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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “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. 
• Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time. 
• All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period 
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 
 

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. 
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 
• Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 

 
exp. H-2, S- 1 NAME SURNAME 
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05. 06. 2021                                 9: 00 – 11:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 1                     SESSION : 1 

  MODERATOR: 
  DR. NADİRE KANTARCIOĞLU   

ZEYNEP FERİDE OLCAY  
AHMET EBRAR SAKALLI  

SERTAÇ TEMUR  
ANIL KARAMAN  

 

Çalışanların İş Doyumu Ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; Bakırköy Adliyesi 
Örneği 

LÜTFİ SÜRÜCÜ  
 AHMET MASLAKÇI 

Kapsayıcı Liderliğin İşe Adanmışlığa Etkisi 

DR. ZEYNEP GİZER Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine Etkisi 

DR. EMİN GİTMEZ Banka Ve Finans Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Süreci 

DR. EMİN GİTMEZ Tüketici Uyuşmazlıklarında Uzman Arabuluculuk Uygulaması 

DOÇ.DR.SEVGİ SEZER İthalat/İhracat Yapan Ülkeler Bağlamında Covıd-19 Pandemisinin Dünya Çapında Ticarete 
Etkileri 

DOÇ.DR.SEVGİ SEZER Covid-19 Pandemisinin Besin Tedarik Zinciri Kesintileri Üzerindeki Etkileri 
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05. 06. 2021                                 9: 00 – 11:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 2                     SESSION : 1 

  MODERATOR: 
  PROF. DR. ERGÜN KOCA 

ARŞ. GÖR. AMİNE REFİKA ZEDELİ  Kültür-Reklam Etkileşimi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MÜCAHİT 
YILDIRIM 

Yeme İçme Mekânlarının Dil ve Lezzet Haritalarının Kültürel Koruma Zemininde 
Değerlendirilmesi: Atakum (Samsun) Örneği 

 

DR. NAZİF KUTAY ERDEN  
 YL. ÖĞRENCİSİ, MUSTAFA 

GÜNDOĞDU 

 
Dijital Dönüşümün Kurumlar Bağlamında İletişimsel Süreçlere Etkileri: Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı Örneği 

DR. NAZİF KUTAY ERDEN   
YL. ÖĞRENCİSİ, MUSTAFA 

GÜNDOĞDU 

 
Sosyal Medya Mecralarının Mesaj Değişkenleri Ve İkna Üzerine Çalışma 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM ALİ İREN Post-Modern Küresel Tehditler: İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Ekseninde Yeşil Teori 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM ALİ İREN 
  SEDA TUNCA 

Pandemi (Covid-19) Sürecinin Sosyal Medya Kullanımına Etkisi 

MEHMET CEYHAN Görsel Tasarım Bağlamında “Vittorio Storaro”Nun Sinematografisi 

PROF. DR. ERGÜN KOCA Film Afişleri Tasarımında Göstergeler; “Bir Zamanlar Kıbrıs’da” Dizi Afişi Çözümleme Örneği 
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05. 06. 2021                                 9: 00 – 11:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 3                    SESSION : 1 

  MODERATOR: 
  DOÇ. DR. KENAN ERDAĞI 

MEHMET AKİF ÖZDAL Doğa Tarihi Müzelerinin Nitelikleri Ve Katkılarının İncelenmesi 

MEHMET AKİF ÖZDAL Müze Ve Sanat Eğitim Sürecini Etkileyen Sorunlar 

AYHAN YAVUZ ÖZDEMİR 2018 Yılında Uygulamaya Konulan Almanca Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi 

YL. ÖĞR. GÜZİDE AKYOL 
DOÇ. DR. SOMAYYEH SOYSAL 

Okul Öncesi Öğretmelerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği: 
Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

 

HİLAL GÜNEŞ  
 DOÇ. DR. METİN KILIÇ 

Türkiye’de 2011 - 2020 Tarihleri Arasında Yazılmış Olan ‘Kadın Girişimciler’ Konulu Tezlerin 
Bibliyometrik Analizi 

 

DR. ARAŞ. GÖR. HALİT KIRIKTAŞ 
DR. ARAŞ. GÖR. TAYFUN AKIN 

Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Eğitim 4.0 Kavramına Yönelik Eğilimleri 

DOÇ. DR. KENAN ERDAĞI Erkek Halter Sporcularının Pectineus Kas Kesit Yüzey Alanlarının Araştırılması 

DOÇ. DR. KENAN ERDAĞI Kadın Halter Sporcularında Tensor Fascia Lata Kas Kesit Yüzey Alanının Araştırılması 
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05. 06. 2021                                 9: 00 – 11:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 4                     SESSION : 1 

  MODERATOR: 
  DOÇ. DR. AHU PAKDEMİRLİ 

UZM. DR. MELEK BÜYÜKEREN İnfantil Kolik Tanısı Alan Bebeklerde Sağlıklı Bebeklere Göre İdrar Bisfenol A Düzeyinin 
Kıyaslanması 

UZM. DR. MELEK BÜYÜKEREN 
FİKRİYE KARANFİL YAMAN 

Gebelikte Kullanılan Telefonların SAR Değerlerine göre Neonatal Sonuçların 
Değerlendirilmesi 

 
DOÇ. DR. AHU PAKDEMİRLİ  

DOÇ. DR. SERMET SEZİGEN 
Kimyasal Savaş Ajanlarının Sitotoksisite Çalışmalarında Hücre Modellerinin Kullanımı 

DR.ÖĞR.ÜYESİ.HATİCE KÜÇÜK Esansiyel Trombositoz Ve Polisitemia Vera Hastalıklarında Kemik İliği Biyopsilerinde Wnt Yolak 
Proteinlerinin (Wnt- 1/Β-katenin/E-kaderin) Değerlendirilmesi 

BAXIŞLI FƏRƏH QƏHRƏMAN QIZI 

 FƏTÜLLAYEVA SEVINC FƏTÜLLA 
QIZI 

 
Some Aspects Of Toxicant Content In Plants At A Certain Anthropogenic Load 

FƏTÜLLAYEVA SEVINC FƏTÜLLA 
QIZI 

BAXIŞLI FƏRƏH QƏHRƏMAN QIZI 

 
Sanitary - Bacteriological Examination Of The Skin Hands Of Students 

DİLEK AYGÜN KEŞİM 
MUSTAFA KELLE 

HACER KAYHAN KAYA 
FİGEN KOÇ DİREK 

 
Diyabetik Sıçanlarda Kemik Dokusundaki Değişiklikler 
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05. 06. 2021                                 12: 00 – 14:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 1                     SESSION : 2 

  MODERATOR: 
  PROF. DR.MEHMET C. MARIN 

ÖĞR. GÖR. ANIL ÇAĞLAR ERKAN  

ÖĞR. GÖR. DR. AHMET ATEŞ 
İdealist Değerlerde Realist Uygulamalar: 2021 Myanmar Darbesi Ve Çin 

ÖĞR. GÖR. ANIL ÇAĞLAR ERKAN  

ÖĞR. GÖR. DR. AHMET ATEŞ 
Enerji Siyasetinde Nüfuz Etkisi: Çin Ve Rusya Bağlamında Değerlendirme 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN TEMİZ  
 

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nde Güney Çin Denizi Meselesinin Asean’ın Bütünlüğüne Etkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN TEMİZ  
 

Asean’da Ortak Kimlik Meselesi Ve İnşasında Zorluklar 

PROF. DR.MEHMET C. MARIN Ordu-Mesudiye Köykent Projesi: Vatandaşın Gözüyle Faydaları ve Sıkıntıları 

PROF. DR.MEHMET C. MARIN Kırsal Kalkınma Ve Adalet: Ordu-Mesudiye Köykent Projesi Örneği 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHTAP DEMİR Sosyal Politika Aracı Olan Kısa Çalışma Uygulamasının Pandemi Dönemi Sorunlu Alanları 

DR. ENVER KAŞLI Meşru Savunma Halinde Polisin Zor Kullanma Yetkisi 

DR. ENVER KAŞLI Zor Kullanma Yetkisinin Farklı Kolluk Uygulamalarında Görünümü 

DOÇ. DR. MEHMET BULUT Presenteeism Olgusunun Türk Çalışma Hukukundaki Görünümü 
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05. 06. 2021                                 12: 00 – 14:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 2                     SESSION : 2 

  MODERATOR: 
  DOÇ. DR. PERVİN NEDİM BAL 

Mehmet Ali BADEM Yeni Normal Çalışma Hayatında Güvenlik Kültürü 

Mehmet Ali BADEM Fazla Çalışma Sürelerinin Çalışanların Yaşam Kalitesi Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi 

MEHMET ERÇORUMLU Türkiye’nin 2000 Yılı Sonrası Uluslararası Göç Politikaları Analizi 

GAMZE ŞAHİN Yetişkinlerde İyimserlik-Kötümserlik, Ölüm Kaygısı Ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

MURAT GÜLGÖR  
CELALETTİN AKTAŞ 

Tersine Göç Mekânı Olan Sosyal Medyanın Hemşehri Ağlarında Sosyal Sermayenin Üretimi 

KAMAL KOOHI 
 JAMAL KARAMRAVAN 

A Study Of The Structural Determinants Of Nutritional Knowledge 

DOÇ. DR. PERVİN NEDİM BAL  

BEYZA YİĞİT 
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Stres Düzeyleri İle Özsaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 
DOÇ.DR. PERVİN NEDİM BAL  

DAMLA ŞEVVAL ERKENT 
Kadınlarda Mutluluk Korkusu İle Bilişsel Çarpıtmalar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

CAHİDE BÖLÜK 

DOÇ. DR. MUSTAFA YEŞİLYURT 
Hayat Bilgisi ve Değerler 

DR. ÖĞR. ÜYESİ UHAMMED ALİ 

YETGİN  
MUSTAFA CEM KOYUNCU 

 
Dörtlü Güvenlik Diyaloğu’nun Hint-Pasifik Bölgesinde Stratejik Etkisi 
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05. 06. 2021                                 12: 00 – 14:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 3                     SESSION : 2 

  MODERATOR: 
 DR. LEMAN KUZU  

YL. ÖĞRENCİSİ, MELEK 

KARAFAZLIOĞLU 
İlkokullarda Beden Eğitimi Ve Oyun Dersinin İşlevi İle Uygulama Düzeyinin Öğretmen 

Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 

SELÇUK GÖÇGEN  
 MEMET KUZEY 

Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre 
Değerlendirilmesi 

CANER GÜNEŞ  
 RECEP POLAT 

Okul Bahçesinde İşlenen Fen Bilimleri Dersinin Öğrencilerin Akademik Başarısına, Fen 
Öğrenmeye Yönelik Motivasyonuna Ve Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumuna Etkisi 

ŞABAN DİNCER 

PROF. DR. MEHMET FAİK YILMAZ 
Covid Döneminde Uzaktan Eğitim Veren Öğretmenlerin Tükenmişlik Durumları Ve 

Tükenmişliklerine Etki Eden Faktörler 

BUSE TUĞÇE TİFTİK Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları 

Zorluklar Ve Bu Zorluklarla Başa Çıkma Yöntemleri 

DOÇ. DR. BARIŞ KOYUNCU  

HAMİ ÖZER 
Okul Yöneticileri Açısından Okullarda Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

SELİM ÖZTÜRK İlkokul Öğrencilerinin Beslenme Çantalarının İncelenmesi 

TUĞÇE AĞBULUT 

DOÇ.DR. MUSTAFA BAŞARAN 
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyuna Bakış Açısı Ve Kullanımı 
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GÜLGÜN UZUN 
 MEHMET ENGİN DENİZ 

Çiftlerde Bilinçli Farkındalık Temelli Grupla Psikolojik Danışma Programının Etkililiğinin 
İncelenmesi 

DOÇ. DR. YAKUP ALPER VARIŞ  
ÖĞR. GÖR. CEREN UYGUN 

OĞHAN  
BLM UZM. MURAT KAPTAN 

ÖĞR. GÖR. MURAT BOZYİĞİT 

 
 

Türkiye’de Müzik Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Analizi 
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05. 06. 2021                                 12: 00 – 14:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 4                     SESSION : 2 

  MODERATOR: 
  DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGÜR MASALCI 

SABRİ KAAN GÜRBÜZER Çizgelerde Maksimal Boru Sistemlerinin Bazı Özellikleri Üzerine 
 

AZİMOLLAH ALESHZADEH  
E. VURAL YAVUZ 

Heyelan Duyarlılık Haritalamada Veri Tabanlı İki Değişkenli İstatistiksel Yöntemin Kullanılması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGÜR 
MASALCI 

Investigation of the Polyvinyl Alcohol (PVA) on the Refractive Index of Lyotropic Hexagonal Phase 
 

ZAFER  MAŞLAKCI Aseton Ve Formik Asitin Amonyak İle Oluşturdukları Komplekslerin Teorik Olarak İncelenmesi 
 

TUBA TANYILDIZI AĞIR Extreme Learning Machine Kömür Rezervlerinin Tahmini 
 

TUBA TANYILDIZI AĞIR Extreme Learning Machine İle Jeotermal Enerji Tahmini 
 

AYŞE TURABİ Balıkesir Örneğinde Okullar Trafik Risk Araştırması 
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05. 06. 2021                                 15: 00 – 17:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 1                     SESSION : 3 

  MODERATOR: 
  DOÇ. DR. NİGÂR OTURAKÇI ORBAY 

DR. SAVAŞ YILMAZ Kanunî İle III. Murat Döneminde Akarsuların Tarım Alanlarında Sulanmasına Dair Bir 
Değerlendirme 

 
DR. SAVAŞ YILMAZ Kanunî İle III. Murat Dönemi Tarım Alanlarına Dair Bir Değerlendirme 

DR. ARŞ. GÖR. MUSTAFA DERE Faruk Nafiz Çamlıbel’in Şiirlerinde Savaş ve Kahramanlık 

DOÇ. DR. NİGÂR OTURAKÇI 
ORBAY 

Türkiye Türkçesinde Sosyal Medyada Görülen Yeni Ögeler: Dişil Sözlük Örneği 

HALİL İBRAHİM KOÇAK İbn Hazm’ın “ ف  األُلفَة   في الحمامة طوق واألَُّلا ” (Güvercin Gerdanlığı) Adlı Eseri İle Türçeye 
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GEBELİKTE KULLANILAN TELEFONLARIN SAR DEĞERLERİNE GÖRE 

NEONATAL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Melek Büyükeren1, Fikriye Karanfil Yaman2 

1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Konya City Hospital, Konya, Turkey 

2 Clinic of Obstetrics and Gynecology, Konya City Hospital, Konya, Turkey 

Özet 

Giriş: Gebe kadınlarda cep telefon SAR düzeylerine ve günlük cep telefonu kullanım sürelerine 

göre neonatal verilerin karşılaştırılmasını planladık.  

Method: Çalışmamızda retrospektif olarak Eylül 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında Konya 

Şehir Hastanesi’nde doğum yapan gebelerin çalışmaya alınması planlandı. Yenidoğan 

bebeklerin gebelik haftası, doğum kilosu, boyu, baş çevresi, doğum şekli, cinsiyet, doğum 

sonrası resüsitasyon ihtiyacı, beşinci dakika APGAR skoru; gebelerin kullandığı telefonun 

modeli, gebelik sürecinde günlük ortalama telefon kullanım süresi kaydedildi. Çalışma 

kapsamında 1495 gebe çalışmaya dahil edildi.  

Sonuçlar: Annelerin kullandıkları telefonların SAR değeri yüksek ise bebeklerinde SGA olma 

oranı istatistiksel olarak yüksek saptandı (p=0,001). Bebeklerin SGA olarak doğmasında; 

kullanılan telefonların SAR değerlerine göre ROC-Curve analizi sonucu; SAR değeri için cut 

off 1,23 Watt/kg (69,3 % sensitivity; 73,0% oranında specificity; AUC:0,685; 95% Cl: 0,643-

0,726) bulundu. Telefon kullanım süresinin SGA olma ile ilişkisi yoktu. Simetrik SGA olan 

grupta asimetrik SGA olan gruba göre hem telefon SAR değerleri hem de telefon kullanım 

süresi daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p<0,005). 

Preterm olan bebekler preterm olmayan bebeklere göre hem telefon SAR değerleri hem de 

telefon kullanım süresi daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(p<0,005).  

Tartışma: Gebelik boyunca kullanılan cep telefonlarının SAR düzeyleri arttıkça bebeklerin 

gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlıklı olarak doğma ihtimali artmaktadır.  
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Anahtar kelimeler: Radyofrekans elektromanyetik alan (RF-EMF), Specific Absorption Rate 

(SAR), newborn, small for gestational age (SGA), pregnancy.  

 

EVALUATION OF NEONATAL OUTCOMES ACCORDING TO THE SAR VALUES 

OF PHONES USED DURING PREGNANCY 

Abstract  

Background/Aim: We aimed to compare the neonatal outcomes according to cell phone SAR 

levels and daily time spent on cell phones in pregnant women. 

Methods: In this retrospective study pregnant women who delivered in Konya City Hospital 

between the dates of September 2020 and February 2021 were included. Gestational ages, birth 

weight, birth height,  head circumference, gender, 5th minute APGAR scores, postpartum 

resuscitation need of the newborn babies, delivery type, the model of the phone used by 

pregnant women and the average time spent on phone during a day were recorded. 1495 

pregnant women were included in the study. 

Results: The rate of delivering a SGA fetus was found to be statistically significantly higher in 

women who used phones with higher SAR values (p = 0.001). To determine the relation of 

SAR values of the phones used and delivering SGA fetüs ROC-Curve analysis was performed. 

The cut off value for the SAR level was found to be 1, 23 Watt / kg with 69.3% sensitivity and 

73.0% specificity (AUC: 0.685; 95% Cl: 0.643-0.726).). No correlation was found between 

time spent on the phone and sga birth rate. Although both phone SAR values and time spent on 

phone were higher in symmetrical SGA group compared to asymmetrical SGA group, the 

difference was not statistically significant (p>0.05). Although the women who had preterm 

delivery had higher phone SAR values and more time spent on phone compared to term 

deliveries, the difference was not statistically significant (p >0.05). 

Discussion: As the SAR values of mobile phones used during pregnancy increase, the 

possibility of having a small for gestational age fetus increases. 

Keywords: Radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF), Specific Absorption Rate (SAR), 

newborn, small for gestational age (SGA), pregnancy 

 

 



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           

                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-7341-34-9         www.karadenizkongresi.org        Page | 3 

 

Giriş 

Gelişen teknoloji ile birlikte cep telefonları hayatımıza girmiş ve hızla kullanımı 

yaygınlaşmıştır [1]. İstatistiklere göre, Dünya çapında 2020 yılında telefon kullanım oranı 4,5 

milyarı geçmiş olup, akıllı cep telefonu kullanım oranı 2,87 milyarı bulmuştur. Cep telefonu 

teknolojisi, radyofrekans elektromanyetik alanlarla (RF-EMF) ses, metin ve görüntü aktarımına 

dayanır. Bunu sağlayan; kablosuz yerel alan ağı, bluetooth, sayısal güçlendirilmiş kablosuz 

haberleşmeler ile RF-EMF maruziyet oranı artmaktadır [2]. Cep telefonları çok sık 

kullanılmakta olduğu için RF-EMF’nın sağlık üzerine olan etkilerini ve sağlık sorunları ile olan 

ilişkisini araştıran birçok bilimsel çalışma yapılmıştır [3-5]. Uluslararası Kanser Araştırma 

Ajansı, 2011’de RF-EMF'yi insanlar için muhtemel kanserojen olarak sınıflandırdı [6].  

Elektromanyetik enerjinin vücut dokuları tarafından absorbe edilme oranı Specific Absorption 

Rate (SAR) olarak ifade edilmektedir [7]. Bu değer vücut dokularında ısı artış oranı ile ilgilidir. 

SAR, vücudun kg’ı başına Watt olarak soğurulan enerji miktarını gösteren bir ölçüdür [8]. 

Kaynağa olan mesafeyle yakından ilişkilidir, mesafe arttıkça etki kuvveti hızla azalır [9]. 

Ayrıca, doku sıcaklığında artış olmadan serbest radikaller aracılığıyla olumsuz etkiler 

yapabileceği de bir diğer görüştür [10]. Bu olumsuz etkileri azaltmak adına son teknolojik 

gelişmelerle (3G, 4G gibi) cep telefonlarından kaynaklanan RF-EMF’nin azaltılması 

sağlanmıştır. Ancak buna rağmen cep telefonu kullanım süresinin artması söz konusudur [11].  

Cep telefonuyla arama ve mesajlaşma sırasında, abdominal ve fetüs maruziyet düzeylerinin 

düşük olduğunu bulan çalışmalar vardır [12,13]. Ayrıca insanlarda yapılan deneysel bir 

çalışma, abdominal RF-EMF maruziyetinin plasental fonksiyonu etkileyebileceğini 

göstermiştir [14]. Cep telefon maruziyetinin gebelik süreci ve neonatal sonuçları ile ilgili 

yapılmış çalışmalardan; gebelik süresi ve düşük doğum ağırlığı ile ilgili farklı sonuçlar 

bulunmuştur [15,16].  

Cep telefonları farklı markalar hatta aynı markaların farklı modellerinde de birbirinden farklı 

SAR değerleri olduğu bilinmektedir [17]. Biz çalışmamızda; retrospektif olarak, gebe 

kadınlarda cep telefon SAR düzeylerine ve kullanım sürelerine göre demografik ve neonatal 

verilerin değerlendirilmesini planladık.  Ayrıca bebeklerden düşük doğum ağırlıklı olanlar ile 

gebelik haftasına göre normal ağırlıkta olan bebeklerin cep telefonlarının SAR düzeyleri ve 

kullanım oranlarının karşılaştırılmasını planladık. 
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Method 

Çalışmamızda Eylül 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında Konya Şehir Hastanesi’nde doğum 

yapan gebeler çalışmaya alındı. Çalışmamız retrospektif olup, çalışma kapsamında doğan 

yenidoğan bebeklerin gebelik haftası, doğum kilosu, boyu, baş çevresi, doğum şekli, cinsiyet, 

doğum sonrası resüsitasyon ihtiyacı, beşinci dakika APGAR skoru, sağlık durumu bilgileri 

kayıt altına alındı. Sistemden gebelerin telefon numaralarına ulaşıldı ve çalışmaya dahil olmak 

isteyenlere eşlik eden hastalık varlığı, gebelik takibinde yaşanan sorun varlığı, gebelik boyunca 

telefon kullanım durumu, gebeliği boyunca aynı telefonu kullanıp kullanmadığı, kullandığı 

telefonun modeli, gebelik sürecinde günlük ortalama telefon kullanım süresi (mesajlaşma, 

arama, sosyal medya) sorgulandı.  

Telefonların marka ve modellerine göre SAR düzeyleri kayıt altına alındı [18]. 

Yenidoğan bebeklerin doğum ağırlığı standardına göre 10. persentilin altında doğan infantlar 

SGA, 10. ile 90. persentil arasında doğan infantlar gebelik yaşına göre uygun ağırlıklı (AGA), 

90. persentilin üstünde olanlar gebelik yaşına göre yüksek ağırlıklı (LGA) olarak gruplandırılır. 

Ayrıca, SGA olan bebekler; tüm persentil değerleri 10 persentil altında ise simetrik SGA; 

sadece doğum kilosu 10 persentil altında ise asimetrik SGA olarak sınıflandırılır [19].  

Bu tarihler arasında 1495 gebe ve bebekleri çalışmaya dahil edildi.  

İstatistiksel yöntem: 

Statistical analyses were done using IBM SPSS Version 22 software. Data showing normal 

distribution were evaluated with an independent samples t-test, while variables without normal 

distribution were analyzed using the nonparametric Mann–Whitney U test. Categorical 

variables were analyzed using Fisher’s exact and Pearson chi-square tests. Results were 

expressed as mean ± standard deviation for normal distributions or median and 25th–75th 

percentile interquartile range (IQR). In addition, a receiver operating characteristic (ROC) 

curve analysis was done to determine the cut-off value for SAR level in the SGA diagnosis. P 

values < 0.05 were considered statistically significant. 
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Sonuçlar 

Çalışmaya dahil edilen 1495 gebe ve bebeğinin demografik ve neonatal verileri Tablo-1’de 

verilmiştir.  

