da
ilkokul terk
ilkokul mezunu
ortaokul mezunu
lise mezunu
ön lisans mezunu
lisans mezunu
yüksek lisans mezunu
doktora mezunu
Toplam

Oldukça

Kısmen

Hiç

210

55

59

23

723
314
254
20
88
15
7
1631

241
100
77
6
27
5
3
514

199
94
75
5
26
0
1
459

50
16
14
1
2
3
0
109

Çizelge12'ye baktığımızda 1631 annenin öğrencisinin okuluna gidip durumunu çok yakından
takip ettiği gözlenmektedir.
Çizelge 13.

Boyut sayısı ve Açıklanan İnertia

Boyut

Tekil Değer

İnertia

Khi-Kare

Açıklanan inertia

p

Açıklanan

Toplam

1

,103

,011

,683

,683

2

,056

,003

,203

,886

3

,042

,002

,114

1,000

1,000

1,000

Toplam

,016

25,329

,233

2
Çizelge 13'ten 𝜒(21)
= 25.329 ve 𝑝 = 0.233 > 0.05 olduğundan toplam inertianın sıfırdan

farklı olduğu söylenemez. Buna göre annenin eğitim durumu ile ailem okuluma gelip
okuldaki durumumu yakından takip eder arasında bir ilişki olmadığı söylenebilir.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
ABİDE kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra elde edilen verilere
dayanarak toplumun demografik yapısı ve tutumları hakkında da önemli bilgilere
ulaşılabilmektedir. ABİDE çalışmasından elde edilen iki bin öğrenciden 1671 öğrenci
annesinin eğitim durumu ile babasının eğitim durumu sorusuna cevap vermişlerdir. 1671
öğrencinin anneleri için; 215 annenin okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk olduğu, 745
annenin ilkokul, 325 annenin ortaokul, 256 annenin lise, 21 annenin ön lisans, 87 annenin
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lisans, 15 annenin yüksek lisans ve sadece 7 annenin doktora mezunu olduğu görülmektedir.
Ek olarak, bu öğrencilerin babalarının eğitim durumu için de 67 babanın okula hiç gitmedi ya
da ilkokul terk olduğu, 577 babanın ilkokul, 373 babanın ortaokul, 434 babanın lise, 47
babanın ön lisans, 141 babanın lisans, 24 babanın yüksek lisans ve sadece 8 babanın da
doktora mezunu olduğu görülmektedir. Ayrıca Çizelge 2'den 394 öğrencinin hem annesi hem
de babası ilkokul mezunu olduğu, 51 öğrencinin ise hem annesinin hem de babasının lisans
mezunu olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada, uyum analizi ile annenin eğitim durumu ile babanın eğitim durumu arasında
ilişki olduğu saptanmıştır. Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'ten ilkokul mezunu babanın okula hiç
gitmeyen ya da terk eden anne ile, ön lisans mezunu babanın ön lisans mezunu anne ile
evlenmeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz.
Uyum analizi ile babanın eğitim durumu ile ailem okuluma gelip okuldaki durumumu
yakından takip eder arasında bir ilişki olduğu ve ortaokul ya da lise mezunu babanın okula
gidip öğrencinin durumunu kısmen yakın takip ettiği görülmüştür. Annenin eğitim durumu ile
ailem okuluma gelip okuldaki durumumu yakından takip eder arasında bir ilişki olmadığı
sonucuna varılmıştır.
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