Tablo-1. Gebelerin ve bebeklerinin demografik ve neonatal özellikleri  

Özellikler n(%) 

Cinsiyet (Erkek/Kız) 744/751 (49,8/50,2) 

Gebelik sayısı (gravida)* 3 (2-4) 

Gebelik Haftası (hafta)* 39 (38-40) 

Doğum ağırlığı (gram)* 3200 (2880-3500) 

Doğum boyu (cm)* 50 (49-52) 

Doğum baş çevresi (cm)* 35 (34-35) 

Doğum şekli (NVSY/Sezaryen) 881/614 (58,9/41,1) 

APGAR 5.dak* 10 (9-10) 

Resüsitasyon ihtiyacı (+) 20 (1,3) 

Sağ /Eksitus/Ölü doğum 1479/6/10 (98,9/0,4/0,7) 

SGA/AGA/LGA 208/1103/184 (13,9/73,8/12,3) 

Telefon SAR düzeyi (Watt/kg)* 1,09 (1,02-1,4) 

Günlük telefon kullanım süresi (dakika)* 190 (150-240) 

*: Median (IQR: 25-75) 

 

Çalışmaya dahil edilen bebeklerden 744 (49,8%) erkek iken, 751 tanesi (50,2%) kızdı. 

Gebelerin ortanca (25-75per) 3(2-4)’üncü gebelikleri idi. Bu bebeklerden 20 tanesinin (1,3%) 

resüsitasyon ihtiyacı olmuş iken; 208 tanesi (13,9%) SGA idi (Tablo-1). Bebekler SGA olan 

(n=208) ve SGA olmayanlar (n=1287) olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grubun annelerinin 

gebelik sırasında telefon kullanım süresi ve kullandıkların telefonların SAR düzeylerine göre 

karşılaştırılması Tablo-2’de verilmiştir.  

Doğum haftasına göre düşük doğum ağırlıklı olan bebeklerde annelerinin gebelik boyunca 

telefon kullanım süresi benzerdi (p=0,969). Annelerin kullandıkları telefonların SAR değeri 

yüksek ise bebeklerinde SGA olma oranı istatistiksel olarak yüksek saptandı (p=0,001) (Tablo-

2). Verilere bakıldığında eksitus ve ölü doğum (16 bebek) düşük olduğu için gruplar arasında 

karşılaştırma yapılamadı. 
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Tablo-2. SGA olan ve olmayan bebeklerin gebelik haftası, doğum ağırlığı ve annelerinin telefon 

kullanım bilgileri  

Özellikler SGA olan bebekler 

 (n=208) 

SGA olmayan bebekler 

(n=1287) 

p 

Gebelik Haftası (hafta)* 39 (37,1-39,8) 39 (38-40) 0,303 

Doğum ağırlığı (gram)* 2200 (2052-2450) 3280 (3015-3560) 0,001 

Gebelik öncesi kilo (kg)* 63 (49-68) 62 (47-70) 0,997 

Gebelikte alınan kilo (kg)* 12 (8-16) 12,5 (7,5-17) 0,965 

Telefon SAR düzeyi 

(Watt/kg)* 

1,42(1,09-1,49) 1,09 (1,02-1,26) 0,001 

Günlük telefon kullanım 

süresi (dakika)* 

190 (142,5-240) 190 (150-240) 0,969 

*: Median (IQR: 25-75) 

Bebeklerin SGA olarak doğmasında; kullanılan telefonların SAR değerlerine göre ROC-Curve 

analizi yapıldı ve 69,3 % sensitivity ve 73,0% oranında specificity (AUC:0,685; 95% Cl: 0,643-

0,726) ile SAR düzeyi için cut off değeri 1,23 Watt/kg bulundu (Figure-1).  

 
 

Figure-1. SAR değeri ve SGA ilişkisinin ROC-Curve analizi 
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Bebeklerden 204 tanesi preterm idi. Bebeklerin preterm olmalarına göre SAR değerleri ve 

telefon kullanım süresi karşılaştırılması Tablo-4’te verilmiştir.  

 Preterm bebekler 

(n=204) 

Term ve postterm olan 

bebekler (n=1291) 

p 

Telefon SAR düzeyi 

(Watt/kg)* 

1,12 (1,05-1,45) 1,09 (1,02-1,42) 0,473 

Günlük telefon kullanım 

süresi (dakika)* 

200 (160-240) 190 (150-240) 0,267 

 

Preterm olan bebekler preterm olmayan bebeklere göre hem telefon SAR değerleri hem de 

telefon kullanım süresi daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(sırasıyla p=0,473; p=0,267) (Tablo-4).  

Tartışma 

Dünyada akıllı cep telefonu kullanım sıklığı gittikçe artmaktadır ve cep telefonu teknolojisinde 

kullanılan RF-EMF’nın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri sık araştırılmaya başlanmıştır.  

Dasdag ve ark. çalışmasında hamile sıçanlara uygulanan RF-EMF sonucunda gebelik seyri 

etkilenmemiş ancak yavru sıçanlarda düşük doğum ağırlığı tespit edilmiştir [20]. Shirai ve ark. 

çalışmasında ise hamile sıçanlara farklı frekanslarda uygulanan RF-EMF’lere bağlı hamilelik 

ve sıçan gelişimi araştırılmış ancak herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır [21]. 

Yuksel ve ark. [22] çalışmasında artmış intrauterin oksidatif stres yolu ile ratlarda düşük doğum 

ağırlığı yapabileceği bulunmuştur. Sommer ve ark. [23] yaptığı hayvan çalışmasında ise 

yavruların gelişimi ile ilgili zararlı bir etki saptanmamıştır. Farklı çalışmalarda farklı sonuçlar 

bulunsa da bizim çalışmamızda da gebelerden SGA olan ve olmayan gruplar arasında 

karşılaştırma yapıldığında; gruplar arasında gebelik haftaları benzer olmasına rağmen, SGA 

olan grupta telefonların SAR değerleri istatistiksel olarak daha yüksek saptandı (p=0,001). 

Hatta çalışmamızda bebeklerin SGA olarak doğmasında; kullanılan telefonların SAR 

değerlerinin cut off değeri 1,23 Watt/kg (69,3 % sensitivity ve 73,0% oranında specificity) 

olarak bulundu. Daha önceki çalışmalarda SAR değeri için cut off değer bakılmadığı için bu 

konuda karşılaştırma yapılamamıştır.  

Baste ve ark. [16] çalışmasında prenatal maternal cep telefonu maruziyeti ile gebelik 

sonuçlarında herhangi bir ilişki saptanmamışken telefon maruziyetinin preeklampsi riskini 

artırdığını bulmuşlardır. Biz çalışmamızda, preeklampsinin doğum ağırlığını etkileyeceği 
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nedeni ile, preeklampsi dahil gebelikte gelişen komplikasyonları olan tüm gebeleri çalışma 

dışında bıraktığımız için bu konuda karşılaştırma yapamadık.  

Tsarna ve ark. [2] çalışmasında gebelerin telefon maruziyet riskine göre preterm doğum 

oranının artacağını belirtmişken, Col-Araz’ın çalışması da bunu desteklemektedir [15]. Ancak 

Baste ve ark. [16] çalışmasında ise preterm doğum ile ilişki saptanmamıştır. Bizim 

çalışmamızda da preterm olan bebeklerde, preterm olmayan bebeklere göre hem telefon SAR 

değerleri hem de telefon kullanım süresi daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadı. 

Çalışmamız kapsamında gebelikte kullanılan telefonların SAR düzeyleri ve cep telefon 

kullanım süresi ile ölü doğum oranını da kıyaslamak istedik. Ancak çalışmamızda ölü doğan 

bebek sayısı az olduğu için bu değerlendirme yapılamadı.  

Shen ve ark. [24] yaptıkları çalışmada doğumların SGA oranına baktıklarında, % 5,74 olarak 

bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda bu oran daha yüksek (13,9 %) bulunmuş olup bunun 

sebebini üçüncü basamak bir hastane olmamıza ve komplikasyon ihtimali olan bebeklerin sıkça 

tarafımıza yönlendirilmesine bağladık.   

Çalışmamızın eksik yönlerine bakılacak olursa; cep telefon kullanım süresi yüksek olduğu için, 

telefon kullanım süresi az ve fazla olan gebeler iki farklı grup oluşturularak karşılaştırma 

yapılamadı. Ayrıca çalışmamız retrospektif olarak yapılmıştır. Prospektif olarak yapılan çok 

sayıda vakanın olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Sonuç  

Gebelik boyunca kullanılan cep telefonlarının SAR düzeyleri arttıkça bebeklerin gebelik 

haftasına göre düşük doğum ağırlıklı olarak doğma ihtimali artmaktadır.  
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İNFANTİL KOLİK TANISI ALAN BEBEKLERDE SAĞLIKLI BEBEKLERE GÖRE 

İDRAR BİSFENOL A DÜZEYİNİN KIYASLANMASI 
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1: Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gaziantep Cengiz Gökçek Maternity 

and Children's Hospital, ORCID ID:00 00-0001-8602-6241 

 

Abstract 

Giriş: Üretim oranı çok yüksek olan Bisphenol A (BPA), başta endokrin bozucu etkileri dahil 

olmak üzere hem hayvan hem insan çalışmalrında sistemler üzeine ciddi yan etkileri 

saptanmıştır. İnfantil kolik ise bening karakterli olmakla birlikte hem aile hem de doktoru 

zorlayan uzamış ağlama süreçleridir.  

Amaç: Çalışmamızda 3 ay altındaki bebeklerin bebeğin idrar bisphenol A (BPA) düzeyi ile 

infantil kolik ilişkisini araştırmayı planladık.  

Material and Method: Bu prospektif çalışma, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve 

Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Polikliniklerinde 2020 Ocak-2020 Mayıs tarihleri arasında 

yapıldı. Çalışma grubuna iki farklı grupta hasta alındı. Biri yeni infantil kolik tanısı alan ve 

destek tedavisi başlanmamış olan hastalar(20 tane); diğeri ise infantil kolik tedavisi alıp 21 

günden uzun süredir probiyotik destek tedavisi alan (16 tane) hastalardı. Ayrıca tamamen 

sağlıklı olan 33 bebek kontrol grubunu oluşturdu. Çalışmaya dahil edilen hastalar 3 aydan 

küçüktü. Çalışmaya alınan hastalardan noninvaziv olarak bezlerinin içine yerleştirilen pamuk 

ile idrar numunesi alındı. Etik kurul onayı alınıp ailelerden de onam alındıktan sonra bebekler 

çalışmaya dahil edildi. Bebeklerin demografik verileri kayıt edildi.  

Results: İnfantil kolik tanısını yeni alan ve tedavi almayan çalışma grubundaki bebeklerin 

kontrol grubu ile spot idrar tetkikleri karşılaştırıldığında kreatinin değerleri arasında fark 

yokken; idrarda BPA ve BPA/kreatinin değerleri yeni tanı alan infantil kolikli hastalarda 

istatistiksel olarak yüksek saptandı (p<0,05). Ayrıca infantil kolik tanısı alan ve probiyotik 

desteği alan hastalar ile kontrol grubundaki bebekler karşılaştırıldığında idrar tetkiklerinden 

BPA ve BPA/kreatinin değerleri istatiksel olarak fark saptanmadı (p>0,05). Çalışma grubu 

içinde probiyotik desteği alan ve yeni tanı alıp destek tedavisi almayan hastaların spot idrar 

sonuçları kıyaslandığında; BPA ve BPA/kreatinin düzeyleri probiyotik almayan infantil kolikli 

hastalarda probiyotik desteği alan infantil kolikli hastalara göre istatistiksel olarak yüksek 

saptandı (p<0,05). Yeni tanı alan ve probiyotik desteği almayan infantil kolikli hastalar ile 

kontrol grubu arasında BPA ve BPA/kreatinin değerleri için ROC curve analizi sonuçlarına 

göre BPA için cut-off değeri 3,54 µg/L (95% Confidence interval (CI) 0,544-0,838; 80,0 % 

Sensitivity; 57,5% Specificity) bulundu. BPA/Kreatinin için cut-off değeri 9,24 µg/g (95%CI 

0,520-0,828;  70,0 % Sensitivity; 54,5% Specificity) saptandı. 

Discussion: İnfantil kolik etiyolojisi hala tam olarak aydınlatılamamış bir hastalık olmakla 

birlikte mikrobiyotanın bozulması etkili olabilir. Çalışmamızın verilerine göre BPA infantil 

kolik gelişiminde etkili bulunmuştur, bunu mikrobiyatasını olumsuz etkilemesinden olduğunu 

düşünmekteyiz. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Keywords: Bisphenol A, infantil kolik, mikrobiota, probiotik, infant. 
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COMPARISON OF URINARY BISPHENOL A LEVELS IN INFANTS DIAGNOSED 

WITH INFANTILE COLIC AND HEALTHY INFANTS 

Abstract 

Introduction: Bisphenol A (BPA) is a widely used product that has been demonstrated to have 

serious side effects on bodily systems, including endocrine disruptive effects, in both animal 

and human studies. Infantile colic is a benign condition characterized by prolonged episodes of 

crying that can be challenging for both the family and the physician.  

Purpose: Our study aims to investigate the relationship between infantile colic and urine BPA 

levels in infants aged under 3 months.  

 

Materials and Methods: This study was prospectively conducted in the Pediatric Outpatient 

Clinic of Gaziantep Cengiz Gökçek Hospital for Obstetrics and Pediatrics between January 

2020 and May 2020. There were two experimental groups and one control group. The first 

experimental group consisted of patients who were recently diagnosed with infantile colic and 

were yet to receive treatment (n = 20) and the second experimental group comprised patients 

who were treated for infantile colic and had been receiving probiotic supplements for more than 

21 days (n = 16). The control group included 33 healthy babies. All subjects were younger than 

3 months of age. Urine samples were noninvasively collected from all subjects via cotton balls 

placed in diapers. The study was granted ethical approval by the relevant ethics committee, and 

all subjects’ parents gave consent to participate before initiation. The subjects’ demographic 

data were recorded.  

 

Results: The spot urine analysis results of subjects with infantile colic whodid or did not receive 

treatment were compared with those of controls. It was found that creatinine values of the 

subjects were not significantly different, but the urine BPA and BPA/creatinine results of the 

babies diagnosed with infantile colic were significantly higher (p < 0.05). Moreover, the urine 

BPA and BPA/creatinine values of patients who received probiotic treatment and those of 

healthy controls were not significantly different (p > 0.05). The spot urine results of infantile 

colic patients who did and did not receive probiotic supplementation were compared, and it was 

determined that the BPA and BPA/creatinine results of colicky babies who received probiotic 

treatment were significantly lower than those of babies who did not (p < 0.05). Receiver 

operating characteristic curve analysis was performed to determine the BPA and 

BPA/creatinine cut-off values for recently diagnosed infantile colic patients compared to 

healthy controls. The cut-off value of BPA for infantile colic was calculated as 3.54 µg/L (95% 

confidence interval (CI): 0.544-0.838, sensitivity: 80.0%, specificity: 57.5%) and the cut-off 

value of BPA/creatinine as 9.24 µg/g (95% CI: 0.520-0.828, sensitivity: 70.0%, specificity: 

54.5%). 

 

Discussion: The etiology of infantile colic is still poorly understood and is speculated to be 

associated with disrupted microbiota. Our results suggest that BPA is associated with the 

development of infantile colic. We ascribe this effect to its adverse effects on the microbiota. 

Further studies are needed.  

Keywords: Bisphenol A, infantile colic, microbiota, probiotic, infant. 
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Giriş  

Dünya çapında üretilen en yüksek hacimli kimyasallardan biri olan Bisfenol A (BPA), plastik 

monomeri olup aynı zamanda endokrin bozucu sentetik bir östrojendir (1,2). Kontakt lensler, 

diş kompozitleri, oyuncaklar, sağlık sektöründe sık kullanılan ekipmanlar, gözlük camları, 

emzikler dahil olmak üzere pek çok üründe saptanmaktadır (3). İnsanlar diyetle, inhalasyon 

veya dermal maruziyet yoluyla BPA'ya maruz kalmaktadırlar (4). 

BPA’nın alerjik hastalıklar ve migren patolojisinde de rol aldığını gösteren çalışmalar vardır 

(5,6). Yani BPA’nın çocuklar üzerinde geniş bir klinik etkisi olduğu görülmektedir.  

İnfantil kolik, sürekli veya aşırı ağlama olarak tanımlanmakta ve bebeklik dönemindeki en 

üzücü sorunlardan biridir (7). Ebeveynler ağlamayı bir hastalık kanıtı veya bakım 

yeteneklerinin bir göstergesi olarak görebilirler (8) İnfantil kolik, zamanla düzelen bening, 

kendi kendini sınırlayan bir durumdur (7). Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamasa da birliktelik 

gösterdiği hastalıklar vardır; migren ve alerjik hastalıklar gibi (9,10).  

BPA’nın etkisinin bilimsel yayınlarla saptanmış olduğu hastalıklar ile (5,6); infantil kolik tanısı 

ile takip edilen bebeklerin ilerleyen yaşlarında görülme olasılığı yüksek olan hastalıklar (9,10) 

benzer olduğu için bu durum bize BPA’nın infantil kolik üzerine olan etkisini araştırmayı 

düşündürdü.  

Zhang ve arkadaşlarının çalışmasında insanlarda serum BPA düzeyleri ile idrar BPA 

düzeylerinin korele gittiği sonucuna varılmıştır (11). Bizde çalışmamızda daha hassas olan 

bebeklerde, noninvaziv olan idrar numunesi ile çalışmayı planladık.  

 

Tüm bu verilerden yola çıkarak biz çalışmamızda Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve 

Çocuk Hastanesi çocuk polikliniğine kolik nedeni ile başvuran hastalardan yapılan tetkikler 

sonucunda infantil kolik tanısı alan 3 ay altındaki bebekler ile infantil kolik tanısı ile takip 

edilen, 21 günden uzun süredir probiyotik desteği alan hastalar ve sağlıklı olan 3 ay altındaki 

bebeklerin idrarda tespit edilen BPA düzeylerini kıyaslayarak infantil kolik ve BPA ilişkisini 

araştırmayı planladık.  

Material ve Method 

Bu prospektif çalışmaya, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi 2020 Ocak-2020 Mayıs tarihleri arasında Çocuk polikliniğine başvuran hastalar dahil 

edildi.  

 

Çalışma grubu 

Hastanemiz çocuk polikliniğine başvuran hastalar arasından 3 aydan daha küçük olan ve 

infantil kolik tanısı almış olanlar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri not 

edildi. Völkel ve arkadaşları (12) yaptıkları çalışmada BPA’nın yarılanma ömrünü 6 saat olarak 

buldukları için çalışmamızda D vitamini dozu üzerinden en az 6 saat geçmiş olan hastaları 

çalışmaya dahil ettik. 

Çalışma grubunun içinde iki hasta grubu vardı: 

 

1) Yeni tanı alan infantile kolik grubu 

Üç aydan küçük olup, yapılan tetkikler sonucunda diğer tanılar ekarte edilip, infantil kolik tanısı 

alan hastaların hekim tarafından verilen destek tedavisine başlanmadan(bu destek tedavisi takip 

eden hekimler tarafından planlandı, müdahale edilmedi) spot idrar örneği alındı.  
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2) Eski tanılı infantile kolik grubu (probiyotik grubu)  

Üç aydan küçük olup, infantil kolik tanısı ile takip edilen hastaların (diğer ayırıcı tanılar ekarte 

edilmiş) poliklinik kontrolleri sırasında infantil kolik için aldıkları destek tedavileri sorgulandı. 

Sadece tek başına probiyotik kullanan ve probiyotik destek tedavisine başlanalı 21 günden fazla 

olmuş olan hastaların çalışmaya alınması planlandı ve spot idrar numuneleri alındı.  

36 hasta çalışma grubuna dahil edildi. Bu hastalardan 16 tanesi probiyotik grubunda geri kalan 

20 hasta ise yeni infantil kolik tanısı almış hasta idi.  

 

Kontrol grubu  

Kontrol grubu olarak, yine aynı tarihler arasında sağlam çocuk kontrolleri için çocuk 

polikliniğine gelen bebeklerin çalışmaya alınması planlandı. Hastalar sağlık açısından 

normaldi, infantil kolik tarif etmiyorlardı ve D vitamini dışında kullandıkları ilaç yoktu. Ayrıca 

hastaların hepsi 3 aydan küçüktü. Hastaların demografik verileri not edildi. 33 hasta çalışma 

grubuna dahil edildi. Çalışmaya alınması planlanan hastaların ailesinden yazılı onam formu 

alındıktan sonra, çalışmaya katılmayı kabul eden ailelerin bebekleri çalışmaya dahil edildi. 

Çalışma için etik kurulu onayı alındı.  

İdrar toplanması  

Ailesi tarafından onam formu verilen bebeğin bezi içine konulan pamuk sayesinde idrar 

numunesi alındı ve idrar içeren pamuklar nitril eldivenlerle cam idrar numune kabı içine 

sıkılarak aktarıldı. İdrar numuneleri cam numune kaplarına alındıktan sonra çalışma merkezine 

taşınana kadar -20° C'de saklandı. Saklanan idrarlar topluca kuru buz içinde çalışma yapılacak 

merkeze nakil edildi.  

Araştırmada sadece idrarda bisfenol A düzeyi ve spot idrarda kreatinin değerlerinin bakılması 

amaçlandı. Hastalardan çalışma için invaziv yöntemle (mesane sondası veya suprapubik) idrar 

toplanmadı. Çalışma için hastadan herhangi bir kan alınmadı. Hastaların rutin takipleri ile ilgili 

hiçbir değişiklik yapılmadı. Ayrıca idrar numunelerinin elde edilmesi ve taşınması sırasında 

numuneler hiçbir plastik ürün ile temas etmedi.  

 

İdrar analizi  

Bebeklerin idrar tetkiklerinde iki BPA değeri kullanıldı. Birincisi düzeltilmemiş değerler (μg / 

L) diğeri ise, düzeltilmemiş değerleri idrar kreatinin konsantrasyonlarına (μg / g kreatinin) 

bölerek hesaplanan kreatinin değerine göre düzeltilmiş BPA değerleri idi.  

 

 

Sonuçlar 

 

Çalışmaya alınan 36 çalışma grubundaki hastanın ve 33 tane kontrol grubundaki bebeğin 

demografik verileri Tablo-1’de verilmiştir.  
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Tablo-1. Çalışmaya dahil edilen bebeklerin demografik verileri 

Özellikler Kontrol grubu 

n(%) 

Çalışma grubu 

n(%) 

p 

Cinsiyet (Erkek/Kız) 18/15 (54,5/45,5) 21/15 (58,3/41,7) 0,811 

Doğum şekli (NVSD/CS) 19/14 (57,6/42,4) 22/14 (61,1/38,9) 0,810 

Gestasyonel hafta (week)* 38,4 (38,1-39,1) 38,3 (36,0-39,3) 0,866 

Doğum ağırlığı (gr)* 3200 (2960-3465) 3320 (2978-3673) 0,182 

İdrar örneği alındığı gün* 35 (27-54) 43 (30-53) 0,438 

İdrar örneği alındığında kilosu (gr)* 4285 (3950-4625) 4610 (4340-5175) 0,023 

Günlük kilo alımı (gr)* 29,5 (25,2-38,2) 30,7 (26,5-40,3) 0,296 

Beslenme şekli  Anne sütü 11 (33,3) 8 (22,2) 0,229 

Mama 9 (27,3) 9 (25,0) 

Anne sütü+mama 13 (39,4) 19 (52,8) 

Ambalajlı ürün tüketim sıklığı/gün 

(anne sütü alanarda)* 

1,0 (1,0-1,0) 1,5 (1,0-2,0) 0,100 

Probiyotik desteği alan  - 16 (44,4) - 

*: median (25-75 persentil) 

Gruplar arasında bebeklerin çalışmaya dahil edildiklerinde bakılan kiloları arasında istatistiksel 

olarak fark bulundu. Çalışma grubunun kilosu kontrol grubunun kilosuna göre istatistiksel 

olarak daha yüksek saptandı (p=0,023). Anne sütü ile beslenen bebeklerin annelerinin ambalajlı 

madde tüketim oranlarına bakıldığında çalışma grubundaki annelerin tüketim (çalışma 

grubunda 27 hasta, kontrol grubunda 24 hasta) oranı daha yüksek olmakla birlikte gruplar 

arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p=0,100; Tablo-1). 

Çalışma grubu ve kontrol grubuna alınan bebeklerin alınan spot idrar tetkiklerinde bakılan 

BPA, kreatinin ve BPA/kreatinin değerleri Tablo-2’de verilmiştir.  

Tablo-2. Çalışma ve kontrol grubundaki spot idrar sonuçları 

Spot idrarda değerlendirilen 

parametreler 

Çalışma grubu 

Median(IQR 25-75) 

Kontrol grubu 

Median(IQR 25-75) 

p 

BPA(µg/L) 3,7 (2,0-8,7) 2,5 (1,6-10,0) 0,505 

Kreatinin (mg/L) 510,8 (225,5-1106,4) 345,6 (232,8-928,8) 0,556 

BPA/Kreatinin (µg/g) 9,7 (3,8-26,7) 9,1 (4,9-16,3) 0,773 

 

Çalışma ve kontrol grubuna alınan bebeklerin spot idrarda bakılan kreatinin değerleri benzerken 

(p=0,556); gruplar arasında BPA ve BPA/kreatinin değerleri açısından da istatistiksel fark 

saptanmadı (sırasıyla p=0,505; p=0,773; Tablo-2).  

Çalışma grubunda yer alan iki farklı grupta yer alan hastaların (yeni tanı almış olanlar ve 

probiyotik tedavisi alanlar) spot idrar sonuçlarının karşılaştırılması Tablo-3’te verilmiştir. Bu 

grupta probiyotik tedavisi alan 16 hasta varken, tedavi almayan 20 hasta vardı (Tablo-3).  
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Tablo-3. Çalışma grubundaki hastaların probiyotik alan ve almayanların kıyaslanması 

Spot idrarda 

değerlendirilen 

parametreler 

Yeni tanı alan infantil 

kolikli hastalar 

Median(IQR 25-75) 

Probiyotik alan infantil 

kolikli hastalar 

Median(IQR 25-75) 

p 

BPA(µg/L) 7,0 (4,0-19,5) 2,1 (1,6-3,1) 0,0001 

Kreatinin (mg/L) 437,5 (201,6-1106,4) 569,6 (256,3-1112,0) 0,765 

BPA/Kreatinin (µg/g) 20,4 (8,9-34,1) 4,1 (1,8-11,0) 0,001 

 

Çalışma grubu içinde probiyotik desteği alan ve yeni tanı alıp destek tedavisi almayan hastaların 

spot idrar sonuçları kıyaslandığında; kreatinin değerleri açısından istatistiksel olarak fark yok 

iken; BPA ve BPA/kreatinin düzeyleri probiyotik almayan infantil kolikli hastalarda probiyotik 

desteği alan infantil kolikli hastalara göre istatistiksel olarak yüksek saptandı (sırasıyla 

p=0,0001; p=0,001; Tablo-3).  

Çalışma grubunda yeni tanı alan hastalar ile kontrol grubu yani infantil kolik olmayan hastaların 

kıyaslanması Tablo-4’te verilmiştir.  

Tablo-4. Yeni tanı alan tedavi almayan infantil kolik tanılı hastalar ve kontrol grubundaki 

hastaların idrar sonuçlarının kıyaslanması  

Spot idrarda 

değerlendirilen 

parametreler 

Yeni tanı alan infantil 

kolikli hastalar 

Median(IQR 25-75) 

Kontrol grubu 

Median(IQR 25-75) 

p 

BPA(µg/L) 7,0 (4,0-19,5) 2,5 (1,6-10,0) 0,021 

Kreatinin (mg/L) 437,5 (201,6-1106,4) 345,6 (232,8-928,8) 0,769 

BPA/Kreatinin (µg/g) 20,4 (8,9-34,1) 9,1 (4,9-16,3) 0,035 

 

Yeni tanı alan çalışma grubundaki bebeklerin kontrol grubu ile spot idrar tetkikleri 

karşılaştırıldığında kreatinin değerleri arasında istatistiksel fark yoktu (p=0,769). İdrarda BPA 

ve BPA/kreatinin değerleri yeni tanı alan infantil kolikli hastalarda kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak yüksek saptandı (sırasıyla p=0,021; p=0,035; Tablo-4).  

Çalışma grubunda probiyotik desteği alan infantil kolik tanılı hastalar ile kontrol grubundaki 

hastaların spot idrardaki sonuçlarının kıyaslanması Tablo-5’te verilmiştir.  

Tablo-5. Probiyotik desteği alan infantil kolikli hastalar ile kontrol grubunun idrar sonuçlarının 

kıyaslanması  

Spot idrarda 

değerlendirilen 

parametreler 

Probiyotik alan infantil 

kolikli hastalar 

Median(IQR 25-75) 

Kontrol grubu 

Median(IQR 25-75) 

p 

BPA(µg/L) 2,1 (1,6-3,1) 2,5 (1,6-10,0) 0,133 

Kreatinin (mg/L) 569,6 (256,3-1112,0) 345,6 (232,8-928,8) 0,482 

BPA/Kreatinin (µg/g) 4,1 (1,8-11,0) 9,1 (4,9-16,3) 0,052 
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İnfantil kolik tanısı alan ve probiyotik desteği alan hastalar ile kontrol grubundaki hastalar 

karşılaştırıldığında idrar tetkiklerinden BPA, kreatinin ve BPA/kreatinin değerleri istatiksel 

olarak fark saptanmadı (sırasıyla p=0,133; p=0,482; p=0,052; Tablo-5).  

Yeni tanı alan ve probiyotik desteği almayan infantil kolikli hastalar ile kontrol grubu arasında 

BPA ve BPA/kreatinin değerleri için ROC curve analizi yapıldı. Şekil-1’de verilmiştir.  

ROC Curve analizine göre BPA için cut-off değeri 3,54 µg/L (95% Confidence interval (CI) 

0,544-0,838; 80,0 % Sensitivity; 57,5% Specificity) bulundu. BPA/Kreatinin için cut-off değeri 

9,24 µg/g (95%CI 0,520-0,828;  70,0 % Sensitivity; 54,5% Specificity) saptandı. 

 

  

 
 

 

Şekil-1. BPA ve BPA/Kreatinin değerlerinin ROC Curve eğrileri 

Tartışma 

İnfantil kolik, bening karakterli kendini sınırlayan ve postnatal 5 ay içinde düzelen bir hastalık 

olmasına rağmen uzun süreli ağlama nöbetleri, aileyi ve doktorları zorlamaktadır. İnfantil kolik 

ile ilgili yapılan birçok çalışmaya rağmen hala etiolojisi tam olarak anlaşılabilmiş değildir (7).  

Probiyotik desteği ve BPA ilişkisi ile ilgili yapılmış hayvan çalışmalarından biri olan Oishi ve 

arkadaşlarının çalışmasında (12) BPA’ya maruz bırakılan ratlarda probiotik desteği 

(Bifidobacterium breve and Lactobacillus casei) sonrasında BPA’nın kan düzeyinde düşüş 

saptanmış, gaita ile BPA atılım oranı artmıştır. Yine Che ve arkadaşlarının (13) çalışmasında 

BPA’ya maruz kalan yavru pigletlerde, Brevibacillus brevis verildiğinde BPA’nın olumsuz 

etkilerinin azaldığını saptamışlar. Yapılan çalışmalarda farklı probiyotikler olsa da BPA 

maruziyetinin olumsuz etkisine etki edebileceği gösterilmiştir. Bu çalışmalardan hareketle 

bizim çalışmamzıda da infantil kolik tanısı alan ardından probiyotik desteği verilen hastaların 

destek tedavisinin 21. Gününden sonra, postnatal 3 aylık zaman diliminde herhangi bir günde 

alınan idrar örneklerinde BPA ve BPA/kreatinin değerlerinin yeni tanı almış infantil kolikli 

hastalarda daha destek tedavileri başlanmadan alınan idrar örneklerine göre daha düşük 

olmasını açıklayabilir. Yani infantil koliğin bilinmeyen etiolojisinin bir nedeni de BPA 

maruziyeti olabilir.  
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Çalışmamızda bulduğumuz diğer sonuçlarda düşüncelerimizi destekler nitelikte idi. Yeni tanı 

alan çalışma grubundaki bebeklerin kontrol grubu ile spot idrar tetkikleri karşılaştırıldığında 

kreatinin değerleri arasında fark yokken; idrarda BPA ve BPA/kreatinin değerleri yeni tanı alan 

infantil kolikli hastalarda istatistiksel olarak yüksek saptandı (sırasıyla p=0,021; p=0,035). 

Ayrıca infantil kolik tanısı alan ve probiyotik desteği alan hastalar ile kontrol grubundaki 

bebekler karşılaştırıldığında idrar tetkiklerinden BPA ve BPA/kreatinin değerleri istatiksel 

olarak fark saptanmadı (sırasıyla p=0,133; p=0,052). Yani probiyotik desteği alan infantil kolik 

tanılı hastraların idrar BPA düzeyinin düştüğü sonucuna vardık. Daha önceki çalışmalrada 

bulunan probiyotik desteği ve infantil kolik semptom ve süresini azaltma etkisi BPA 

maruziyetinin etkisini azaltması ile olabilir (14). Ancak daha net cümleler kurmak için aynı 

hastanın probiyotik öncesi ve sonrası idrar numunelerinde BPA değerlerine bakmak ve eş 

zamanlı klinik bulgular için skorlamalar kullanmak daha kıymetli olacaktır.  

 

İnfantil kolik birlikteliği olan hastalıklara bakıldığında; migren ve abdominal migren yani 

infantil koliğin beraberliğindeki hipotezlerden biri; mikrobiyotanın bozulmasıdır (15). Ayrıca 

kolik birlikteliği olan bir diğer hastalık, alerjik durumlardır (16). Allerjik hastaların 

etiyolojisinde yer alan durumlardan biri de yine mikrobiyotanın bozulmasıdır (17). Ayrıca bu 

iki hastalığın da (migren ve alerjik hastalıklar) tedavi destek sürecinde probiyotikler yer 

almaktadır (18,19). Belki de mikrobiyotanın bozulması temel sorun olabilir, mikrobiyatının 

bozulmasında bir sebepte BPA olabilir. Bu hastalık birlikteliklerinin sebepleri, probiotik 

desteklerinin etki yolları birer çalışma konusu olmaktadır.  

 

Chen ve arkadaşlarının çalışmasında (20) zebra balıkları üzerinde BPA’nın mikrobiyota 

üzerindeki olumsuz etkileri gösterilmiş, yine Javurek ve arkadaşlarının çalışmasında da (21) 

farelerde aynı etki gösterilmiş olup probiyotiklerin etkili olabileceği belirtilmiştir. Yapılmış bu 

iki çalışmada düşündüğümüz gibi BPA’nın etkisi ile mikrobiyotanın bozulması ve infantil kolik 

etiyolojisinde yer alabileceği düşüncemizi desteklemektedir. Rhoads ve arkadaşlarının 

çalışmasında (22) da infantil kolikli hastalarda görülen disbiyozis, düşüncemizi 

desteklemektedir.  

 

İnfantil kolik tanısı alan ancak tedavi almayan hastalar ile sağlıklı bebeklerin oluşturduğu 

kontrol grubu arasında BPA ve BPA/kreatinin değerleri için ROC Curve analizine göre BPA 

için cut-off değeri 3,54 µg/L (95% CI 0,544-0,838; 80,0 % Sensitivity; 57,5% Specificity) 

bulundu. BPA/Kreatinin için cut-off değeri 9,24 µg/g (95%CI 0,520-0,828;  70,0 % Sensitivity; 

54,5% Specificity) saptandı.  

 

Bildiğimiz kadarıyla infantil kolik ve idrar BPA düzeyi ilişkisini araştıran ilk çalışma olduğu 

için karşılaştırma yapılamamıştır. 

 

Sonuç 

Çalışmamızda infantil kolik tanısını yeni alan hastaların idrar BPA ve BPA/kreatinin 

değerlerini sağlıklı bebeklere ve probiyotik desteği alan infantil kolik tanılı hastalara göre 

istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulduk. Bu bize infantil kolik etiyolojisinde araştırılması 

gereken BPA dahil daha çok fazla sebep olduğunu düşündürdü. 
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ÖZET 

Heyelanlar her yıl, özellikle yağışlı mevsimlerde, dünya genelinde büyük hasarlara neden olan 

önemli bir doğal kaynaklı afettir. Heyelanlar, Türkiye’de depremlerden sonra en fazla meydana 

gelen ve en çok zarar veren doğal afetlerden birisidir. Bu doğal afetin meydana getirdiği can 

kaybı ve maddi zararlar ülke için büyük ölçülerdedir. Bu zararların en az seviyeye indirilmesi 

için araştırmacıların çabaları yıllardır sürmektedir. Heyelan duyarlılık haritalaması (HDH) 

heyelan tehlikesi ve risk değerlendirmesinin en kritik aşamalarından biridir. Bu çalışmada, 

Erzurum ilinin kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 505 km2 yüzölçümüne sahib olan Uzundere ilçesi 

seçilmiş ve heyelan duyarlılık değerlendirmesi açısından incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

veri tabanlı iki değişkenli istatistiksel yöntemi duyarlılık modellemesi için uygulanmıştır. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan heyelan envanter 

haritası heyelan oluşumunda temel harita olarak kullanılmıştır. Jeoloji haritası, topografya 

haritası ve sayısal yükseklik modeli temin edilmistir. Çalışma alanı için, eğim, yükseklik, 

litoloji, yollara uzaklık, akarsulara olan mesafe, arazi kullanımı/arazi örtüsü (LULC), 

topografik ıslaklık indeksi (TWI) ve eğrisellik heyelanı koşullandırma faktörleri (LCFs) olarak 

seçilmiştir. Heyelan koşullandırma faktörlerine ait haritalarının oluşturulması için coğrafi bilgi 

sistemleri (CBS) tekniği kullanılmıştır. Heyelan envanter veri seti ile LCFs arasında olan 

bağlantı analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar tüm çalışma alanının heyelan duyarlılığı için 

kullanılmıştır. Duyarlılık değerlendirmesinin sonunda, elde edilen model çok az duyarlı (%7), 

az duyarlı (%26), orta duyarlı (%23), yüksek duyarlı (%25) ve çok yüksek duyarlı (%19) olmak 

üzere beş farklı sınıfa ayrılmıştır. Modelin doğruluğu, gözlemlenen heyelanlarla kıyaslanarak 

ölçülmüştür. Doğrulama işlemi için alıcı işletim karakteristiği eğrisi altında kalan alan (ROC-

AUC) yaklaşımı uygulanmış ve 0.687 olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Heyelan, Duyarlılık Haritası, Erzurum Uzundere. 

 

ABSTRACT 

Landslides are important natural disasters, causing major damages worldwide every year 

especially during rainy seasons. Landslides are one of the most destructive natural hazards 

which frequently occur after earthquakes in Turkey. The loss of life and property caused by this 

natural disaster are large for the country. Researchers have been striving for years to minimize 

of these losses. Landslide susceptibility mapping (LSM) is one of the crucial stages of landslide 

hazard and risk assessment. In this study, the Uzundere district, located in the northern part of 
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Erzurum covering approximately 505 km2 , was selected and investigated in the point of view 

of landslide susceptibility assessment. For this purpose, data driven bivariate statistical model 

was applied for susceptibility modeling. The landslide inventory map prepared by The General 

Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) was used as a base map for landslide 

occurrence. Geological map, topography map and digital elevation model are provided. Slope, 

elevation, lithology, distance to roads, distance to streams, land use/land cover (LULC), 

topographic wetness index (TWI) and curvature were employed as landslide conditioning 

factors (LCFs) for the study area. Geographic information systems (GIS) technique was used 

to create landslide conditioning factor maps. The relationship between landslide enventory data 

set and LCFs were analysed and the results were used to calculate the landslide susceptibility 

of the entire study area. At the end of the susceptibility assessment, the study area was divided 

into five susceptibility classes, such as very low (7%), low (26%), moderate (23%), high (25%) 

and very high (19%). The accuracy of model was measured by fitting it to a validation set of 

observed landslides. For validation process, area under the curve (ROC-AUC) approach was 

applied and it was determined as 0.687. 

 

Key Words: Landslide, Susceptibility Map, Erzurum Uzundere. 

 

1. GİRİŞ 

Heyelanlar, büyük miktarda insan kayıplarına ve ekonomik zararlara neden olabilen en kötü 

doğal afetlerden biridir [1]. CRED (Centre for Research on the Epidemiology of Disaster)’in 

1998-2017 yılları kapsayan raporuna göre heyelanlar %5.2’lik pay ile dünya genelinde yaşanan 

afetler sıralamasında 5’inci konumu elde etmiştir [2]. Türkiye geneline bakıldığında, AFAD 

(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’ın verilerine istinaden heyelanlar, sel ve 

depremlerden sonra en fazla maddi zarara yol açan doğal afetler olmuştur [3]. Varnes'in (1978) 

[4] tanımına göre, heyelan, toprak kayması, moloz kayması, kaya kayması ve moloz akması 

içeren kütle hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Heyelan olaylarından doğa bilecek zararları 

en az düzeye indirmek amacıyla, araştırmacılar tarafından heyelan duyarlılık çalışmaları 

yapılmaktadır. WoS (Web of Science) veri tabanında bulunan çalışmalar incelendiğinde, 

Türkiye %10.1’lik yayın oranı ile bu tür çalışmaların en fazla yürütüldüğü ülkeler sıralamasında 

5’inci basamakta bulunmaktadır [5]. Heyelan duyarlılık haritalaması (LSM), gelecekte 

yaşanabilecek heyelan vakalarının mekansal dağılım olasılığını göstermek için yararlı bir 

araçtır [6]. LSM teknikleri genel olarak iki kategoriye ayrılmaktadır: doğrudan (direct) ve 

dolaylı (indirect) yöntemler. Doğrudan olan yöntemler, heyelan tetikleyici faktörler ile tehlike 

arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için jeomorfolojik haritalamayı içermektedir [7]. Dolaylı 

yöntemler, bulgusal (heuristic) ve veriye-dayalı (data-driven) yaklaşımlarıdan oluşmaktadır [8]. 

İstatistiksel tabanlı heyelan duyarlılık haritalaması son yıllarda önemli bir araştırma alanı haline 

gelmiştir. Heyelan duyarlılık değerlendirmelerine iki değişkenli (bivariate) ve çok değişkenli 

(multivariate) istatistiksel yaklaşımlar dünyanın farklı bölgelerinde uygulanmış ve 

karşılaştırılmıştır [9]. Bu çalışmada, veriye-dayalı iki değişkenli dolaylı istatistiksel 

yöntemlerden olan IVM (Information Value Method) uygulanarak çalışma alanı (Erzurum 

Uzundere) heyelan duyarlılık değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, 

Uzundere İlçesinin heyelan açısından riskli olan alanların belirlenmesi olmuştur. 
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2. YÖNTEM 

2.1. Veri Tabanlı İki Değişkenli istatistiksel Yöntem 

Veri tabanlı iki değişkenli istatistiksel (IV; Information Value) modeli, bilgi kuramından 

(information theory) geliştirilen istatistiksel bir analiz yöntemidir. IV yöntemi, her sınıfın 

heyelan yoğunluğunu toplam alanın heyelan yoğunluğuna oranlayarak her bir faktör katmanı 

sınıfına ait ağırlığını hesaplamak için kullanılır. IV yöntemi ilk olarak Yin ve Yan (1988) [10] 

tarafından önerilmiş daha sonra Van Westen (1993) [11] tarafından biraz değiştirilmiştir. Bu 

yöntemde ağırlık hesaplaması denklemi aşağıdaki gibidir: 

 

Ii = ln  = ln  (1) 

 

Ii = Faktör sınıfının IV indeks değeri; 

Npik(Si) = Sınıfın heyelanlı hücre sayısı; 

Npik(Ni) = Sınıfın  toplam hücre sayısı; 

∑Npik(Si) = Çalışma alanının toplam heyelanlı hücre sayısı; 

∑Npik(Ni) = Çalışma alanının toplam hücre sayısı; 

Heyelan duyarlılık haritasını hazırlamak için, her hücreye ait heyelan duyarlılık indeksi (LSI), 

her bir faktör sınıfının IV indeks değerleri aşağıdaki gibi toplanarak hesaplanır: 

 

LSI = i (2) 

 

2.2. Çalışma Alanı 

Erzurum İlinin kuzeyinde ve Erzurum-Artvin yolu üzerinde yerleşen Uzundere İlçesi çalışma 

alanı olarak seçilmiştir. Yaklaşık 505 km2 yüzölçümüne sahip olan ilçe, Erzurum İlinin en 

küçük ilçesi konumundadır. 7919 nüfusulu Uzundere İlçesi, il merkezinden 84 km uzaklıkta 

bulunmaktadır. En fazla 78.6°’lik eğim gözlemnenen ilçe, 805-3090 metre topografik yükseklik 

aralığına sahiptir. Türkiye’nin en büyük şelale ve heyelan set göllerinden olan Tortum Şelalesi 

ve Tortum Gölü, ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. En büyük akarsuyu Tortum Çayı olan 

ilçe, genel olarak engebeli ve dağlık alanlardan oluşmaktadır. Türkiye’nin 11’inci sakin şehri 

(Cittaslow) ünvanını taşıyan Uzundere, kuzeyde Yusufeli, güneyde Tortum, doğuda Oltu, ve 

batıda İspir ilçeleriyle çevrilmektedir. 

 

2.3. Girdi Verilerin Hazırlanması 

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında girdi verilerinin hazırlanması aşamasında, ilk olarak 

heyelan envanter haritası (landslide enventory map) hazırlanmıştır. Heyelan envanter haritası 

heyelanların alan dağılımını ve özelliklerini göstermektedir [12]. Bu çalışmada, MTA (Maden 

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) kayıtları, saha gözlemleri (Ağustos-Eylül 2018) ve Google 

Earth görüntüleri kullanarak heyelan envanter haritası oluşturulmuştur (Görsel 1a). Oluşturulan 

harita, çalışma alanının %9.69’luk kısmını kaplamaktadır. ArcGIS 10.4 yazılımının 

“geostatistical analyst tools/utilities/subset features” aracı kullanarak mevcut heyelan 

poligonları 70/30 oranla rastgele 2 bölüme ayrılmıştır. Kırmızı ile işaretlenen heyelanlar 

(108075 hücre) model oluşumu ve yeşil ile gösterilenler (14514 hücre) performans testi için 

kullanılmıştır. 



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           

                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-7341-34-9         www.karadenizkongresi.org        Page | 25 

 

Girdi verilerin hazırlanma aşamasında, ikinci olarak heyelan koşullandırma faktörleri (LCFs; 

landslide conditioning factors) hazırlanmıştır. Heyelan, çeşitli faktörlerin etkisiyle 

gerçekleşmekte olup; yüksek eğim, aşırı yağış, yer çekimi, kaya ve toprak özellikleri 

heyelanların gerçekleşmesinde başlıca rol oynamaktadır. Bunlarla birlikte tabaka özellikleri, 

diğer doğal afetler ve beşeri faktörlerde genel sebepler arasında sayılabilmektedir [13]. Bu 

çalışmada, daha önce araştırmacılar tarafından bu tür çalışmalarda sıklıkla tercih edilen 

faktörler baz alınarak eğim, topografik yükseklik, litoloji (kaya türü), yollar ve akarsulara olan 

mesafe, arazi kullanımı/arazi örtüsü (LULC), topografik ıslaklık indeksi (TWI) ve eğrisellik 

heyelanı koşullandırma faktörleri (LCFs) olarak seçilmiştir. CBS ortamında bu faktörlere ait 

haritalar hazırlanmıştır (Görsel 2). Litoloji haritasının hazırlanmasında, MTA tarafından 

üretilen jeoloji haritası kullanılmıştır. Topografik harita ve ilçe haritası baz alınarak, yollar ve 

akarsulara uzaklık haritaları hazırlanmıştır. Arazi kullanımı/arazi örtüsü (LULC) faktörüne ait 

harita, CLC (corine land cover) veri tabanı [14] işlenerek hazır hale getirilmiştir. Diğer faktör 

haritaları, sayısal yükseklik modeli (DEM; digital elevation model) yararlanılarak elde 

edilmiştir. 

 

 
Görsel 1. a. Heyelan Envanter Haritası, b ve c. Heyelan Örnekleri. 
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Görsel 2. LCF Haritaları (a. Litoloji, b. Eğim, c. Yükseklik, d. LULC, e. Yollara Olan Mesafe, f. 

Akarsulara Olan Mesafe, g. Eğrisellik ve h. TWI). 

 

3. BULGULAR 

3.1. Envanter-LCF Bağlantısı 

Heyelan oluşumu ile heyelan koşullandırma parametreleri arasındaki ilişki, heyelan duyarlılık 

haritalaması (LSM) çalışmaları için çok önem taşımaktadır [15]. Bu çalışmada, IV yöntemi 

uygulanarak indeks değerleri belirlenmiştir (Çizelge 1). Ii > 0 olan indeks değerleri heyelan-

LCF bağlantısının pozitif olduğunu ve Ii ≤ 0 bu bağlantının olmadığını veya negatif olduğunu 

işaret etmektedir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi, 36964 heyelanlı hücre içeren eğim faktörünün 

“11-20” olan alt sınıfı 0.46 indeks değeri ile en yüksek heyelan-faktör bağlantısının olduğu 

alanları göstermiştir. Yükseklik parametresi incelendiğinde, 0.33 ile “1900-2150” sınıfı 

ilişkinin en güçlü olduğu bölgeler olmuştur. Litoloji etkenine bakıldığında, “k (plajik kreçtaşı)” 

0.76 IV değeri ile heyelan olaylarının en fazla yaşandığı araziler olmuştur. Yol ve akarsu 

faktörleri araştırıldığında, mevcut heyelan vakalarının tamamı bu faktörlere en az 1000 metre 

uzaklıkta yer almıştır. LULC parametresi değerlendirildiğinde, “orman” alt sınıfı olan bölüm 

(sınıf toplam hücre sayısı = 130648, sınıf toplam heyelanlı hücre sayısı =  26023) en yüksek 

indeks değeri sergilemiştir. TWI ve eğrisellik (kavisleme ve eğrilik) etkenleri ise 0.40 ve 0.21 

IV ağırlıkları ile sırasıyla “7.8-10.8” ve “(-0.5) - 1.5” alt sınıflarında en yoğun hayelan-etken 

bağlantısı kaydetmiştir. 

 

 



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           

                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-7341-34-9         www.karadenizkongresi.org        Page | 27 

 

Çizelge 1. Heyelan Koşullandırma Faktörlerine Ait İi Değerleri. 

Faktör Sınıf Npix(Si) Npix(Ni) Ii* 

Eğim (°) 0-11 19124 135899 0.50 

 11-20 36964 272618 0.46 

 20-28 29260 336468 0.02 

 28-35 15879 296793 -0.47 

 35-45 5660 172981 -0.96 

 45-78.6 1186 49129 -1.26 

Yükseklik (m) 805-1150 5873 90720 -0.28 

 1150-1400 8116 161194 -0.53 

 1400-1650 25199 239195 0.21 

 1650-1900 24867 244685 0.17 

 1900-2150 27751 234211 0.33 

 2150-2400 11866 167280 -0.19 

 2400-2650 3956 86770 -0.63 

 2650-2900 445 33205 -1.85 

 2900-3090 0 6629 0 

Litoloji pnn 0 47150 0 

 j1-2 4438 125311 -0.88 

 j3k1 24836 499495 -0.54 

 k 73154 399267 0.76 

 k2 5165 68491 -0.13 

 k2v 0 48394 0 

 k2s 478 31879 -1.74 

 pn2e 0 11037 0 

 jk 0 8247 0 

 Q 0 21176 0 

 m1-2 0 2991 0 

Yollara uzaklık (m) 0-50 739 18869 -0.78 

 50-250 2756 64949 -0.70 

 250-500 4600 78553 -0.38 

 500-750 5054 75021 -0.24 

 750-1000 5089 73175 -0.21 

 >1000 89831 953319 0.10 

Akarsulara uzaklık (m) 0-50 328 23282 -1.80 

 50-250 1314 80853 -1.66 

 250-500 2924 97981 -1.05 

 500-750 3986 94098 -0.70 

 750-1000 5013 91827 -0.45 

 >1000 94510 875871 0.23 

LULC Yerleşim yeri 0 1336 0 

 Tarım 19834 307908 -0.28 

 Orman 26023 130648 0.85 
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 Step 37911 421531 0.05 

 Kayalık-taşlık 8264 228235 -0.86 

 Mera 15910 152870 0.20 

 Bataklık 0 4688 0 

 Su kütlesi 126 16664 -2.43 

TWI 1.6-4.6 24832 413402 -0.35 

 4.6-5.9 40609 451672 0.05 

 5.9-7.8 27606 262273 0.21 

 7.8-10.8 11960 93768 0.40 

 10.8-14.7 2939 35674 -0.04 

 14.7-23.7 127 7100 -1.56 

Eğrisellik (-54.6) - (-4.9) 412 18375 -1.34 

 (-4.9) - (-2.3) 5857 121412 -0.57 

 (-2.3) - (-0.5) 36984 390026 0.10 

 (-0.5) - 1.5 46571 439835 0.21 

 1.5- 4.5 17544 266381 -0.26 

 4.5 - 40.5 705 27860 -1.22 

*∑ Npix(Si) = 108075 (modelleme), ∑ Npix(Ni) = 1263889, hücre boyutu = 20m × 20m. 

 

2.2. Heyelan Duyarlılık Haritası (LSM) 

Heyelan duyarlılık haritalaması (LSM), heyelanların nerede olacağına dair tahmin 

sağlayabilmektedir [16]. LSM, arazi yönetici karar mercileri için uygun destek sağlayabilen 

etkili bir arazi kullanım yönetimi özelliği taşımaktadır [17]. Bu doğrultuda, denklem (2)’e 

dayanarak Uzundere İlçe heyelan duyarlılık haritası üretilmiştir (Görsel 3a). Üretilen model, -

8 ile 3 arasında değişen heyelan duyarlılık indeksi (LSI) değerlerini göstermektedir. Düşük 

değerlere sahip olan alanlar, heyelan olaylarına elverişsiz veya az elerişsiz olan alanlar ve 

yüksek LSI değerleri taşıyan alanlar, heyelan vakalarına müsait olan alanlar olarak 

nitelendirilmektedir, Literatür’de yaygın olarak uygulandığı gibi, duyarlılık haritası 5 ayrı 

kategori (çok az duyarlı, az duyarlı, orta duyarlı, yüksek duyarlı ve çok yüksek duyarlı)’e 

ayrılmıştır. Sınıflandırma (classification) aşamasında, Natural Break (Jenks) yöntemi 

kullanılmıştır. Yüksek duyarlı (çalışma alanının %25’i) ve çok yüksek duyarlı (çalışma alanının 

%19’u) olan kategoriler dikkat edilmesi gereken alanlar olmuştur. Üretilen modelin performans 

ölçümü için ROC-AUC (alıcı işletim karakteristiği eğrisi altında kalan alan) yaklaşımı 

uygulanmıştır, Bunun için ilk 3 kategoride bulunan hücrelere “0” değeri ve geri kalan hücrelere 

“1” değeri verilmiş sınama (testing) bölümü ile kıyaslanarak AUC = 0.687 elde edilmiştir 

(Görsel 3b). Son işlem için ArcGIS 10.4 yazılımının “ArcSDM tools/ROC tools/calculate ROC 

curves and AUC values” aracı kullanılmış, doğrulama için ayrılan %30’luk bölüm “True 

positives” ve üretilen model “Classification models” olarak işlenilmiştir. 
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Görsel 3. a. Heyelan duyarlılık haritası, b. ROC-AUC. 

 

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Son yıllarda birçok istatistiksel yöntem (iki değişkenli ve çok değişkenli) heyelan duyarlılık 

haritalama çalışmalarında önerilmiş ve uygulanmıştır. Literatür tarandığında, araştırmacılar 

arasında herhangi bir yöntemin üstünlüğüne dair görüş birliğine rastlanmamıştır. Genel olarak 

bu tür çalışmalarda, uygulanan modelin performans değerlendirilmesi için ROC-AUC tekniği 

kullanılmaktadır. Makul performans (reasonable performance) olarak AUC > 0.70 kabul 

görülmektedir [18, 19]. Bu çalışmada elde edilen doğruluk payına (AUC = 0.687) bakıldığında, 

üretilen heyelan duyarlılık haritası düşük performans sergilemiştir. Bir sonraki çalışmalarda, 

seçili çalışma alanı için kullanılan heyelan koşullandırma faktörleri (muhtemelen yol ve 

akarsu), uygulanan modelleme/sınama oranı (70/30), LSM sınıflandırma yöntemi veya 

kullanılan piksel boyutunda değişiklik yapılması önerilmektedir.  

. 

 

 KAYNAKÇA 

 [1]  Nefeslioglu, H., Gokceoglu, C., Sonmez, H., An assessment on the use of logistic 

regression and artificial neural networks with different sampling strategies for the 

preparation of landslide susceptibility maps, Engineering Geology, 97, 171–191, 2008. 

[2]  Wallemacq, P., Below, R., McLean, D., UNISDR and CRED report: Economic Losses, 

Poverty & Disasters (1998 - 2017), Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters (CRED), 2018. 



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           

                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-7341-34-9         www.karadenizkongresi.org        Page | 30 

 

[3]  https://www.afad.gov.tr/ (Erişim tarihi: 31.05.2021). 

[4]  Varnes, D.J., Slope movement types and processes. Transportation Research Board 

Special Report, 176, 11–33, 1978. 

[5]  https://www.webofknowledge.com (Erişim tarihi: 31.05.2021). 

[6]  Meena S.R., Nachappa T.G., Impact of Spatial Resolution of Digital Elevation Model 

on Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study in Kullu Valley, Himalayas, 

Geosciences, 9, 360, 2019. 

[7]  Saha A.K., Gupta R.P., Arora M.K., GIS-based landslide hazard zonation in a part of 

the Himalayas, International Journal of Remote Sensing, 23(2), 357–369, 2002. 

[8]  Sharma S., Mahajan A.K., A comparative assessment of information value, frequency 

ratio and analytical hierarchy process models for landslide susceptibility mapping of a 

Himalayan watershed, India, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 78, 

2431–2448, 2019. 

[9]  Barella C.F., Sobreira F.G., Zêzere J.L., A comparative analysis of statistical landslide 

susceptibility mapping in the southeast region of Minas Gerais state, Brazil, Bulletin of 

Engineering Geology and the Environment, 78, 3205–3221, 2019. 

[10]  Yin, K.L., Yan, T.Z., Statistical prediction models for slope instability of 

metamorphosed rocks. In Bonnard, C. (Ed.), Landslides, Proceedings of the Fifth 

International Symposium on Landslides, 2, Balkema, Rotterdam, 1269–1272, 1988. 

[11]  Van Westen, C.J., Application of geographic information systems to landslide hazard 

zonation. PhD Dissertation, Technical University Delft, ITC-Publication Number 15, 

International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, Enschede, 1993. 

[12]  Yalcin, A., Bulut, F., Landslide susceptibility mapping using GIS and digital 

photogrammetric techniques: a case study from Ardesen (NE-Turkey), Natural Hazards, 

41, 1, 201-226, 2007. 

[13]  Balaban, B., Gölpazari (Bilecik) ve Çevresinin Heyelan Duyarlilik Analizleri, Yüksek 

Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 2019. 

[14]  https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 (Erişim tarihi: 

31.05.2021). 

[15]  Kincal, C., Akgun, A., Koca, M.Y.,  Landslide susceptibility assessment in the Izmir 

(West Anatolia, Turkey) city center and its near vicinity by the logistic regression 

method. Environmental Earth Sciences, 59, 4, 745-756, 2009. 

[16]  Guzzetti, F., Landslide Hazard and Risk Assessment. Universitäts-und 

Landesbibliothek Bonn, Bonn, Germany, Ph.D. Thesis, 389 pp, 2006. 

[17]  Nourani, V., Pradhan, B., Ghaffari, H., Sharifi, S.S.J.N.H., Landslide susceptibility 

mapping at Zonouz Plain, Iran using genetic programming and comparison with 

frequency ratio, logistic regression, and artificial neural network models. Natural 

Hazards, 71, 523–547, 2014. 

[18]  Lee, s., Oh, H.J., Landslide Susceptibility Prediction using Evidential Belief Function, 

Weight of Evidence and Artificial Neural Network Models, Korean Journal of Remote 

Sensing, Vol.35, No.2, pp.299~316, 2019. 

[19]  Chen, T., Niu, R., Jia, X., A comparison of information value and logistic regression 

models in landslide susceptibility mapping by using GIS, Environmental Earth 

Sciences, 75, 867, 2016. 



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           

                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-7341-34-9         www.karadenizkongresi.org        Page | 31 

 

EXTREME LEARNİNG MACHİNE İLE JEOTERMAL ENERJİ TAHMİNİ 
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ÖZET 

Fosil enerji kaynakların azalması, teknolojinin gelişmesi, nüfusun artması, enerji bağımlılığı 

gibi nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynakları alternatif bir enerji kaynağı olarak ilgi 

görmüştür. Fakat güneş ve rüzgâr gibi bazı yenilenebilir enerji kaynakları iklim değişiminden 

etkilendiği için enerjide süreklilik sağlanmamıştır. Jeotermal enerji kaynakları temiz, bol ve 

iklim değişiminden etkilenmediği için son yıllarda dikkat çekmiştir. Bu makalede İspanya’daki 

jeotermal enerjiyi tahmin etmek için Extreme learning machine(ELM) kullanılmıştır. ELM 

algoritmasında farklı gizli katman nöron sayısı için pek çok deney yapılmıştır. Simülasyon 

sonuçları ELM algoritması ile tüm deneyler için %98 ve üzerinde bir tahmin değeri elde 

edilmiştir. ELM algoritmasında minimum hata değerleri Ortalama Kare Hatası (MSE), 

Ortalama Karekök Hatası (RMSE), Normalleştirilmiş Kök Ortalama Kare Hatası (NRMSE) 

sırasıyla 4.67e-05, 0.0068,0.2521 ‘dir. ELM algoritmasında eğitim süresi 2.39e-04’tür. ELM 

algoritması minimum hata ile en kısa sürede en doğru değeri elde etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Extreme learning machine, Jeotermal enerji, Ortalama Kare Hatası. 

 

ESTIMATED GEOTHERMAL ENERGY WITH EXTREME LEARNING MACHINE 

Abstract: Renewable energy sources have attracted attention as an alternative energy source 

due to reasons such as the decrease in fossil energy resources, the development of technology, 

the increase in population, and energy dependence. However, since some renewable energy 

sources such as sun and wind are affected by climate change, energy continuity has not been 

achieved. Geothermal energy resources have attracted attention in recent years because they 

are clean, abundant and not affected by climate change. This article uses an Extreme learning 

machine (ELM) to predict geothermal energy in Spain. Many experiments have been done for 

different number of hidden layer neurons in the ELM algorithm. Simulation results obtained a 

predictive value of 98% and above for all experiments with the ELM algorithm. In the ELM 

algorithm, the minimum error values were obtained as Mean Square Error (MSE), Root Mean 

Square Error (RMSE), Normalized Root Mean Square Error (NRMSE) of 4.67e-05, 
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0.0068,0.2521, respectively. In the ELM algorithm, the training time was 2.39e-04.ELM 

algorithm has obtained the most accurate value in the shortest time with minimum error. 

Key Words: Extreme learning machine, Geothermal energy, Mean Square Error, 

1. GİRİŞ   

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan 

ülkelerin gelişmesini sağlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları şunlardır: iklim 

değişimi riskini azaltır, enerji arz güvenliğini artırır, istihdamı artırır, ekonominin büyümesini 

sağlar, çevre kirliliğini azaltır, yoksulluğu minimuma düşürür. Yenilenebilir enerji kaynakları 

güvenilir ve uygun fiyatlı bir enerji hizmeti sunar[1]. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının artırılması için bazı teknik sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bu 

sorunlarından en büyüğü depolama eksikliğidir. Etanol ve biyodizel gibi biyokütleden oluşan 

yenilenebilir enerji kaynağının her an kullanabildiği için depolama gerektirmez. Rüzgâr türbini, 

güneş sistemleri ve jeotermal enerjide depolama gerekli değildir. Fakat hidrojeni depolamak 

mümkündür. Yenilenebilir enerjiye dayalı hidrojen üretmek maliyeti ucuz olduğundan son 

yıllarda tercih edilen bir enerji türüdür. Jeotermal kaynaklardan elde edilen hidrojen üretimi 

önemli bir enerji sektörünü oluşturmuştur[2]. Jeotermal enerji, uygulanabilir teknolojisi ve 

temiz bir enerji kaynağı olduğu için son yıllarda tercih edilen bir enerji kaynağı olmuştur. 

İlavaten jeotermal kaynaklar  iklim değişiminden etkilenmez. Jeotermal enerji volkanik ve 

tektonik hareketiyle ilişkilendirilen yenilenebilir bir ısı kaynağıdır. Bu ısı yeryüzünün yüksek 

derinliklerinde yüksek sıcaklıkta, sıcak kayalarda depolanır. İlaveten Jeotermal kaynaklardan 

daha hızlı yararlanabilmemiz için jeotermal uygulamalarındaki yöntemlere bağlıdır. Bilim 

insanları buhar ve mineral yüklü sıcak su olarak jeotermal akışkanları ikiye ayırmıştır[3]. 

Jeotermal kullanımı 2017 yılında %3.1 artmıştır. Jeotermal enerji doğrudan ısı kullanımı, 

elektrik üretimi ve ısı pompalarında kullanılmıştır [1]. 

 ELM sınıflandırma ve regresyon için kullanılan ileri beslemeli bir sinir ağıdır. ELM 

uygulama kolaylığı, genelleme performansı, hızlı öğrenme hızı gibi birçok avantaja sahiptir. 

ELM de çıktı ağırlığı en küçük kare yöntemi ile elde edilirken gizli düğümler rastgele 

oluşturulmuştur. Geleneksel sinir ağlarının aksine ELM’de iterasyona gerek yoktur. Bu nedenle 

eğitim ve hesaplama süresi kısadır. ELM basit yapısı ve hızlı performansı ile karmaşık 

problemlerde tercih edilmiştir [4]. ELM sadece eğitim hatasını minimuma indirmez aynı 

zamanda iyi bir genelleme performansı sağlar. ELM ‘nin eğitim maliyeti diğer geleneksel 

öğrenme yöntemlerinden daha minimumdur[5]. ELM’nin performansını geliştirmek için, 

topluluk öğrenme, bulanık kümeleme ve derin sinir ağları gibi evrimsel algoritmalar kullanıla 

bilinir. ELM birçok karmaşık problemlerde gerçek dünya sınıflandırma uygulamalarında 

kullanıla bilinir. Fakat ELM bazı sınıflandırma problemlerinde aşırı uyum sorunu yaşayabilir 

[6]. 

 Tuğcu ve Arslan jeotermal enerji destekli soğutma sistemini optimize etmek iki aşamalı 

yapay sinir ağı kullanmışlardır. YSA sonuçlarına göre hata oranlarının %0.07 ile %6 elde 

etmiştir [7]. Yılmaz jeotermal enerji santralinden elde edilen hidrojen üretiminin birim maliyeti 

minimize etmek için genetik algoritma kullanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki maliyet akış hızı, 

yakıt maliyetini, birim elektrik maliyetini ve hidrojen maliyeti azaltmıştır [8]. Kolahi ve 

arkadaşları jeotermal enerji santralini optimize etmek için parçacık sürü optimizasyonu 

kullanmışlardır. Sonuçlar basıncın artması ile toplam çıkış gücünün azaldığını göstermiştir [9]. 

Yılmaz ve arkadaşları jeotermal enerji destekli hidrojen üretimini analiz etmek için yapay sinir 

ağı kullanmışlardır. Sonuçlar hidrojen üretim sistemlerini yapay sinir ağı ile optimize 

edilebileceğini göstermiştir[10]. 

 Literatürde jeotermal enerjiyi ile ilgili pek çok optimizasyon yöntemleri kullanılmıştır. 

Fakat Jeotermal enerjiyi tahmin etmek için ELM algoritmasına rastlanmamıştır. Bu çalışma 
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aşağıdaki gibi organize edilmiştir. Bölüm 2’de ELM ve performans kriterleri açıklanmıştır. 

Bölüm 3’de simülasyon sonuçları anlatılmıştır. Bölüm 4’de sonuç özetlenmiştir. 

 

2. METEDOLOJİ 

2.1. Extreme Learning Machine 

 

Huang  tek katmanlı ileri beslemeli sinir ağları için ELM algoritmasını geliştirmiştir. 

Görsel 1’de ELM algoritmasının mimarisi verilmiştir. Bu algoritma geleneksel sinir ağına 

kıyasla bazı avantajlara sahiptir: 

• ELM algoritmasının kullanımı kolaydır. 

• Geleneksel sinir ağları öğrenme dönemleri ve yerel minimum gibi tüm 

parametreler iterasyon ile ayarlanır. 

• ELM en minimum eğitim hatası ve en küçük ağırlık normunu elde eder [11]. 

 

 

 
 

Görsel 1. ELM algoritmasının mimarisi[12]. 

 

H çıkış matrisi aşağıdaki gibi elde edilir. 

 

                                                                          (1)        

       

                                             ve                         (2) 

Çıkış ağırlık matrisi W aşağıdaki gibi elde edilir: 
                                                                                                                         

(3) 

 amaç etiketleri temsil eder. , H’nin Moore-Penrose tersini ifade eder. Eğer 

 tekil olmaz ise, , aksi takdirde . Çözümün stabilitesini 

sağlamak için  eklenir, çözüm aşağıdaki gibidir: 

 

                                                                                                              (4)           

 

                                                                                                            (5) 
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ELM’nin çıkış fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir. 

 

                                                                                                                     (6)  

 

ELM’nin amacı eğitim hatasını ve çıktı ağırlıklarını minimize etmektir[13]. 

 

                                 Minimize:                                (7) 

 

 

2.2. Performans Analizi 

Bu çalışmada, karşılaştırma yapmak için 4 performans göstergesi MSE, RMSE, NRMSE ve  

verilmiştir[14]. 

                                                                 MSE=                                                  (8)     

                                                                RMSE=                                              (9) 

                                                               NRMSE=                                                (10) 

 

                                                                                                                    (11) 

 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

 Bu çalışmada İspanyadaki jeotermal enerjiyi tahmin etmek için ELM algoritması 

kullanılmıştır. ELM algoritmasının aktivasyon fonksiyonu hardlim, ara katman 1000 olarak 

seçilmiştir. ELM algoritması %30 test verisi ve %70 eğitim verisinde deneyler yapılmıştır. 

ELM algoritmasında nöron sayıları 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,80,90 ve 100 için performans 

analizi yapılmıştır. Görsel2’de İspanyadaki jeotermal enerji miktarı verilmiştir. ELM 

algoritmasında giriş değerleri olarak sıcaklık, basınç, nem ve rüzgâr hızı kullanılmıştır. Bu 

veriler kaggle data setinden alınmıştır. Çizelge1’de ELM algoritmasının performans analizi 

verilmiştir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi ELM algoritmasının nöron sayısı 50 seçildiğinde 

minimum hata değerleri MSE, RMSE,NRMSE sırasıyla 4.67e-05, 0.0068,0.2521 elde edilirken 

nöron sayısı 40 seçildiğinde MSE, RMSE,NRMSE sırasıyla 6.54e-05, 

0.0081,0.2729’dur.İlaveten ELM algoritmasının en iyi tahmin değeri %98.77 değeridir. ELM 

algoritmasının nöron sayısı 10 için minimum eğitim süresi 2.39e-04 iken nöron 100 için 7.31e-

04’dür. Görsel3’te ELM algoritmasının tahmini veri değerleri gösterilmiştir. Görsel 3’de 

görüldüğü gibi tahmini değerler diagonal çizgiye çok yakındır. ELM algoritmasının 

performansının iyi olduğunun kanıtıdır. 
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Görsel 2. Jeotermal enerji 

 

Çizelge1. ELM algoritmasının performans analizi 

Nöron sayısı MSE RMSE NRMSE 
 

Eğitim 

zamanı 

10 5.38e-05 0.0074 0.2462 0.9855 2.39e-04 

20 5.25e-05 0.0073 0.2442 0.9858 2.96e-04 

30 6.24e-05 0.0079 0.3138 0.9834 3.27e-04 

40 6.54e-05 0.0081 0.2729 0.9829 4.83e-04 

50 4.67e-05 0.0068 0.2521 0.9877 4.30e-04 

60 5.16e-05 0.0072 0.2783 0.9858 4.74e-04 

70 6e-05 0.0077 0.2472 0.9845 5.4e-04 

80 6.45e-05 0.0080 0.2594 0.9838 5.97e-04 

90 5.91e-05 0.0077 0.2546 0.9834 6.9e-04 

100 4.89e-05 0.0070 0.2340 0.9876 7.31e-04 
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Görsel 3. ELM algoritmasının tahmini veri değerleri 

Teşekkürler 

Bu veriler kaggle data setinden alımıştır ve halka açıktır. 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

 Bu çalışmada İspanya’daki jeotermal enerjiyi tahmin etmek için ELM algoritması 

kullanılmıştır. Jeotermal enerji son yıllarda popüler olan yenilenebilir enerji kaynağıdır. ELM 

algoritması farklı gizli nöron sayıları için performans karşılaştırılması yapılmıştır. ELM 

algoritması tüm deneyler için %98 ve üzerinde bir tahmin değeri elde edilmiştir. ELM 

algoritmasında minimum hata değerleri MSE, RMSE, NRMSE sırasıyla 4.67e-05, 

0.0068,0.2521 elde edilmiştir. ELM algoritması minimum hata ile en doğru sonucu elde 

etmiştir. ELM algoritmasında gizli nöron sayısı minimum seçildiğinde eğitim süresi de 

minimumdur. ELM algoritması nöron sayıların değişimi tahmin performansını etkilememiştir. 

Fakat ELM algoritmasının hata miktarını etkilemiştir. 

 İleride yapılacak çalışmada biokütle enerjisini tahmin etmek için ELM algoritması 

kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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EXTREME LEARNİNG MACHİNE KÖMÜR REZERVLERİNİN TAHMİNİ  

 

Tuba TANYILDIZI AĞIR1 

1 Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 0000-0003-3327-6970 

 

ÖZET 

Dünya enerjisini petrol, kömür ve doğal gaz karşılamaktadır. Fosil enerji kaynakları arasında 

en çok tercih edilen kömürdür. Çünkü kömürün maliyeti düşüktür, taşınması kolaydır ve sürekli 

bir enerji kaynağıdır. Fakat fosil enerji kaynaklarının çevre kirliliğine neden olduğundan 

yenilenebilir enerji kaynakları da alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılır. Bu makalede 

İspanyada üretilen kömür miktarını tahmin etmek için Extreme Learning Machine(ELM) 

kullanılmıştır. ELM algoritmasının farklı test verileri için performansı karşılaştırılmıştır. ELM 

algoritması %99 ve üzerinde tahmin değerleri elde etmiştir. ELM algoritmasının minimum hata 

değerleri Ortalama Kare Hatası (MSE), Ortalama Karekök Hatası (RMSE), Normalleştirilmiş 

Kök Ortalama Kare Hatası (NRMSE) sırasıyla 5.98e-04, 0.0245, 0.0870 elde edilmiştir. ELM 

algoritmasının minimum hesaplama süresi 1.62e-04. Sonuçlar kanıtlıyor ki ELM minimum hata 

ile en iyi tahmin değerini elde etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Extreme Learning Machine, Kömür, Ortalama Karekök Hatası, 

 

ESTIMATION OF COAL RESERVES WITH EXTREME LEARNING MACHINE 

 

Abstract: World energy is met by oil, coal and natural gas. It is the most preferred coal among 

fossil energy sources. Because coal is low in cost, easy to transport and is a constant source of 

energy. However, since fossil energy sources cause environmental pollution, renewable energy 

sources are also used as an alternative energy source.In this article, Extreme Learning Machine 

(ELM) was used to estimate the amount of coal produced in Spain. The performance of the 

ELM algorithm for different test data has been compared. ELM algorithm has obtained 

predictive values of 99% and above. The minimum error values of the ELM algorithm were 

obtained as Mean Square Error (MSE), Root Mean Square Error (RMSE), Normalized Root 

Mean Square Error (NRMSE) of 5.98e-04, 0.0245, 0.0870, respectively. The minimum 

calculation time of the ELM algorithm is 1.62e-04. The results prove that ELM has obtained 

the best predictive value with minimum error. 

 

Key Word: Extreme Learning Machine, Coal, Root Mean Square Error. 
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1. GİRİŞ  

Kömür birçok ülkede hala enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kömür üretimi azalmasına 

rağmen Hindistan(%13), Çin(%4) gibi bazı ülkelerde kömürle çalışan tesisler %3 büyümüştür. 

Hindistan ve Güneydoğu Asya’da kömür üretiminin 2040 yılında %3.7 oranında artması 

bekleniyor. Güneydoğu Asya ülkeleri %70 yüksek verimli enerji santrallerinin kurulması 

hedefleniyor[1].Son on yılda Dünya çapında kömür tüketimi petrol tüketimine yaklaşmaktadır. 

Küresel enerjisi talebinin artmasıyla toplam enerjinin %39 u kömür den elde edilmiştir. 

Kömürün bazı dezavantajı vardır: çevreye verdiği zarar, nakliye maliyeti ve elektrik üretim 

transferi gibi. Karbon yakıtın yanması ile kül, yanmamış yakıt parçacıkları, kükürt dioksit ve 

trioksit, nitrojen oksitler ve florür bileşikleri gibi gazları çevreye yayar[2].  

 ELM hızlı öğrenme hızı, iyi genelleme yeteneği gibi özellikleri ile tek katmanlı ileri 

beslemeli sinir ağını eğitmek için önerilen bir algoritmadır. ELM  gizli düğüm parametrelerini 

rastgele seçerken çıktı ağırlıklarını matrisle hesaplar. ELM’nin geri yayılım algoritmasından 

farkı eğitim hatasını ve çıktı ağırlıklarını minimize etmesidir. ELM çok çeşitli haritalama 

fonksiyonlarında, regresyon ve sınıflandırma problemlerinde kullanılmıştır [3]. Durdurma 

kriterleri, öğrenme hızı gibi gradyan tabanlı yöntemlerin dezavantajlarının üstesinden gelmek 

için ELM tercih edilmiştir [4]. ELM algoritması elle yazma, hiperspektral görüntü sınıflandırma, 

protein-protein etkileşim tahmini, satış tahmin sistemi, insan yüzü tanıma ve rüzgâr tahmini gibi 

birçok alanda kullanılmıştır. ELM algoritması hibrit algoritmalar ile birlikte kullanarak 

performansı artırılmıştır [5].  

 Musa ve arkadaşları kömürün ve fıstık kabuklarının yanmasını optimize etmek için 

parçacık sürü optimizasyonu kullanılmışlardır. Simülasyon sonuçları göstermiştir ki yapay sinir 

ağı modeli ile %99.994 bir tahmin değeri elde etmiştir [6]. Liu ve arkadaşları kömürle çalışan 

CHP birim modelleri için parçacık sürü optimizasyonu kullanmışlardır. Bu yöntem ile toplam 

kömür tüketimini %14.14 oranında azaltmışlardır [7]. Muduli ve arkadaşları kömür madenleri 

için bulanık mantık tabanlı bir yangın izleme sistemleri önermişlerdir. Simülasyon sonuçları 

önerilen yöntemin iyi bir performans gösterdiğini kanıtlamıştır [8]. Cui ve arkadaşları yeşil 

kömür üretmek için hibrit çok amaçlı bir parçacık sürü optimizasyonu önermiştir. Sonuçlar 

önerilen yöntemin etkinliğini göstermiştir [9].  

Literatürde kömür ile ilgili pek çok optimizasyon yöntemleri kullanılmıştır. Fakat üretilen 

kömürü miktarını tahmini etmek için ELM algoritması ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışma aşağıdaki gibi organize edilmiştir. Bölüm 2’de ELM ve performans kriterleri 

açıklanmıştır. Bölüm 3’de simülasyon sonuçları anlatılmıştır. Bölüm 4’de sonuç özetlenmiştir. 
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2. METEDOLOJİ  

2.1. Extreme Learning Machine 

 

Görsel1’de ELM algoritmasının mimarisi gösterilmiştir. Rasgele örnekler (xi, ti) için, 

 ve ,N gizli düğüm  ve g(x) 

aktivasyonfonksiyonuna sahip tek gizli katmanlı ileri beslemeli ağlar aşağıdaki gibi 

modellenmiştir. 

 

                                                                          (1) 

 

 

 
Görsel 1. ELM algoritmasının mimarisi 

 

 i.gizli düğüm ve giriş düğümünü bağlayan ağırlık vektörüdür. 

   çıktı ve gizli arasındaki ağırlık vektörüi'inci gizli düğümün 

eşiğidir[10]. 

 

                                                                                                                            (2) 

 

                                                                 (3) 

 

                                                                                                                      (4) 

 

                                                                                                                  (5)                                                                                 
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 i.gizli düğüm ve giriş düğümünü bağlayan ağırlık vektörüdür. 

   çıktı ve gizli arasındaki ağırlık vektörüi'inci gizli düğümün 

eşiğidir[10]. 

 

 

                                                                                                                  (2) 

 

                                                      (3) 

 

                                                                                                                           (4) 

 

                                                                                                                           (5)

 

2.2. Performans Kriterleri 

 

ELM’nin performans göstergeleri aşağıdaki gibi 4  gösterge kullanılmıştır: MSE, 

RMSE, NRMSE ve ’dir. 

                                                                                      (6) 

 

                                                                                (7) 

 

                                                                                       (8) 

 

                                                                                        (9) 

 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

 Bu çalışma İspanya’da üretilen kömür miktarını tahmin etmek için ELM algoritması 

kullanılmıştır. ELM algoritmasının aktivasyon fonksiyonu hadlim, düğüm sayısı 10 ve ara 

katman 1000 olarak seçilmiştir. ELM algoritmasında %20, %25,%30%35,%40,%45 ve %50 

test verisi için performansları karşılaştırılmıştır. Görsel 2 İspanya’da üretilen kömür miktarını 

göstermiştir. Çizelge1’de ELM algoritmasının performans analizi verilmiştir. Çizelge 1’de 

görüldüğü gibi ELM algoritmasında %35 test verisi için minimum hata değerleri olan MSE, 
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RMSE ve NRMSE değerleri sırasıyla 5.98e-04, 0.0245, 0.0870 elde ederken %40 test verisi 

için maksimum hata değerleri olan  MSE, RMSE ve NRMSE 0.0018, 0.0426 ve 0.1668’dir. 

ELM algoritmasında en iyi tahmin değeri %99.92’dir. ELM algoritması en kısa eğitim süresini  

%50 test verisi için 1.62e-04 iken en uzun eğitim süresi 3.09e-04’dür.Görsel 3’te ELM 

algoritmasının tahmini veri değerleri verilmiştir. Görsel’de görüldüğü gibi ELM algoritmasının 

tahmini değerleri diyagonal çizgiye çok yakındır. ELM algoritmasının performansının iyi 

olduğunu kanıtlamıştır. 

 

 

 
 

Görsel 2. Saatlik kömür üretimi 

 

Çizelge 1. ELM algoritmasının performans  analizi 

 

Test Verisi MSE RMSE NRMSE 
 

Eğitim 

Süresi 

%20 0.0014 0.0381 0.1438 0.9980 1.86e-04 

%25 7.25e-04 0.0269 0.1090 0.9990 3.09e-04 

%30 8.71e-04 0.0295 0.1169 0.9988 1.87e-04 

%35 5.98e-04 0.0245 0.0870 0.9992 2.27e-04 

%40 0.0018 0.0426 0.1668 0.9976 2.12e-04 

%45 0.0013 0.0357 0.1270 0.9982 2.23e-04 

%50 0.0010 0.0318 0.1128 0.9986 1.62e-04 
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Görsel 3. ELM algoritmasının tahmini değerleri 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

 Bu makalede İspanya’da üretilen kömür miktarını tahmin etmek için ELM algoritması 

kullanılmıştır. ELM algoritmasının performansını analiz etmek için farklı test verilerindeki 

performans göstergeleri verilmiştir. Simülasyon sonuçları ELM algoritmasının üretilen kömürü 

%99 ve üzerinde bir tahmin edebileceğini göstermiştir. ELM algoritmasının minimum 

hesaplama süresi 1.62e-04 iken en uzun hesaplama süresi 3.09e-04’dür. ELM algoritması 

tahmin değerlerini elde ederken minimum süre ile en doğru sonucu elde etmiştir. ELM 

algoritmasının minimum hata değerleri ise MSE, RMSE, NRMSE değerleri sırası ile 5.98e-04, 

0.0245, 0.0870 elde edilmiştir. ELM algoritması üretilen kömürü tahmin etmek için iyi bir 

performans göstermiştir. 

 

Teşekkür 

Bu çalışmada veriler Kaggle data setinden alınmıştır. 
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ÖZET  

 

Ülkemizde trafik sorunu her gün biraz daha artmakta, karmaşıklaşmakta, büyük maddi ve 

manevi kayıplara neden olmaktadır. Trafik kazası sonucunda ölen ya da yaralanan bireylerin 

önemli bir oranını 14 yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır. 2018 yılı polis akademisi trafik 

kaza ve denetim istatistikleri raporuna göre hayatını kaybedenler 0-9 yaş aralığında %5, 10-14 

yaş aralığında %2, 15-17 yaş aralığında ise %3 olmuştur. Çocuklar yolda herhangi bir araç 

kullanmasalar da trafikte yaya olarak yaralanma riskleri oldukça fazladır. Çocukların okula 

gitme ve okuldan dönme zamanlarında kaza sayısında artış vardır. Çocuklar  %15- %24 

oranında yaya olarak, okula gidiş ve eve dönüş sırasında kazalarla karşılaşmaktadırlar (Şimşek 

ve diğ., 2009).  

 

Çalışmada, Balıkesir ilinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde seçilen on dört okulun 

konumlarının trafik açısından güvenlik riski araştırılmıştır. Her okul için okul giriş veya çıkış 

saatinde akan ve duran trafikteki araç sayımları yapılmıştır. Seçilen okulların konumlarının 

trafik ile etkileşimi belirlenerek puanlama yapılmıştır. Her okul için elde edilen puanlara göre 

de okulların konumun trafik açısından güvenlik riski belirlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Trafik, kaza, okul, risk, çocuk güvenliği 

 

1. GİRİŞ  

Trafik kazalarının temel çıktısı olarak maddi hasar, yaralanma ve ölüm gibi sonuçlar meydana 

gelmektedir. Trafik kazalarının ortaya çıkmasında başta eğitim noksanlığı olmak üzere, altyapı 

eksikliği, nüfus artışı, araç sayısının artışı ve karayolu taşımacılığı dışındaki ulaşım 

sektörlerinin yeterince kullanılmaması önemli rol oynamaktadır.  Türkiye’de genel taşımacılık 

faaliyeti içerisinde karayolu üzerinden yapılan yük ve yolcu taşımacılığının ağırlığı demiryolu, 

denizyolu ve havayolu taşımacılık faaliyetlerine göre çok yüksek bir paya sahiptir. Karayolu 

taşımacılığı hem yük hem de yolcu taşımacılığı açısından neredeyse tüm sektördeki payın 

%90’ını kapsamaktadır.  Bu unsurların bir araya gelmesi kaza riskini oldukça artırmakta ve 

buna bağlı olarak trafik kazası sonucunda meydana gelen ölüm, yaralanma, kalıcı iş göremezlik 

ya da özürlülük hali ve oluşan maddi/manevi hasarlarda da artış gözlenmektedir. Trafik 

kazalarına yol açan kusurlar ise insan kusurları, araç kusurları, çevre ve yol kusurlarından 

meydana gelmektedir ( Yurdakul ve diğ., 2017) .    
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Türkiye’deki trafik kazaları verilerine bakıldığında; Ülkemizde 2019 yılı kaza istatistiklerinde 

karayolu ağında toplam 1 168 144 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların 993 248 

adedi maddi hasarlı 174 896  adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Türkiye’de 2019 

yılında meydana gelen 174 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 5 473 kişi 

hayatını kaybederken 283 234 kişi ise yaralanmıştır (TUİK, 2020). 2018 yılı polis akademisi 

trafik kaza ve denetim istatistikleri raporuna göre hayatını kaybedenler 0-9 yaş aralığında %5, 

10-14 yaş aralığında %2, 15-17 yaş aralığında ise %3 olmuştur. Kazaların yarıdan fazlası     

% 52 ‘si caddelerde, %20,94 ‘ü devlet yolu, %10 u sokaklarda  meydana gelmiştir ( Trafik Kaza 

ve Denetim  İstatistikleri, 2019). 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2013 verilerine göre trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 8 903 843  

adet olup 2019 verilerine göre 23 113 030 adede ulaşmış ve taşıt sayısı  son 17 yılda yaklaşık 

%160 artmıştır. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı içerisinde otomobiller %54’lük oranla en 

önemli araç türüdür.  Ülkemizde 1000 kişiye düşen otomobil sayısı henüz 152 iken bu değer 

gelişmiş ülkelerde ortalama 500 düzeyindedir (UAB, 2020). Ülkemizde bir milyon otomobile 

düşen ortalama ölü sayısı 617 iken Avrupa Birliğine üye ülkelerde (28 ülke) bu oran 104’dür 

(KGM, 2020). Bu nedenle trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık 

verilmesi gerekmektedir.  

 

Trafik Kazaları Sonucunda Oluşan Maliyetler açısından Dünya’da trafik kazalarının ortaya 

çıkardığı tesirler özetlenirse;  

• Her yıl neredeyse 1.3 milyon kişi trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmekte ve 20-50 

milyon arasında yaralanma ve sakatlanma gerçekleşmektedir.  

• Trafikteki ölümlerin yarısından fazlası 15-44 yaş arasındaki genç yetişkinlerden meydana 

gelmektedir. Bunun yanında trafik kazaları 5-14 ve 15-29 yaş aralıkları açısından en önemli 

ölüm sebebini de oluşturmaktadır.  

• Trafik kazaları tüm Dünya’da 518 milyar dolarlık maliyete yol açmakta ve ülkeler açısından 

bu maliyetler milli hasılalarının %1 ya da %2’sine ulaşabilmektedir. 

 • Önlem alınmadığı takdirde trafik kazalarının 2030 yılı itibariyle ölüm sebepleri sıralamasında 

ilk 3 ile 9 arasında yer alacağı belirtilmektedir. ( Yurdakul ve diğ., 2017). 

 

2. ÇOCUKLAR VE TRAFİK KAZALARI 

Trafik kazalarında dünyada yaklaşık olarak yılda bir milyon kişi hayatını kaybetmekte ve on 

milyon kişi yaralanmaktadır. Trafik kazası sonucunda ölen ya da yaralanan bireylerin önemli 

bir oranını 14 yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar herhangi bir motorlu taşıta ya 

da bisiklete binmeseler dahi trafikte yaya olarak yaralanma riskleri oldukça fazladır. Çocuklar 

% 15 - % 24 oranında yaya olarak, okula gidiş ve eve dönüş sırasında kazalarla 

karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle pek çok aile çocuklarının yaya olarak okula gitmesini ve 

bisiklet kullanmasını istememekte, bu durum ise çocuğun önemli bir sağlık ihtiyacı olan 

hareketi kısıtlamaktadır (Şimşek ve diğ., 2009).  
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Çocukların trafikte güvenli hareket etmesi ve olası durumlar karşısında sorumlu olmaları 

beklenmektedir. Çocukların bisiklette, motorlu araçlarda yolculuk yaparken ve yaya iken 

uymaları gereken güvenlik kuralları, kendileri için güvenli olan durum ve güvenli olmayan 

durumların neler olduğu yönündeki bilgi ve becerileri, evde, okulda, oyun alanlarında çevresel 

tehlikeler konusundaki farkındalıkları arttırılmalıdır. Çocukların karıştığı trafik kazası sayısının 

her geçen gün artması, trafikteki güvenlik kurallarının öğrenilmesini de zorunlu hale 

getirmektedir. Çünkü çocuklar yolcu, yaya, bisiklet sürücüsü, halk ulaşım araçları kullanıcısı 

ve daha ileriki dönemlerde de sürücü adayı olarak sürekli trafik içerisinde yer almaktadırlar. Bu 

durum çocukların   trafikte kendi başlarına ve güvenli bir şekilde hareket edebilmelerinin 

sağlanmasını zorunlu hale getirmektedir. Trafik kazalarının temel sebebinin insan unsuru 

olduğu ve insanın davranışlarının disipline edilmesi yolunun  eğitimden geçtiği 

unutulmamalıdır (Şimşek ve diğ., 2009).  

Çocukların geçirdikleri kazaların %65’i eve yakın bölgelerde, %9’u ise okulun yakın 

çevresinde meydana gelmektedir. Her zaman aynı yolda gidip gelen çocuğun dikkati azalır. 

Çocuk okuldan çıktığında yorgundur ve eve dönüş yolunda birçok şeyi düşünür. Bu da 

dikkatsizliğe yol açar. Trafik güvenliği konusunda bilinçlenmek, güvenliği artıcı yönde 

davranmak, çocuklarımıza bu konuda doğru davranış modelleri sunmak ve onların güvenliğini 

bugün doğrudan, yarınlarda ise öğrettiğimiz doğru davranışlarla dolaylı olarak sağlamak 

görevlerimiz arasındadır. Yaşanılan çevrenin niteliklerinin geliştirilmesi ve yol şartlarının ıslah 

edilmesi de bir başka önlem olarak söylenebilir. Okul önü, çocuk parkı, hastane önü gibi 

yerlerde, yaya yoğunlukları ve yaya profilinin farklılığı tespit edilmeli ve yaya geçitlerinin 

tipleri belirlenirken, elde edilen bulgular göz önünde tutulmalıdır. Özellikle bu bölgelerde 

düşük hız limitlerinin tercih edilmesi ve bu hız limitlerine uyulması sağlanmalıdır (Bay ve diğ., 

2009).  

Trafik kazası sonucu oluşan yaralanmalar halk sağlığı açısından çok önemli bir problem 

oluşturmaktadır. Özellikle çocukluk döneminde, trafik kazaları önlenebilir sağlık sorunlarının 

başında gelmektedir. Risk etmenleri belirlenebildiğinde, trafik kazaları öngörülebilir ve 

önlenebilir kazalardır. 2-14 yaş arası gerçekleşen ölümlerin önemli bir bölümü trafik kazalarına 

bağlı olduğu ve en az yarısının emniyet kemeri ve çocuk araba koltukları gibi basit önlemlerle 

önlenebileceği bildirilmiştir. Ülkemizde 0-14 yaş arası çocukların, trafik kazaları sonucu 

hayatlarını kaybetme oranı %14,7 olarak bildirilmiştir. Bu oranın Almanya’da %4,09, 

İngiltere’de %5,86, ABD’de %6,59, Yunanistan’da %2,89 olduğu göz önüne alındığında, 

ülkemizde çocukların trafik eğitimi ve trafik güvenliği konusunda bir şeylerin yapılamadığı ya 

da eksik veya yanlış yapıldığı ortadadır. (Serinkan ve  Özen, 2011).  

Çocukların okula gidiş gelişlerinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi, hem de oyun 

oynamak ve çevrelerini keşfetmek amaçlı hareket özgürlüklerinin tadını çıkarabilmesi gerekir. 

Trafik güvenliği, bu nedenle kilit bir konudur. Çocuk güvenliğinin artırılmasında başarı, 

karayolu ortamının iyileştirilmesi, araç içinde ve dışındaki risk altındaki kişilerin daha iyi 

korunmasını sağlayacak bir araç tasarımının yapılması tüm karayolu kullanıcılarının 

davranışını ele alan önlemlerin birleştirilmesi ile mümkün olabilecektir. Üç temel alanda 

karayolu güvenliği politikası ve uygulamaları gözden geçirilmektedir: Eğitim, öğretim ve 

tanıtım; karayolu ortamı; araç standartları ve güvenlik ekipmanları. Bu alanların hiçbiri 
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diğerlerinden daha önemli değildir ve güvenliği geliştirmede başarı elde edilmesi, her üç grup 

arasında önlemlerin birleştirilmesi ve bütüncül bir yaklaşımın dahil edilmesi ile mümkün hale 

gelir (OECD, 2004 ).  

 

3. OKUL YOLLARI TRAFİK RİSK ARAŞTIRMASI: 

 BALIKESİR ÖRNEĞİ 

Balıkesir ilinde okulların bulunduğu konumların trafik güvenliğinin değerlendirilmesi Bucak 

ve Çetinkaya’nın Çankaya örneği çalışmasında kullandıkları puanlama sistemine göre 

yapılmıştır (Bucak ve Çetinkaya, 2008). Çalışmada ayrıca Balıkesir ilinde 2015 yılında okul 

yollarının trafik güvenliğinin belirlenmesi çalışmasında da yer alan  (23 Nisan Şehit Deniz 

Göçkün İlkokulu, Atatürk ilkokulu, Altıeylül Ortaokulu, Gazi İmam Hatip Ortaokulu, 

Muharrem Hasbi A. Lisesi)  beş okulun trafik risk durumlarındaki değişim incelenmiştir.   

 

Bu  çalışmada  Balıkesir’in farklı bölgelerinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde rastgele 

seçilen 14 okulda saha çalışmaları mart 2019-mayıs 2019 tarihleri arasında  Balıkesir 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 kişilik öğrenci grubu 

tarafından yapılmıştır (Asya ve diğ., 2019) . Seçilen okullar; Ercan Kıvrak İlkokulu, Zafer 

İlkokulu, Kuvayı Milliye İlkokulu, Atatürk  İlkokulu, Ali Hikmet Paşa İlkokulu, Ali Hikmet 

Paşa  Ortaokulu, Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Altıeylül Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek 

Ortaokulu, Çiğdem Batubey Ortaokulu, Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi, Hüma Hatun 

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 

 

Seçilen okulların trafik güvenliği durumunun belirlenmesi için okul bilgileri okulların resmi 

internet sitesinden alınmıştır. Trafik yoğunluğu okulların giriş çıkış saatlerinden 15 dakika önce 

ve 15 dakika sonra okulun öğrenci giriş- çıkış kapısı önünde 5’er dakikalık taşıt sayımı 

yapılarak belirlenmiştir. Sayımların yanı sıra okula gelen; özel araç sayısı, servis sayısı, araç 

park durumu, servis kullanan öğrenci sayısı, servis araçları bekleme noktası, okul girişi kaldırım 

durumu, okul çevresinde iş yeri, okul çevresinde resmi kurum, okul kaldırım korkuluğu, okul 

kaldırım yüksekliği, okul girişi sayısı, yaya geçidi, trafik lambası ve okul çevresi alt veya üst 

geçit var-yok okul çevresi durumu bilgileri ise gözlem yapılarak belirlenmiştir. Görsel 1 

çalışmada kullanılan bazı  okulların bölge krokisi ve çevre özelliklerini göstermektedir. 
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Zafer İlkokulu  

 

 
23 Nisan Ş. D. G. İlkokulu 

 

 
Ali Şuuri İlkokulu 

 

 
Altıeylül Ortaokulu 

 

 
Necip F. K. Ortaokulu 

 

 
Çiğdem Batubey Ortaokulu 

 

 
Gazi Mustafa Kemal   

M. ve T. A. Lisesi 

 

 
Fatma Emin Kutvar Anadolu 

Lisesi 

 

 
Muharrem Hasbi Anadolu 

Lisesi 

Görsel 1. Seçilen okulların bölge krokisi ve çevre özellikleri 
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Seçilen okulların bulunduğu konumlarla ilgili veriler yerinde yapılan gözlem ve ölçümlere göre 

ağırlıklı olarak puanlandırılmıştır. Buna göre çalışmada trafik güvenliğinin belirlenmesi 

aşağıdaki puanlama ile yapılmıştır (Bucak ve Çetinkaya, 2008). 

 

Okulun bulunduğu sokaktan okulun giriş- 

çıkış saatlerinde 5 dakika da geçen araç 

sayısı, 

0-19 arası   (2 puan) 

20-29 arası  (3 puan) 

30-39 arası  (4 puan) 

40-49 arası  (5 puan) 

50-59 arası  (6 puan) 

60-69 arası  (7 puan) 

70-79 arası  (8 puan) 

80-89 arası  (9 puan) 

90-100 arası  (10 puan)  

 

Okul civarında trafik işaret levhası olup 

olmadığı, 

      Var  (0 puan) 

   Yok  (8 puan) 

Okul civarındaki araçların gayri nizami 

park durumu, 

Var  (6 puan) 

Yok  (0 puan) 

Okul çevresinde iş yeri, 

Var  (4 puan) 

Yok  (0 puan)  

Okul çevresinde resmi kurum, 

Var  (3 puan) 

     Yok (0 puan)   

 

Bu puanlama sonunda okulların farklı puanları oluşmuştur. Puanı en yüksek okul trafik 

güvenliği en düşük, puanı en düşük okulda trafik güvenliği en yüksek olarak değerlendirilmiştir 

Okulların trafik açısından risk durumunun belirlenmesi amacıyla bulundukları bölgedeki 

konumları ile ilgili veriler puanlanarak parametrik veriler haline getirilmiştir. Okulların 

tümünde aynı puanlama kullanılarak elde edilen sonuçlara göre okulun konumunun trafik 

açısından riski belirlenmeye çalışılmıştır (Çizelge 1, 2,3). 
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Çizelge1. Balıkesir İlinde İlköğretim Okulları Hakkında Genel Bilgiler 

 OKULLAR 
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O
k

u
l 

B
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g
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Okul Alanı (m2) 9902 1374 6024 12190 6206 

Derslik Sayısı 
18 19 38 60 24 

Öğrenci Sayısı 
479 690 655 1402 1740 

Öğrenci Sayısı / Derslik 
27 36 17 24 36 

Ö
ğ
re

n
ci

 T
aş

ım
a 

B
il

g
il

er
i 

Araç Park Durumu Yok Yok Yok Var Var 

Servis Aracı Sayısı 8 7 15 21 32 

Servis Kullanan 

Öğrenci Sayısı 
160 130 300 380 960 

Servis Kullanmayan 

Öğrenci Sayısı 

319 560 355 1022 780 

Servis Araçları. Bekleme 

Noktası 

Yok Yok Yok Var Yok 

Okul Girişi Kaldırım 

Durumu 

Var Yok Var Var Var 

Okula Gelen Özel Araç 

Sayısı (5 dak.) 

73 2 10 31 195 

O
k

u
l 

Ç
ev

re
si

 D
u
ru

m
u
 

Okul Çevresinde İş Yeri Var Var Yok Var Yok 

Okul Çevresinde Resmi 

Bina 

Yok Yok Yok Yok Yok 

Okul Kaldırım Korkuluğu Var Yok Var Var Var 

Okul Kaldırım 

Yüksekliği (cm) 

12 0 20 15 20 

Okul Girişi Sayısı 1 1 1 1 1 

Yaya Geçidi Var Yok Var Var Var 

Trafik İşareti Var Yok Yok Var Var 

Okul Civarı 

Alt Ve Üstgeçit 

Yok Yok Yok Yok Var 
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Çizelge 2. Balıkesir İlinde Ortaöğretim Okulları Hakkında Genel Bilgiler 

  OKULLAR 

A
li

 H
ik

m
et
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a 
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u

lu
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az
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at
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O
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A
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y
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l 

O
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k
u

lu
 

N
ec

ip
 F

az
ıl

  

K
ıs

ak
ü
re

k
 

O
rt

ao
k
u

lu
 

O
k

u
l 

B
il

g
il

er
i 

Okul Alanı (m2) 3552 2000 5000 2380 1100 

Derslik Sayısı 
22 18 26 17 17 

Öğrenci Sayısı 
560 360 1300 1125 442 

Öğrenci Sayısı / Derslik 
26 20 30 35 26 

Ö
ğ
re

n
ci

 T
aş

ım
a 

B
il

g
il

er
i 

Araç Park Durumu Yok Yok Yok Yok Yok 

Servis Aracı Sayısı 3 5 18 18 2 

Servis Kullanan 

Öğrenci Sayısı 
58 72 360 360 35 

Servis Kullanmayan 

Öğrenci Sayısı 

502 288 940 765 407 

Servis Araçları Bekleme 

Noktası 

Yok Yok Yok Yok Yok 

Okul Girişi Kaldırım 

Durumu 

Yok Var Var Var Var 

Okula Gelen Özel Araç 

Sayısı (5 dak.) 

18 27 58 62 29 

O
k

u
l 

Ç
ev

re
si

 D
u

ru
m

u
 

Okul Çevresinde İş Yeri Var Var Var 

 

Var Var 

Okul Çevresinde Resmi 

Bina 

Yok Var Yok Var Var 

Okul Kaldırım 

Korkuluğu 

Yok Yok Var Yok Var 

Okul Kaldırım 

Yüksekliği (cm) 

15 20 15 15 15 

Okul Girişi Sayısı 1 1 2 1 1 

Yaya Geçidi Var  Var Var Var Var 

Trafik İşareti Var   Var Var Var Var 

Okul Civarı 

Alt Ve Üstgeçit 

Yok 

 

Yok 

 

Yok 

 

Yok Yok 
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Çizelge 3. Balıkesir İlinde Lise Okulları Hakkında Genel Bilgiler 

     OKULLAR 

F
at

m
a 

E
m

in
 

K
u
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ar

  
A

 .
 

L
is
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M
u

h
ar
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m

 H
as

b
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A
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ad
o
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i 
 

H
u

m
a 

H
at

u
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M
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k
i 

V
e 

T
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n
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 A
n
ad

o
lu

 

L
is

es
i 

G
az

i 
M

u
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af
a 

K
em
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 M

es
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k
i 

V
e 

T
ek

n
ik

 

A
n

ad
o

lu
  
 L

is
es

i 

O
k

u
l 

B
il

g
il

er
i 

Okul Alanı (m2)   9868 7600 7200 4857 

Derslik Sayısı 
13 17 19 15 

Öğrenci Sayısı 
374 540 584 301 

Öğrenci Sayısı / Derslik 
29 32 31 22 

Ö
ğ
re

n
ci

 T
aş

ım
a 

B
il

g
il

er
i 

Araç Park Durumu Yok Var Yok Yok 

Servis Aracı Sayısı 9 9 3 1 

Servis Kullanan 

Öğrenci Sayısı 
136 220 62 16 

Servis Kullanmayan 

Öğrenci Sayısı 

238 320 522 285 

Servis Araçları Bekleme 

Noktası 

Var Yok Yok Yok 

Okul Girişi Kaldırım 

Durumu 

Var Var Var Yok 

Okula Gelen Özel Araç 

Sayısı (5 dak.) 

36 22 71 21 

O
k

u
l 

Ç
ev

re
si

 D
u

ru
m

u
 

Okul Çevresinde İş Yeri Var Var Var Var 

Okul Çevresinde Resmi 

Bina 

Yok Yok Var Var 

Okul Kaldırım 

Korkuluğu 

Var Yok Var Yok 

Okul Kaldırım 

Yüksekliği (cm) 

15 12 15 0 

Okul Girişi Sayısı 1 1 1 1 

Yaya Geçidi Var Var Yok Var 

Trafik İşareti Var Var Yok Var 

Okul Civarı 

Alt Ve Üstgeçit 

Yok Yok Var Yok 

  

Balıkesir ilinde seçilen ilköğretim, ortaöğretim ve lise okullarının konumlarının trafikte risk 

durumunun belirlenmesi amacıyla yapılan puanlama Çizelge 4’de verilmiştir. Bu puanlama 
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sonunda okulların farklı puanları oluşmuştur. Puanı en yüksek okul trafik güvenliği en düşük, 

puanı en düşük okulda trafik güvenliği en yüksek okul olarak değerlendirilmiştir. 

 

Çizelge 4. Balıkesir İlinde Okullar Risk Durumu 
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R
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m
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b
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Toplam 

 Zafer İlkokulu 8 0 6 4 0 18 

Atatürk İlkokulu 10 0 0 4 3 17 

23 Nisan Şehit Deniz Göçkün  

İlkokulu 

2 8 6  0 0 16 

   Ercan Kıvrak İlkokulu 4 0 6 4 0 14 

Ali Şuuri İlkokulu 2 0 0 4 0 6 

       

  Altıeylül Ortaokulu 7 0 6 4 3 20 

Gazi İmam Hatip Ortaokulu 3 0 6 4 3 16 

 Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu   3 
0 

6 4 3 16 

Ali Hikmet Paşa  Ortaokulu 2 0 6 4 0 12 

 Çiğdem Batubey Ortaokulu    6 0   6 0  0  12  

       

Gazi Mustafa Kemal Mesleki Ve 

Teknik Anadolu  Lisesi 

3 0 6 4 3 16 

Hüma Hatun Mesleki Ve Teknik  

Anadolu Lisesi 

8 0 0 4 3 15 

Fatma Emin Kutvar Anadolu 

Lisesi 

4 0 6 4 0 14 

Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 3 0 6 4 0 1 3 

  

 

Altıeylül Ortaokulu en yüksek puanı, Ali Şuuri İlkokulu en düşük puanı almıştır. Altıeylül 

Ortaokulunun bulunduğu konum açısından en riskli okul olduğu, Ali Şuuri İlkokulunun ise en 
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az riske sahip okul olduğu görülmektedir.  2015 yılında yapılan trafik risk araştırmasında ise; 

23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu 22, Atatürk ilkokulu 17, Altıeylül Ortaokulu 27, Gazi 

İmam Hatip Ortaokulu 12, Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 14 trafik risk  puanı almıştır (Yavuz 

ve diğ., 2015).  

Risk düzeyi yüksek çıkan okullar için; alt veya üst geçit, trafik polisi, okul kaldırımının 

düzenlemesi, okul yolu üzerine hız kesici engeller, trafik lambası yerleştirme ve okul servisleri 

için park alanları yaratılarak bu okulların trafik riski güvenliğinin arttırılmasına çalışılmalıdır.  

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Çocukların okula gidiş gelişlerinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi, hem de oyun 

oynamak ve çevrelerini keşfetmek amaçlı hareket özgürlüklerinin tadını çıkarabilmesi gerekir. 

Trafik güvenliği, bu nedenle kilit bir konudur. Çocuk güvenliğinin artırılmasında başarı, 

karayolu ortamının iyileştirilmesi, araç içinde ve dışındaki risk altındaki kişilerin daha iyi 

korunmasını sağlayacak bir araç tasarımının yapılması tüm karayolu kullanıcılarının 

davranışını ele alan önlemlerin birleştirilmesi ile mümkün olabilecektir (OECD, 2004). 

Karayolunda çocuklara güvenli ve emin bir ortam oluşturmak için çocuk ölüm ve yaralanma 

sayısını azaltmaya yönelik programlar hazırlarken öncelikle  hedef yaş  grubunun maruz  

kaldığı riskler analiz edilmelidir (Gezici ve diğ., 2014). Okullar ve toplumdaki diğer bütün 

bireyler çocuğun trafik güvenliği ile ilgili sorumluluğu paylaşmalı, ayrıca çocuklara trafikteki 

güvenlik kuralları öğretilmelidir. 
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ABSTRACT 

Saccharomyces cerevisiae yeast cells have been used as a model organism in recent years to 

understand the mechanisms of aging which is similar in yeast and higher eukaryotes. There are 

two types of aging in S. cerevisiae yeast cells: replicative and chronological aging. The 

replicative life span represents the number of mitotic division performed by a single yeast cell, 

while the chronological life span begins at the post-diauxic stage and represents the duration of 

survival over the stationary phase. In recent years, the investigation and discovery of natural, 

plant-based geroprotectors have gained importance. In our study, the mahaleb kernel extracts 

(Prunus mahaleb L.) were used for analyzing the effects on yeast growth inhibition. The used 

extraction solvents were hexane, acetone, methanol and water. Growth inhibition tests were 

done in different concentrations of each extract using a microplate reader. The results showed 

that acetone and hexane concentrations above 0.1M and methanol concentrations above 1.0M 

prevented the growth of yeast cells. In addition, it was determined that the growth of yeast cells 

was not inhibited, but activated in all water extract concentrations used. According to these 

results, it is highly probable that the water extracts of the mahaleb kernel have a geroprotective 

property. 

 

Anahtar Kelimeler: Growth inhibition, Mahlep, Plant extract, Saccharomyces cerevisiae. 

 

1. INTRODUCTION 

Yeasts have many advantages over other eukaryotes in understanding cell structure and cellular 

mechanisms. Saccharomyces cerevisiae is a unicellular eukaryotic organism that can easily 

grow under different growth conditions. The S. cerevisiae is the first microorganism where its 

genome sequenced. S. cerevisiae yeast is used as a model organism for investigating the cell 

cycle control of cancer cells, and the genetic regulation of the metabolic pathways in higher 

eukaryotes. Since the pathways and related genes in the aging mechanism of S. cerevisiae yeast 

cells are similar to higher eukaryotes, S. cerevisiae yeast cells are also used in understanding 

the aging mechanisms and in the development of anti-aging drugs. Yeast cells have been used 

as model organisms to understand the mechanisms of aging. In recent years, the identification 

of different geroprotectors and their effects on aging have been determined using yeast growth. 

There are approximately 200 geroprotectors tested in animals and listed in the 

geroprotectors.org database [1]. Many kinds of researches related to the naturally obtained 

plant-based geroprotectors have been conducted in the last decade. Roots, leaves, fruits and 

other parts of local plants with medicinal and commercial value are used for this purpose. The 
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effects of these extracts prepared with different polar and nonpolar solvents are investigated on 

the growth and aging of cells.  

Curcumin, found in the rhizomes of Curcuma longa plant, has been determined to increase the 

life span of Caenorhabditis elegans and Drosophila melanogaster. It has been shown that this 

compound can be used as a drug, especially in the treatment of Alzheimer's disease, after mice 

tests [2]. Quercetin flavonoid, which is abundant in fruits and vegetables, has been found to 

increase the life span of S. cerevisiae yeast cells by 60% and by 18% in C. elegans maggots [3]. 

In addition, flavonoid and phenolic compounds obtained from plants such as Kaempherol, 

Fisetin, Catechin and Icariin have been found to increase the lifespan of S. cerevisiae and C. 

elegans at different rates [4-7]. The effect of 37 different plant extracts on the growth and aging 

of yeasts was investigated and found that Rhodiola rosea, Cimicifuga racemosa, Passiflora 

incarnate, Ginkgo biloba, Apium graveolens and Salix alba caused to increase the growth and 

chronological life span of yeast cells [8].  

Prunus mahaleb L. commonly known as mahaleb belongs to the family Rosaceae. Different 

parts of the mahaleb have been used in traditional medicine for the treatment of kidney stones, 

respiratory tract infections, diabetes and gastrointestinal problems due to its anti-oxidant and 

anti-microbial properties [9-12]. The mahaleb seeds contain dihydrocoumarin, flavonoids, 

amygdalin and salicylic acid which is the principal metabolite of aspirin [13,14]. In this study, 

the effect of mahaleb seed extracts on the growth of S. cerevisiae yeast cells was investigated. 

It was determined that the growth of yeast cells was inhibited in some concentrations of acetone, 

hexane and methanol extracts, but activated in the water extract. 

2. MATERIALS AND METHODS 

All plant materials, Prunus mahaleb (L.) was collected from Tokat (Turkey) during their fruit 

periods (June to July) in 2020. The plants were air-dried and ground in a mortar. The plant 

powder (15 g) was packed into a Soxhlet apparatus and extracted with 230 mL n-hexane, 

acetone, methanol and distilled water, respectively for 8 hours. The extracts were filtered and 

concentrated with a rotary evaporator under pressure. Then, the crude extracts were kept in 

sterile bottles at 4 ºC for further analyses. 

S. cerevisiae yeast strain BY4741 (MATa, his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0) was used in this 

study. Yeast cells were cultured in minimal medium YNBD-HLMU (0.67% Yeast nitrogen 

base, 2% (w/v) glucose) supplemented with histidine (40 mg/L), leucine (60 mg/L), methionine 

(40 mg/L) uracil (40 mg/L), at 30°C incubator shaker. Once the yeast cultures reach to log 

stage, they used for a 96-well plate liquid culture assay to determine growth inhibition. The 

growth inhibition test was done according to the previously reported protocol with some 

modifications [15]. The log phase yeast culture was diluted to 0.01 (OD600) and transferred to 

YNB culture supplemented with appropriate amino acids, and different concentrations of plant 

extracts (0.02M, 0.05M, 0.1M, 0.5M and 1.0M) plus control yeast cells without plant extract. 

200 µL of the cell suspensions including plant extract was distributed into the wells of a sterile 

96-well assay plate. In addition, 200 µL of plant extract without yeast cells was transferred to 

the corresponding wells as a blank. Yeast cells suspended in YNB cultures were also distributed 

into the wells. All solutions were placed in the assay plate as three wells, and so read in 

triplicate. For continuous OD measurement of culture, an assay plate with a lid was placed in a 

MultiskanTM FC Microplate Photometer plate reader. Cells were incubated at 27 °C without 

shaking. Absorbance at 600 nm was collected every 30 min for 24 hr. All plate liquid culture 
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assays for each extract were repeated three times. Results were given as mean values of three 

independent experiments that measured triplicate.  

3. RESULTS AND DISCUSSION  

The inhibitory effects of mahaleb seed on S. cerevisiae yeast growth were studied using a 

minimal growth medium containing different concentrations (0.02M, 0.05M, 0.1M, 0.5M and 

1.0M) of hexane, acetone, methanol and water extracts. Hexane is a non-polar solvent while 

methanol and water are polar. Acetone exhibits the properties of both polar and nonpolar 

substances. Therefore, in this study, these solvents were used for the extraction of mahaleb 

seeds.  

The yeast growth started after a lag period of 2-4 h in all concentrations of hexane, acetone, 

methanol and water extracts except 1.0M water extract concentration (7 hr). The effect of 

hexane extracts on yeast cell growth was shown in Figure 1. The yeast growth decreased in the 

samples containing 0.1M, 0.5M and 1.0M hexane concentrations while the growth of yeast cells 

triggered in 0.02M and 0.05M concentrations after 7 hr. The effect of acetone extracts on the 

growth of yeast cells was presented in Figure 2. As seen in Figure 2, there was no yeast growth 

in the samples containing 0.5M and 1.0M acetone, indicating that the yeast growth at these 

concentrations was completely inhibited. The growth of yeast cells in 0.1M acetone extract was 

slightly less than the control. Interestingly, the yeast growth in 0.02M showed a similar pattern 

with the control, but it started to decrease after 13 hr and remained slightly below the growth 

observed in the control. At 0.05M acetone concentration, however, the growth of yeast cells 

remained above the control group from the start. 

 

 
Figure 1. The effect of mahaleb hexane extract on yeast cell growth 

 

The effects of methanol extracts on the growth of yeast cells are given in Figure 3. The growth 

of yeast cells in methanol extracts, except 1.0M, was greater than the control growth. The 

growth of yeast cells in 1.0M methanol extracts showed similar pattern with the growth in 

0.02M acetone extract. The growth in 1.0M methanol extract remained at the level of control 
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up to 12 hr, then started to decrease. Lastly, the effect of water extract on yeast growth was shown 

in Figure 4. The growth of yeast cells in 0.02M, 0.05M and 0.1M water extracts have remained above 

the control yeast growth almost from the start. Interestingly, it was observed that yeast cells grown in 

0.5M water extract entered the logarithmic stage after 5 hr and switched to the stationary stage nearly 

10hr after the start, while yeast cells grown in 1.0M could enter the log stage after 10 hr. 

 

 
Figure 2. The effect of mahaleb acetone extract on yeast cell growth 

 

 
Figure 3. The effect of mahaleb methanol extract on yeast cell growth 
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Figure 4. The effect of mahaleb water extract on yeast cell growth 

 

The growth of yeast cells in culture can be modelled as lag phase, log phase or exponential 

phase, stationary phase and death phase. The specific growth rate (µ) is the rate of increase of 

biomass of a cell population per unit of biomass concentration. It is calculated from the data 

obtained during the exponential phase of growth. In this study, the specific growth rate of yeast 

cells was calculated for each concentration of mahaleb extracts. The obtained results were given 

in Figure 5. The specific growth rate of yeast cells grown in hexane extracts (0.1M, 0.5M and 

1.0M concentrations), 0.1M acetone extract and 1.0M methanol extract was lower than the 

specific growth rate of control (µ=0.0546). In other concentrations of used extracts, the specific 

growth rate was greater than the control. In addition, the highest specific growth rate was 

recorded in 0.5M water extract (0.08567).  

 

 
Figure 5. The specific growth rate of yeast cells in hexane, acetone, methanol and water extracts  
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4. CONCLUSION 

In this study, the hexane, acetone, methanol and water extracts of mahaleb seeds were used for 

analyzing the effects on yeast growth. The yeast growth tests were done in different 

concentrations of each extract using a microplate reader. The results indicated that acetone and 

hexane concentrations above 0.1M and methanol concentrations above 1.0M prevented the 

growth of yeast cells. The growth of yeast cells was not inhibited in all concentrations of water 

extract and the highest specific growth rate of yeast cells was determined in 0.5M water 

extracts. According to these results, it is highly probable that the water extracts of the mahaleb 

seeds have geroprotective property. Therefore, in the order to determine the geroprotective 

properties of mahaleb seeds, yeast chronological aging experiments must be conducted in the 

future. 
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ÖZET 

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel iklim değişikliği yerel bazda değerlendirildiğinde her 

bölgeye farklı şekillerde etki etmektedir. İklim değişikliği, etkilerini farklı afetler şeklinde 

göstermektedir. Kimi bölgelerde taşkın ve sel olarak kimi bölgelerde ise kuraklık ve çölleşme 

ile kendini göstermektedir. Ülkemizde de etkilerini yoğun bir şekilde gösteren küresel iklim 

değişikliği üzerine gerçekleştirilen araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada 17024 

numaralı İnebolu istasyonun yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerinin 1982-2012 yılları 

arasındaki değişimleri ve eğilimleri analiz edilmektedir. Çalışmada eğilimleri belirlemek 

amacıyla Mann-Kendall (MK) ve Spearman’ın Rho (SR) testleri kullanılmıştır. Verilerin 

homojenlikleri Pettitt (PT) ve Von Neumann (VN) testleri kullanılarak araştırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda yağış serilerinde anlamlı bir trend görülmemekle birlikte sıcaklık ve 

rüzgâr hızı serilerinde anlamlı bir artış trendi belirlenmiştir. Yağış serileri homojen iken sıcaklık 

ve rüzgâr hızı değerlerinin homojen olmadığı belirlenmiştir. Sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerinde 

homojenliklerin bozulması belirlenen anlamlı trendler ile açıklanabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Homojenlik Analizi, Pettitt Testi (PT), Von 

Neumann Testi (VN), Trend Analizi, Mann-Kendall Testi (MK), Spearman’ın Rho Testi (SR)  

 

 

HOMOGENEITY AND TREND ANALYSIS IN CLIMATE PARAMETERS: 

INEBOLU EXAMPLE 

 

Global climate change, which affects the whole world, affects each region differently when 

evaluated on a local basis. Climate change shows its effects in the form of different disasters. 

It manifests itself as floods and overflows in some regions and drought and desertification in 

some regions. Research on global climate change, which also shows its effects intensely in our 

country, is increasing day by day. In this study, the changes and trends of precipitation, 

temperature and wind speed series of Inebolu station numbered 17024 between the years 1982-

2012 are analyzed. Mann-Kendall (MK) and Spearman's Rho (SR) tests were used to determine 

trends in the study. The homogeneity of the data was investigated using Pettitt (PT) and Von 

Neumann (VN) tests. 
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As a result of the study, although no significant trend was observed in the precipitation series, 

a significant increase trend was determined in the temperature and wind speed series. It was 

determined that while the precipitation series were homogeneous, the temperature and wind 

speed values were not homogeneous. The deterioration of homogeneity in the temperature and 

wind speed series can be explained by the determined trends. 

 

Keywords: Global Climate Change, Homogeneity Analysis, Pettitt Test (PT), Von Neumann 

Test (VN), Trend Analysis, Mann-Kendall Test (MK), Spearman's Rho Test (SR) 

 

1. GİRİŞ   

 

Homojen iklim serisi, yalnızca iklim değişikliklerinden etkilenen veri kümeleri olarak 

tanımlanmaktadır. Verilerin homojen olması uygulanan meteorolojik veya hidrolojik bir 

modelin doğruluğu ve güvenilirliğini artırmaktadır. İklim çalışmalarında kullanılan istasyon 

verilerinde; ölçüm yönteminin değişmesi, çevresel nedenler ve ölçüm cihazından kaynaklanan 

hatalar gibi çeşitli sebeplerden dolayı tutarsızlıklar ve kırılmalar gözlenebilmektedir. Bu 

sebeple örnek seri elemanlarında her elemanın aynı veri kümesinden gelip gelmediğinin 

kontrolünü sağlamak amacıyla homojenlik analizi yapılması gerekmektedir (Katipoğlu, 2020). 

Küresel iklim değişikliği ile mücadele edilebilmesi, iklim değişikliğinin mevcut etkilerinin iyi 

anlaşılması ile mümkündür. İklim değişikliği etkilerinin tespit edilebilmesi için, küresel ölçekte yapılan 

çalışmaların yanı sıra, bölgesel ve daha yerel çalışmalar da yürütülmesi gerekmektedir. Bu amaç 

doğrultusunda çalışmamızda iklim değişikliği etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla hidrometeorolojik 

parametrelere ait zamansal serilerin eğilimleri incelenmektedir. Zamansal serilerin eğiliminde artış 

veya azalış olması durumu trend olarak adlandırılmaktadır (Temur, 2017). 

Literatürdeki iklim serileri üzerine yapılan mutlak homojenlik ve trend çalışmalarının bazıları; 

Gümüş (2006), Fırat Havzası’nda, EİEİ tarafından işletilen 83 akım gözlem istasyonundan, 

toplam 22 istasyon için trend analizi testleri değerlendirilmiş ve bunlar içerisinde daha güçlü 

olduğu bilinen parametrik olmayan Mann-Kendall testi ve Spearman’ın Rho testi tercih 

edilmiştir. Yapılan çalışmada, yıllık ortalama akımlarda Aşağı Fırat havzası’nda bulunan 2 

istasyonda azalan yönde anlamlı trend gözlenmiş, minimum akımlarda ise havza genelinde 

toplam 10 istasyonda azalan yönde, 1 istasyonda ise artan yönde anlamlı trend gözlenmiş, 

maksimum akımlarda ise anlamlı bir trend gözlenmemiştir. Çeribaşı (2015), yağış-akış-askıda 

katı madde verileri kullanılarak Batı Karadeniz Havzası, Doğu Karadeniz Havzası ve Sakarya 

Havzasına ait serilere trend analizi yapılmış ve sonuçları yorumlanmıştır. Trend Analizi 

yöntemini uygulamak için parametrik olmayan Mann–Kendall testi ve Spearman’ın Rho testi 

tercih edilmiştir. Trend analizi sonuçları incelendiğinde; Batı Karadeniz Havzası için yağış 

ölçüm istasyonlarından alınan verilerin çoğunda trendlere rastlanmazken akış ve askıda katı 

madde ölçüm istasyonlarından alınan verilerin bir kısmında azalan yönde trendlere 

rastlanılmıştır. Doğu Karadeniz Havzası için yağış ölçüm istasyonlarından alınan verilerin bir 

kısmında artan yönde trendlere rastlanırken akış ve askıda katı madde ölçüm istasyonlarından 

alınan verilerde trendlere rastlanılmamıştır. Sakarya Havzası için ise yağış, akış ve askıda katı 

madde ölçüm istasyonlarından alınan verilerin bir kısmında azalan yönde trendlere 

rastlanılmıştır. Avşaroğlu (2019), Dicle Havzası’nda bulunan ve 16 akım gözlem istasyonuna 

ait aylık ortalama akım değerlerinin trendi parametrik olmayan Mann-Kendall ve Spearman’ın 
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Rho testleri ile, trend eğimleri ise Sen’in trend eğim metodu ile belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda, parametrik olmayan testlere göre, ele alınan dönemlerde belirlenen anlamlı trendler 

birçok istasyonda azalan yönde olup, en fazla azalan trend kasım ayında belirlenmiştir. Yavuz 

(2020), Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 adet il merkezi incelenmiştir. Bu il merkezlerindeki 

meteorolojik istasyonlardan elde edilen verilerle Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ) ve De 

Martonne kuraklık indisi değerleri hesaplanarak nemli ve kurak dönem sayıları belirlenmiştir. 

Böylece Karadeniz Bölgesinde kuraklık olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. Belirlenen bu 

kurak ve nemli dönem sayılarında istatistik olarak bir eğilim olup olmadığının tespiti amacıyla 

Mann–Kendall trend testi uygulanmıştır. Sonuç olarak ise Karadeniz Bölgesi için genel olarak 

gözlenen nemli dönem sayılarında artış, kurak dönem sayılarında ise bir azalış tespit edilmiştir. 

 

2. MATERYAL 

 

2.1. Çalışma Alanı ve Veriler  

 

Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde bulunan İnebolu istasyonunca kaydedilen iklim 

parametreleri kullanılmıştır. Seçilen İnebolu istasyonu üzerinde Karadeniz İklimi hâkimdir. 

Yıllık sıcaklık farkları az; yazları serin, kışları ise ılıktır. Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en 

fazla yağış alan iklim bölgesidir. Literatürdeki çalışmalar ışığında bölgede ilerleyen yıllarda 

çok sayıda taşkın ve sel gibi doğal afetler beklenmektedir. Bu sebeple yağışa neden olan veriler 

üzerinde yapılan çalışmalar oldukça önemlidir. 

Seçilen istasyona ait lokasyon haritası Görsel 1’de gösterilmiştir. 

 
Görsel 1. Çalışmada kullanılan gözlem istasyonuna ait lokasyon haritası 
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Seçilen veri kayıtları Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 17024 numaralı İnebolu 

istasyonuna ait, periyodu 1982-2012 yılları arasını kapsayan yıllık toplam yağış, ortalama 

sıcaklık ve ortalama rüzâr hızı serilerinden oluşmaktadır.  

Sinop istasyonuna ait bilgiler ve serilerin temel istatistikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

            

Çizelge 1. İnebolu istasyonuna ait bilgiler ile istasyonda kayıt altına alınan yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı 

serilerine ait temel istatistikler  

İstasyon Bilgileri 17026 - Sinop 

Koordinat 
 

41°58' K / 33°45' D 

 

Yükseklik (m) 
 

63,82 

Gözlem Periyodu 1982-2012 

Temel İstatistikler Yağış (mm) Sıcaklık (°C) Rüzgâr Hızı (m/sn) 

Maksimum 

 

1330 15.22 4.13 

Minimum 

 

728 11.98 2.64 

Ortalama 1050.39 13.17 3.42 

 

Standart Sapma 135.08 0.74 0.48 

 

Çarpıklık Katsayısı -0.43 0.62 -0.002 

 

3. METOT  

 

3.1. Homojenlik Testleri 

 

Aylık ve yıllık iklim serilerinin homojenliğini test etmek için çok sayıda yöntem 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerinin homojenliğini test 

etmek için seçilen iki farklı yöntem şunlardır: Pettitt testi (Pettitt, 1979) ve Von Neumann testi 

(Von Neumann, 1941). 
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3.1.1. Pettitt Testi (PT) 

 

1979 yılında bir zaman serisindeki değişim noktasını belirlemek için geliştirilen parametrik 

olmayan bu yöntemde sıfır hipotezi serinin bağımsız ve rastgele dağılımının olduğunu 

belirtirken alternatif hipotez ani bir değişim olma durumunu belirtmektedir. Testin kritik 

değerleri ise Çizelge 2’de gösterilmiştir (Pettitt, 1979) 

 

Bu yöntemde ilk olarak Y1, Y2, …, YN  serisinin değerleri r1, r2, …, rN  olarak sıralanır. 

 

Xk  = 2∑ 𝑟𝑖 − 𝑘 . (𝑁 + 1)
𝑘
𝑖=1

                                        k = 1, 2, 3, …, N                                      (1)        

 

Denklem 1 yardımıyla Xk değerleri kullanılarak bir grafik çizilir. Xk ‘nın mutlak maksimum 

değeri serinin değişim noktasını belirler (Denklem 2). 

 

XE = max 1 ≤ k ≤ N |𝑋𝑘|                                                                                                                                                                         (2) 

 

Homojenlik testi sonucunda elde edilen değer, Çizelge 2 yardımıyla elde edilen kritik değerden 

daha küçük ise veri seti homojen olarak adlandırılır.  

 

Çizelge 2. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında XE  kritik değerleri. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

3.1.2. Von Neumann Testi (VT) 

 

Bu yöntem homojenliğin bozulduğu yer ve zaman hakkında bilgi vermez (Wijngaard vd., 

2003). 

Von Neumann oranı olarak adlandırılan N değeri, yıldan yıla ortalamalar toplamının varyans 

değerine oranı olarak tanımlanır (Buishand, 1982). N değeri Denklem 3’deki gibi hesaplanır. 

 

Ṅ = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖+1)
2/∑ (𝑌𝑖 − 𝑌)2𝑁

𝑖=1
𝑁−1
𝑖=1                                                                                         (3) 

 

Von Neumann testi için kritik değerler Çizelge 3’de verilmiştir. Homojenlik testi sonucunda 

elde edilen sonuç Çizelge 3 yardımıyla elde edilen kritik değerden daha büyük ise veri seti 

homojen olarak kabul edilir. 

 

 

 

 

    N             20              30             40             50              70             100   

  

     %99                  71                133               208               293               488                841 

     %95            57                107               167               235               393                677 
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Çizelge 3. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında Ṅ kritik değerleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Trend Testleri 

 

Bu çalışmada iklim çalışmalarının birçoğunda başarılı bir şekilde kullanılmış olan ve yapılan 

incelemeler sonucunda en güçlü test olarak tespit edilen parametrik olmayan Mann-Kendall 

testi ve Spearman’ın Rho testi kullanılmıştır (Çeribaşı ve Aytulun, 2018).  

 

3.2.1. Mann-Kendall Testi (MK) 

 

Man-Kendall testinde ilk olarak test istatistiğinin toplam değeri (S) hesaplanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda veri sütunları ilk ölçüm tarihinden son ölçüm tarihine kadar sıralanmalıdır (i=1, 

…, n-1’e kadar sıralanmış xi veri sütunu ile j=i+1,…, n’e kadar sıralanmış xj veri sütunları 

oluşturacak şekilde). Daha sonra xi veri sütunu başlangıç olarak kullanılıp diğer sıralanmış xj 

ile Denklem 4’teki signum fonksiyonu kullanılarak Denklem 5’deki ‘’S’’ değeri hesaplanır. 

Sonuç olarak ise tüm veri çiftlerinin farkı ile pozitif ve negatif değerlerin sayısının toplamı elde 

edilmiş olur.  

 

sgn(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = {

1;      𝐸ğ𝑒𝑟      𝑥𝑗 > 𝑥𝑖  

0;      𝐸ğ𝑒𝑟      𝑥𝑗 = 𝑥𝑖
−1;      𝐸ğ𝑒𝑟      𝑥𝑗 < 𝑥𝑖

                                                                                 (4) 

 

𝑆 =∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗
𝑛

𝑗=𝑖+1̇

𝑛−1

�̇�=1

− 𝑥𝑖)                                                                                        (5) 

 

‘’n’’ veri sayısı olmak üzere n>10 ise seriler için varyans hesabı yapılmaktadır (Denklem 6). 

Daha sonra, Denklem 5’te bulunan ‘’S’’ değerine göre ‘’Z’’ hesaplanır. Hesaplanan Z değeri 

ise belirlenen olasılık düzeylerine karşılık gelen standart normal dağılım çizelgesindeki standart 

Zkritik  değeri ile karşılaştırılır (Yu vd., 1993). 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖−1)(2𝑡𝑖+5)

𝑃

𝑖=1

18
                                                                              (6) 

 

 

Eğer zaman serisinde benzer değerler (bağ durumu) varsa varyans hesabı;  

 

    N              20             30             40              50             70             100   

  

     %99                 1.04              1.20              1.29              1.36              1.45              1.54 

     %95           1.30              1.42              1.49              1.54              1.61              1.67 
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𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖−1)(2𝑡𝑖+5)

𝑃

𝑡

18
                                                                                    (7) 

 

 

Z =

{
 
 

 
  

𝑆−1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
;  𝐸ğ𝑒𝑟      S > 0 

      0     ;  𝐸ğ𝑒𝑟      S > 0
𝑆+1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
 ;   𝐸ğ𝑒𝑟     𝑆 < 0

                                                                                                     (8) 

 

Denklem 6’da; 

n: veri serisi uzunluğu,  

P: serideki bağlı grupların sayıları,  

ti: i uzunluğundaki bir seride bağlı gözlemlerin sayısını ifade etmektedir. 

 

Anlamlı bir trendin var olup olmadığı ise normal dağılımın Z değeri ile belirlenir. Denklem 8 

yardımı ile hesaplanan mutlak Z değeri, α güven düzeyine karşılık normal dağılımın  Zkritik 

değerinden küçük veya eşit ise zaman serisinde anlamlı bir eğilimin olmadığı üzerine kurulan 

H0 hipotezi kabul edilir. Eğer hesap değeri Z, dağılım çizelgesi yardımıyla elde edilen Zkritik 

değerinden büyük ise H0 hipotezi reddedilir ve zaman serisinde anlamlı bir eğilimin varlığından 

söz edilebilir. S değeri pozitif ise incelenen seride artan yönde, negatif ise azalan yönde bir 

eğilimin olduğu sonucuna varılır (Mann, 1945; Kendall, 1975). 

 

3.2.2. Spearman’ın Rho Testi (SR) 

 

Sıra istatistiği R(𝑥i) gözlemlerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralanması ile 

belirlenir ve Spearman’ın Rho testi değeri (rs) (9) eşitliği ile hesaplanır. 

 

𝛤𝑆 = 1 − 6[∑ (𝑅(𝑥𝑖) − 𝑖)
2𝑛

𝑖=1
] ∕ (𝑛3 − 𝑛)                                                                             (9) 

 

R(xi): i. gözlemin sıra numarasını,  

İ: verilerin gözlem sırasını  

N: toplam gözlem sayısını ifade eder.  

 

rs’in test istatistiği Z değeri (10) eşitliğiyle hesaplanır. 

 

Z = rs √(n − 1)                                                                                                                      (10)  

 

Eğer |z| değeri, seçilen α anlamlılık seviyesinde standart normal dağılım tablosundan tespit 

edilen Zkritik değerinden büyük ise (|z| > Zkritik) gözlem değerlerinin zamanla değişmediği 

üzerine kurulan Ho hipotezi reddedilir ve belirli bir trend olduğu sonucuna varılır.  
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3. BULGULAR VE ÇIKARIMLAR 

 

17024 numaralı İnebolu istasyonuna ait homojenlik sonuçları Çizelge 4’te, trend sonuçları ise 

Çizelge 5’da gösterilmiştir. Homojenlik testlerine ait kritik değerler %95 güven düzeyi için 

gözlem periyodu dikkate alınarak hesaplanmıştır. Belirlenen kritik değerler; PT için 112 ve VN 

için 1.42’dir. Ayrıca trend çalışmasında normal dağılımın Zkriitik değeri, standart normal dağılım 

tablosu yardımıyla %95 güven düzeyinde 1.96 olarak belirlenmiştir. Homojen bulunmayan 

sonuçlar Çizelge 4’de farklı renkte boyanarak sonuç kısmına homojen bulunmayan test adeti 

yazılmıştır. Bulunan sonuçlara göre 1 teste ait değer olumsuz çıkarsa homojenlik şüpheli, 2 

teste ait sonuç olumsuz çıkarsa homojenlik oldukça kuşkulu olarak değerlendirilmiştir. Çizelge 

5’da ise anlamlı trend tespit edilen Z değerleri farklı renklerde boyanarak karar kısmında 

trendin yönü belirtilmiştir. 

 

Çizelge 4. Homojenlik Sonuçları 

 

Veriler 
PT 

(112) 

VN 

(1.42) 
Sonuc Yorum 

Yağış Serisi 76 2.43 0 Homojen 

Sıcaklık Serisi 190 1.18 2 Homojenlik Oldukça Kuşkulu 

Rüzgâr Hızı Serisi 198 0.20 2 Homojenlik Oldukça Kuşkulu 

 

 

Çizelge 5. Trend Sonuçları 

 

 

Veriler 

 

Zkritik 

Mann Kendall  Spearman Rho  

Z Karar Z Karar 

Yağış Serisi 1.96 -0.41  -0.46  

Sıcaklık Serisi 1.96 4.01 
 

3.91 
 

Rüzgâr Hızı Serisi 1.96 2.24 
 

2.84 
 

 

 

Çalışma sonucunda İnebolu istasyonuna ait yıllık toplam yağış verileri homojen olarak tespit 

edilmiştir. Yıllık ortalama sıcaklık ve rüzgâr hızı verilerinin homojenliği ise oldukça kuşkulu 

bulunmuştur. Ayrıca yağış serisinde anlamlı bir trend bulunamamakla birlikte sıcaklık ve 

rüzgâr hızı serilerinde artış trendi tespit edilmiştir. Sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerindeki 

homojenliklerin bozulması belirlenen anlamlı trendler ile açıklanabilmektedir.   
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ÖZET 

Dünya üzerindeki insan nüfusunun giderek artması; çarpık kentleşme, orman tahribatı ve çevre 

kirliliği gibi olumsuz koşulların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu durumun sonucunda ise 

iklim sistemi zamanla dış etmenlere bağlı olarak yavaş yavaş değişim göstermektedir. Küresel 

ölçekte yavaş bir değişim gösteren iklim sisteminin yereldeki etkileri dikkatle incelenmesi 

gereken bir konudur. Literatür incelendiğinde daha önceki yapılan çalışmalarda kuraklık, taşkın 

ve sel gibi afetlerin çeşitli bölgelerde sık yaşandığını göstermektedir. Meteorolojik iklim 

parametrelerindeki trendlerin düzenli olarak incelenmesi yaşanması muhtemel olan iklim 

değişikliği etkilerini anlamamıza yardımcı olmaktadır.  

Bu çalışmada ilk olarak,  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen 17026 numaralı 

Sinop istasyonunun 1982-2012 yılları arasında kaydedilen yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı 

değerlerine mutlak homojenlik testleri uygulanmıştır. Ayrıca yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı 

serilerindeki olası trendleri belirlemek amacı ile modifiye edilmiş Mann-Kendall (MMK) trend 

analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yağış verileri homojen, sıcaklık ve rüzgâr hızı 

serilerinin ise homojen olmadığı tespit edilmiştir. Homojen olmayan serilerde güçlü bir trendin 

bulunması homojenliğin trend kaynaklı bozulduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Küresel İklim Değişikliği, Homojenlik Analizi, Mutlak Homojenlik 

Testleri, Trend Analizi, Modifiye Edilmiş Mann-Kendall Testi (MMK)  

 

AN APPLICATION FOR ABSOLUTE HOMOGENEITY TESTS AND TREND 

ANALYSIS: SINOP EXAMPLE 

ABSTRACT  

 

The gradual increase in the human population around the world causes adverse conditions such 

as unplanned urbanization, deforestation and environmental pollution. As a result of this 

situation, the climate system gradually changes over time depending on external factors. The 

local effects of the climate system, which shows a slow change on a global scale, is an issue 

that should be carefully examined. Previous studies in the literature show that disasters such as 
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drought, flood and overflow are frequently experienced in various regions. Regular examination 

of trends in meteorological climate parameters helps us understand the impacts of climate 

change that are likely to occur. 

In this study, firstly, absolute homogeneity tests were applied to the precipitation, temperature 

and wind speed values recorded between 1982-2012 at the Sinop station numbered 17026, 

which was obtained from the General Directorate of Meteorology. Also, modified Mann-

Kendall (MMK) trend analysis was used to determine possible trends in precipitation, 

temperature and wind speed series. According to the findings, it was determined that the 

precipitation data were homogeneous, and the temperature and wind speed series were not 

homogeneous. The presence of a strong trend in non-homogeneous series indicates that the 

homogeneity is disturbed by the trend. 

 

Keywords: Global Climate Change, Homogeneity Analysis, Absolute Homogeneity Tests, 

Trend Analysis, Modified Mann-Kendall Test (MMK) 

 

 

1. GİRİŞ   

 

Karmaşık ve komplike bir yapısı olan iklim sistemi; orman tahribatı, çevre kirliliği, çarpık 

kentleşme gibi nedenlere bağlı olarak zamanla değişim göstermektedir. Küresel iklim 

değişikliği olarak adlandırılan bu durumun insan hayatı üzerine olumsuz etkileri söz konusudur. 

Küresel iklim değişikliğinin Türkiye üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda Karadeniz 

Bölgesinde ilerleyen yıllarda sel ve taşkın gibi doğal afetlerde artış beklendiği görülmektedir. 

Bu sebeplere dayanarak çalışma konusu olarak küresel ölçekte değişim gösteren iklimin 

yereldeki etkilerini araştırmak amacıyla Karadeniz Bölgesinde bulunan Sinop istasyonuna ait 

yıllık toplam yağış, ortalama sıcaklık ve ortalama rüzgâr hızı değerlerine homojenlik ve trend 

analizleri uygulanmıştır. 

Literatürdeki iklim parametreleri üzerine yapılan homojenlik ve trend çalışmalarının bazıları; 

Özkoca (2015), Orta Karadeniz Bölgesi kıyı şeridinde bulunan Sinop, Samsun ve Ordu illerinin 

sıcaklık, yağış ve akım verileri üzerine çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada homojenlik 

yöntemi olarak Standart Normal Homojenlik Testi, Pettit Testi, Buishand Sıra Testi ve Von 

Neuman Oran Testi kullanılmıştır. Ayrıca, verilerin trendlerini tespit edebilmek için Mann-

Kendall Trend Testi ve Sen’in Trend Eğim Testi uygulanmıştır. Sonuçlar bölgede sıcaklığın 

genellikle artış trendine sahip olduğunu göstermiştir. Yağış verileri ise bölgenin kıyı şeridinde 

artış trendinde olmasına rağmen iç kesimlere yakın bölgelerde azalma eğilimindedir. Ayrıca 

test sonuçları akım verilerinin bölgede azalma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Tosunoğlu 

(2019), yıllık, mevsimlik ve aylık üç zaman dilimdeki günlük maksimum yağışların trendleri 

Mann-Kendall (MK), modifiye edilmiş Mann-Kendall (mMK), Theil-Sen (TH) ve Mann-

Kendall Sıra Korelasyon (MKSK) testleri kullanılarak araştırılmıştır. Bu testler, Çoruh 

havzasında bulunan 5 adet istasyonun günlük maksimum yağış verilerine uygulanmıştır. MK 

ve MMK test sonuçlarına göre Ocak, Mart, Temmuz, Ağustos ve Ekim aylarına ait günlük 

maksimum yağış değerlerinde istatistiksel anlamda bir artış varken Mayıs ve Aralık aylarının 

günlük maksimum yağış verilerinde ise istatistiki anlamda önemli azalışlar söz konusudur. 

Yıllık ve mevsimlik zaman ölçeğinde ise ele alınan verilerde istatistiksel anlamlı artış trendleri 

tespit edilmiştir. Ayrıca, TH testi günlük maksimum yağışlardaki en büyük negatif (azalış) 

trendin Aralık ayında, en büyük pozitif (artışın) trendin ise yıllık zaman diliminde meydana 
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geldiğini belirtmektedir. Buna ek olarak, MKSK testide bu tespit edilen anlamlı negatif ve 

pozitif trendlerin başlangıç yıllarının çoğunlukla 1980’lerin ortalarında ve 1990’ların başları 

olduğunu göstermektedir. Akçay (2018), Doğu Karadeniz Havzasında bulunan 19 adet 

istasyona ait aylık ve yıllık ortalama akım gözlem serilerine trend çalışması yapılmıştır. 

Verilerin homojen olup olmadığını belirlemek için mutlak homojenlik yöntemlerinden 

(Standart Normal Homojenlik Testi, Pettitt Testi, Buishand Testi ve Von-Neumann Testi)  

faydalanılmıştır. Trend yöntemi olarak Mann-Kendall, Şen’in Yenilikçi Eğilim ve Şen’in Geçiş 

Eğilim yöntemleri tercih edilmiştir. Mann-Kendall ve Şen’in Geçiş Eğilim yöntemlerine göre 

yıllık ortalama akımlarda hiçbir istasyonda eğilim görülmezken Şen’in Yenilikçi Eğilim 

Yöntemi’ne göre düşük, orta ve yüksek değerler için farklı eğilimler görülmüştür. Aylık 

ortalama akımlarda ise Mann-Kendall ve Şen’in Geçiş Eğilim yöntemlerine göre çoğunlukla 

eğilime rastlanmazken Şen’in Yenilikçi Eğilim Yöntemi’ne göre düşük, orta ve yüksek 

değerlerde farklı eğilimler görülmüştür. Yılmaz vd. (2021), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne 

ait Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt illerinde bulunan 6 istasyona ait 

sıcaklık, buharlaşma, rüzgâr ve yağış verileri üzerinde trend çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem olarak Lineer Trend yöntemi ve parametrik olmayan Modifiye Mann-Kendall 

yöntemleri tercih edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda Lineer Trend yöntemi ve Modifiye 

Mann-Kendall yönteminden elde edilen sonuçların %86.1-97.22 oranında uyuştuğu 

saptanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde ise sıcaklık ve yağışların artan yönde eğilim gösterdiği, 

rüzgarların Trabzon istasyonunda artan, Rize ve Bayburt istasyonlarında azalan yönde anlamlı 

eğilimler gösterdiği tespit edilmiştir. Buharlaşma verileri ise Bayburt istasyonunda azalan, 

Gümüşhane ve Trabzon istasyonlarında artan bir eğilim göstermektedir. 

 

2. MATERYAL  

 

2.1. Çalışma Alanı ve Veriler  

 

Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde bulunan Sinop iline ait iklim parametreleri kullanılmıştır. 

Seçilen Sinop istasyonu üzerinde Karadeniz İklimi hâkimdir. İstasyonun bulunduğu bölgede 

cephe ve yamaç yağışlar görülmektedir. Bu yağışlara neden olan sıcaklık ve rüzgâr verilerinin 

araştırılması bölgedeki iklim değişikliği çalışmaları açısından oldukça büyük öneme sahiptir.  

Seçilen istasyona ait lokasyon haritası Görsel 1’de gösterilmiştir.  

 



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           

                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-7341-34-9         www.karadenizkongresi.org        Page | 77 

 

 
 

Görsel 1. Çalışmada kullanılan gözlem istasyonuna ait lokasyon haritası 

 

Seçilen veri kayıtları Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 17026 numaralı Sinop 

istasyonuna ait, periyodu 1982-2012 yılları arasını kapsayan yıllık toplam yağış, ortalama 

sıcaklık ve ortalama rüzâr hızı serilerinden oluşmaktadır.  

Sinop istasyonuna ait bilgiler ve serilerin temel istatistikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Sinop istasyonuna ait bilgiler ile istasyonda kayıt altına alınan yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı 

serilerine ait temel istatistikler  

İstasyon Bilgileri 17026 - Sinop 

Koordinat 
 

42°01' K / 35°09' D 

 

Yükseklik (m) 
 

63,82 

Gözlem Periyodu 1982-2012 

Temel İstatistikler Yağış (mm) Sıcaklık (°C) Rüzgâr Hızı (m/sn) 

Maksimum 

 

955.8 16.74 3.68 
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Minimum 

 

333.3 13.02 1.96 

Ortalama 718.52 14.24 2.9 

 

Standart Sapma 
 

134.76 

 

0.86 

 

 

0.40 

 

 

Çarpıklık Katsayısı -0.75 

 

0.94 

 

-0.41 

 

 

3. METOT  

 

3.1. Homojenlik Testleri 

 

Aylık ve yıllık iklim serilerinin homojenliğini test etmek için çok sayıda yöntem 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerinin homojenliğini test 

etmek için seçilen ve mutlak homojenlik testleri olarak adlandırılan ve bu çalışmada kullanılan 

dört test yöntemi şunlardır: Standart Normal Homojenlik Testi (Alexandersson, 1986), 

Buishand sıra testi (Buishand, 1982), Pettitt testi (Pettitt, 1979) ve Von Neumann testi (Von 

Neumann, 1941). 

 

3.1.1. Standart Normal Homojenlik Testi (SNHT) 

 

Bu yöntem Alexandersson tarafından geliştirilmiş ve birçok hidro-meteorolojik büyüklüğün 

test edilmesinde başarı ile kullanılmıştır (Alexandersson, 1986). Esnek ve basit bir kullanımı 

olan bu yöntemde Alexandersson, homojenliği incelenen serinin bir ‘’c’’ noktasını referans 

alarak iki bölüme ayırır ve denklem 1 ile T(c) değerini hesaplar.  

 

T(c) = c . �̅�1 + (N-c) . c . �̅�2
2                                         c = 1, 2, 3, …, N                                    (1) 

 

Bu denklemde z̅1 =∑ (𝑦𝑖 
𝐶

𝑖=1
− 𝑦) / σ) / c ve z̅2 =∑ (𝑦𝑖

𝐶

𝑖=1+𝑐
 − 𝑦) / σ) / (N - c) ‘dir.  

Değişim eğer bir (h) noktasında meydana gelirse, c=h noktasında T(c) maksimum değerine 

ulaşır. T0 test istatistiği denklem 2’deki gibidir.  

 

T0 = max 1 ≤ c ≤  N T(c)                                                                                                                 (2) 

  

Denklem 2 yardımı ile bulunan T0  değeri kritik tablo değerini aşarsa sıfır hipotezi reddedilir ve 

seri homojen olarak kabul edilmez. Veri sayısına ve güven aralığına göre T0 kritik değerlerine 

Çizelge 2’de yer verilmiştir (Khaliq ve Ouarda, 2007). 
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Çizelge 2. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında T0 kritik değerleri 

 

 

 

 

3.1.2. Buishand Sıra Testi (BST) 

 

Denklem 3 yardımı ile düzeltilmiş kısmi toplamlar, Buishand sıra testi olarak tanımlanır. 

 

S*= 0 ve S*
k = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌)𝑘

𝑖=1
                                         k = 1, 2, 3, …, N                                (3)                                            

 

Yi’nin sistematik standart sapması olmamasından dolayı veri serisi homojen olduğu zaman Sk 

değeri ‘’0’’ olacaktır. Maksimum ve minimum Sk  arasındaki fark bulunur ve veri sayısına 

bölünürse Ṙ düzeltme oranı elde edilir. Bu işlem aynı zamanda standart sapma denklemini verir 

(Wijngaard vd., 2003). Ṙ düzeltme oranı denklem 4’teki gibi hesaplanır. 

 

Ṙ = (max 0 ≤ k ≤ N S*
k – min 0 ≤ k ≤ N S*

k) / σ                                                                                (4) 

 

Buishand sıra testi için Ṙ√𝑁 kritik değerleri Çizelge 3’e göre belirlenir (Buishand, 1982). 

Homojenlik testi sonucunda elde edilen hesap değeri Çizelge 3 yardımıyla elde edilen kritik 

değerden daha küçük ise o veri seti homojen olarak kabul edilir.  

Çizelge 3. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında Ṙ√𝑁 kritik değerleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Pettitt Testi (PT) 

 

1979 yılında bir zaman serisindeki değişim noktasını belirlemek için geliştirilen parametrik 

olmayan bu yöntemde sıfır hipotezi serinin bağımsız ve rastgele dağılımının olduğunu 

belirtirken alternatif hipotez ani bir değişim olma durumunu belirtmektedir. Testin kritik 

değerleri ise Çizelge 4’te gösterilmiştir (Pettitt, 1979) 

 

Bu yöntemde ilk olarak Y1, Y2, …, YN  serisinin değerleri r1, r2, …, rN  olarak sıralanır. 

 

Xk  = 2∑ 𝑟𝑖 − 𝑘 . (𝑁 + 1)
𝑘
𝑖=1

                                        k = 1, 2, 3, …, N                                     (5)        

    N            20               30              40             50             70            100   

  

     %99                9.11              10.15            10.77            11.19            11.73            12.22 

     %95          6.95               7.65              8.10              8.45              8.80              9.15 

    N             20              30              40             50             70             100   

  

     %99                1.60               1.70              1.74              1.78              1.81              1.86 

     %95          1.43               1.50              1.53              1.55              1.59              1.62 
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Denklem 5 yardımıyla Xk değerleri kullanılarak bir grafik çizilir. Xk ‘nın mutlak maksimum 

değeri serinin değişim noktasını belirler (Denklem 6). 

 

XE = max 1 ≤ k ≤ N |𝑋𝑘|                                                                                                                                                                        (6) 

 

Homojenlik testi sonucunda elde edilen değer, Çizelge 4 yardımıyla elde edilen kritik değerden 

daha küçük ise veri seti homojen olarak adlandırılır.  

 

Çizelge 4. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında XE  kritik değerleri. 

 

 

                                  

 

 

 

 

3.1.4. Von Neumann Testi (VT) 

 

Bu yöntem homojenliğin bozulduğu yer ve zaman hakkında bilgi vermez (Wijngaard vd., 

2003). 

Von Neumann oranı olarak adlandırılan N değeri, yıldan yıla ortalamalar toplamının varyans 

değerine oranı olarak tanımlanır (Buishand, 1982). N değeri Denklem 7’deki gibi hesaplanır. 

 

Ṅ = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖+1)
2/∑ (𝑌𝑖 − 𝑌)2𝑁

𝑖=1
𝑁−1
𝑖=1                                                                                    (7) 

 

Von Neumann testi için kritik değerler Çizelge 5’te verilmiştir. Homojenlik testi sonucunda 

elde edilen sonuç Çizelge 5 yardımıyla elde edilen kritik değerden daha büyük ise veri seti 

homojen olarak kabul edilir. 

 

Çizelge 5. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında Ṅ kritik değerleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Trend Testleri 

 

Bu çalışmada muhtemel trendleri belirlemek amacıyla Modifiye edilmiş Mann-Kendall Testi 

kullanılmıştır.  

 

 

    N             20              30             40             50              70             100   

  

     %99                  71                133               208               293               488                841 

     %95            57                107               167               235               393                677 

    N              20             30             40              50             70             100   

  

     %99                 1.04              1.20              1.29              1.36              1.45              1.54 

     %95           1.30              1.42              1.49              1.54              1.61              1.67 
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3.2.1. Modifiye Mann-Kendall Testi (MMK) 

 

Man-Kendall testinde ilk olarak test istatistiğinin toplam değeri (S) hesaplanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda veri sütunları ilk ölçüm tarihinden son ölçüm tarihine kadar sıralanmalıdır (i=1, 

…, n-1’e kadar sıralanmış xi veri sütunu ile j=i+1,…, n’e kadar sıralanmış xj veri sütunları 

oluşturacak şekilde). Daha sonra xi veri sütunu başlangıç olarak kullanılıp diğer sıralanmış xj 

ile Denklem 8’deki signum fonksiyonu kullanılarak Denklem 9’daki ‘’S’’ değeri hesaplanır. 

Sonuç olarak ise tüm veri çiftlerinin farkı ile pozitif ve negatif değerlerin sayısının toplamı elde 

edilmiş olur.  

 

sgn(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = {

1;      𝐸ğ𝑒𝑟      𝑥𝑗 > 𝑥𝑖  

0;      𝐸ğ𝑒𝑟      𝑥𝑗 = 𝑥𝑖
−1;      𝐸ğ𝑒𝑟      𝑥𝑗 < 𝑥𝑖

                                                                                (8) 

 

𝑆 =∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗
𝑛

𝑗=𝑖+1̇

𝑛−1

�̇�=1

− 𝑥𝑖)                                                                                        (9) 

 

‘’n’’ veri sayısı olmak üzere n>10 ise seriler için varyans hesabı yapılmaktadır (Denklem 10). 

Daha sonra, Denklem 9’da bulunan ‘’S’’ değerine göre ‘’Z’’ hesaplanır. Hesaplanan Z değeri 

ise belirlenen olasılık düzeylerine karşılık gelen standart normal dağılım çizelgesindeki standart 

Zkritik  değeri ile karşılaştırılır (Yu vd., 1993). 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖−1)(2𝑡𝑖+5)

𝑃

𝑖=1

18
                                                                             (10) 

 

Z =

{
 
 

 
  

𝑆−1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
;  𝐸ğ𝑒𝑟      S > 0 

      0     ;  𝐸ğ𝑒𝑟      S > 0
𝑆+1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
 ;   𝐸ğ𝑒𝑟     𝑆 < 0

                                                                                                (11) 

 

Denklem 10’da; 

n: veri serisi uzunluğu,  

P: serideki bağlı grupların sayıları,  

ti: i uzunluğundaki bir seride bağlı gözlemlerin sayısını ifade etmektedir. 

 

Anlamlı bir trendin var olup olmadığı ise normal dağılımın Z değeri ile belirlenir. Denklem 11 

yardımı ile hesaplanan Z değeri, α anlamlılık düzeyine karşılık normal dağılımın Zkritik 

değerinden küçük veya eşit ise zaman serisinde anlamlı bir eğilimin olmadığı üzerine kurulan 

H0 hipotezi kabul edilir. Eğer hesap değeri Z, dağılım çizelgesi yardımıyla elde edilen Zkritik 

değerinden büyük ise H0 hipotezi reddedilir ve zaman serisinde anlamlı bir eğilimin varlığından 

söz edilebilir. S değeri pozitif ise incelenen seride artan yönde, negatif ise azalan yönde bir 

eğilimin olduğu sonucuna varılır (Mann, 1945; Kendall, 1975). 



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           

                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-7341-34-9         www.karadenizkongresi.org        Page | 82 

 

Modifiye Mann-Kendall (MMK) yöntemi ise test istatistiğinin varyansındaki modifiye değere 

dayanarak değiştirilmiş parametrik olmayan trend yöntemidir. MMK yönteminde hesaplanan 

varyans değerinde oto-korelasyonun etkisi de dikkate alınır. Düzeltilmiş varyans ifadesi aşağıda 

verildiği gibi hesaplanır ve Denklem 11 yardımıyla Z değerleri bulunur (Hamed ve Rao, 1998). 

 

𝑉(𝑆) = 𝑉𝑎𝑟(𝑆) ∗
𝑛

𝑛𝑠∗
= 

𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)

18
∗

𝑛

𝑛𝑠∗
                                                                             (12) 

 
𝑛

𝑛𝑠∗
= 1 +

2

𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)
∑ (𝑛 − 𝑖)(𝑛 − 𝑖 − 2)ρ𝑠

𝑛−1

𝑖=1
(i)                                                             (13) 

 

Burada; 

n/ns *: verilerdeki oto-korelasyon nedeniyle bir düzeltmeyi,  

n: gerçek gözlem sayısını   

ρs (i): gözlem saflarının oto-korelasyonunu ifade etmektedir. 

 

3. BULGULAR VE ÇIKARIMLAR 

 

17026 numaralı Sinop istasyonuna ait homojenlik sonuçları Çizelge 6’de, trend sonuçları ise 

Çizelge 7’de gösterilmiştir. Mutlak homojenlik testlerine ait kritik değerler %95 güven düzeyi 

için gözlem periyodu dikkate alınarak hesaplanmıştır. Belirlenen kritik değerler; SNHT için 

7.65, BST için 1.49, PT için 112 ve VN için 1.42’dir. Ayrıca trend çalışmasında normal 

dağılımın Zkritik değeri, standart normal dağılım tablosu yardımıyla %95 güven düzeyinde 1.96 

olarak belirlenmiştir. Homojen bulunmayan sonuçlar Çizelge 6’de farklı renkte boyanarak 

sonuç kısmına homojen bulunmayan test adeti yazılmıştır. Bulunan sonuçlara göre 1 teste ait 

değer olumsuz çıkarsa homojen, 2 teste ait sonuç olumsuz çıkarsa homojenlik kuşkulu, 3 ve 4 

teste ait sonuçlar olumsuz çıkarsa homojenlik oldukça kuşkulu olarak değerlendirilmiştir. 

Çizelge 7’de ise anlamlı trend tespit edilen Z değerleri farklı renklerde boyanarak karar 

kısmında trendin yönü belirtilmiştir. 

 

Çizelge 6. Homojenlik Sonuçları 

 

Veriler 
SNHT 

(7.65) 

BST 

(1.49

) 

PT 

(112

) 

VN 

(1.42

) 

Sonu

c 
Yorum 

Yağış Serisi 3,85 0,90 76 1,53 0 Homojen 

Sıcaklık Serisi 14,41 1,86 182 1,30 4 Homojenlik Oldukça 

Kuşkulu 

Rüzgâr Hızı 

Serisi 
14,88 2,10 176 0,46 4 Homojenlik Oldukça 

Kuşkulu 
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Çizelge 7. Trend Sonuçları 

 

Veriler Zkritik 
Modifiye Mann-Kendall  

Z Karar 

Yağış Serisi 1.96 -0.85 
 

Sıcaklık Serisi 1.96 3.82 
 

Rüzgâr Hızı Serisi 1.96 -2.56  

 

Çalışma sonucunda Sinop istasyonuna ait yıllık toplam yağış verileri homojen olarak tespit 

edilmiştir. Yıllık ortalama sıcaklık ve rüzgâr hızı verilerinin homojenliği ise oldukça kuşkulu 

bulunmuştur. Ayrıca yağış serisinde istatistiki olarak anlamlı bir trend bulunamamakla birlikte 

sıcaklık sersinde artış, rüzgâr hızı serisinde ise anlamlı azalış trendleri tespit edilmiştir. Sıcaklık 

ve rüzgâr hızı serilerindeki homojenliklerin bozulması belirlenen anlamlı trendler ile 

açıklanabilmektedir.   
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ANKARA İLİ BALA İLÇESİNDE TARIM İŞLETMELERİNİN SERMAYE 
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Özet 

Bu araştırmada, Ankara ili Bala ilçesindeki tarım işletmelerinin sermaye yapısı incelenmiştir. 

Çalışmanın ana materyalini tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 69 örnek 

işletme ile yapılan anketler sonucu elde edilen veriler oluşturmuştur. İncelenen işletmelerde 

ortalama arazi büyüklüğü 143,71 dekardır. Mevcut arazinin % 86,81’i mülk arazilerden 

oluşmaktadır. İşletmeler ortalaması olarak, aktif sermaye içerisinde çiftlik sermayesi oranı 

%83,49 ve işletme sermayesi oranı ise %16,51’dir. Toprak sermayesi oranı ise % 55,94’dür. 

Hayvan sermayesi ile malzeme–mühimmat sermayesi literatürde önerilen %25 ve %10 

oranlarının oldukça altındadır. İncelenen işletmelerde çiftlik sermayesinin yüksek ve işletme 

sermayesinin ise düşük oranda olduğu saptanmıştır. Bu durum ise işletme başarısını etkileyen 

faktörlerden biri olan sermayenin kombinasyonun incelenen tarım işletmelerinde rasyonel 

olmadığını göstermektedir. Ayrıca sermayenin kaynağı incelendiğinde, işletmeler ortalaması 

olarak % 87,16’sını öz sermaye ve %12,84’ünü yabancı sermaye oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlar, Bala ilçesinde tarım işletmelerinin daha ziyade öz sermayeye dayalı üretim 

yaptıklarını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sermaye, Tarım İşletmeleri, Ankara İli Bala İlçesi.  

Abstract 

In this research, the capital structure of the agricultural enterprises in Bala district of Ankara 

province has been examined. The main material of the study was the data obtained as a result 

of the surveys conducted with 69 sample enterprises determined according to the stratified 

random sampling method. Average size of land in the surveyed enterprises is 143.71 decares. 

86.81% of the existing land consists of property lands. As an average of enterprises, the ratio 

of farm capital in active capital is 83.49% and the ratio of working capital is 16.51%. Land 

capital rate was 55.94%. Animal capital and material-ammunition capital were well below the 

25% and 10% rates suggested in the literature. It has been determined that farm capital is high 

and enterprise capital is low in the enterprises examined. This situation shows that the 

combination of capital, which is one of the factors affecting business success, was not rational 

in the agricultural enterprises examined. In addition, when the source of capital is examined, it 

has been determined that the average of enterprises is 87.16% equity capital and 12.84% foreign 

capital. These results reveal that the agricultural enterprises in Bala district are mainly engaged 

in equity-based production. 

Keywords: Capital, Agricultural Enterprises, Ankara Province Bala District. 
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1.GİRİŞ 

Üretim tekniği bakımından sermaye, doğal kaynakların ve emeğin ekonomik faydasını ve 

verimini artıran bir araç olarak görülmektedir. Tamamen doğal kaynaklardan ve insan 

gücünden yararlanılarak yapılan üretimde doğadan sınırlı ölçüde yararlanılmış ve emeğin 

verimi düşük kalmıştır. Bu iki kaynağın yanında üretimde bazı araçlar kullanıldığı zaman gerek 

doğal kaynaktan gerekse insan işinden daha çok yararlanıldığı anlaşıldıktan sonra üretimde 

sermaye adı verilen araç ve gereçler kullanılmaya başlanmıştır (Karagölge, 1987).   

Emek, sermaye, toprak ve girişimci dört temel üretim faktörüdür. Bu temel faktörlerden biri 

olan sermaye diğer faktörlerin etkinliğini artıran, doğada serbest biçimde bulunmayan, birey 

tarafından üretilmiş araç ve gereçleri kapsamaktadır. Bir diğer tanımlamada sermaye, üretimde 

kullanılan arazi ve insan işgücü haricinde kalan bütün malları (makine ve ekipman, hayvanlar, 

malzeme, binalar ve para) kapsayan bir üretim faktörüdür (Aksöz, 1972). İnsanın üretimde 

emeğe yardımcı olarak kullandığı, fakat kendileri de üretilmiş olan her şey sermayedir (Türkay, 

1990). Sermaye aynı zamanda işletmelerin kurulması, faaliyetlerinin sürdürülmesi ve 

işletmenin amacına ulaşabilmesi için varlığı zorunlu olan para ve varlıkların tümünü ifade 

etmektedir (Adıgüzel, 2006). Tarımsal üretimde önemi giderek artan sermaye, çeşitli şekillerde 

tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. 

Tarım işletmelerinde ekonomik faaliyetin düzenli, sürekli ve etkin bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak için, işletmelerin üretim dönemleri boyunca gerek duyduğu işletme ve yatırım 

sermayesi unsurlarının yenilenmesi, eksik olanlarının tamamlanması gerekmektedir. 

Faaliyetleri suresince işletmeler, üretimin hacim ve kapasitesine bağlı olarak öz sermaye, bunun 

yetmediği durumlarda yabancı sermayeye başvurabilmektedir (Köksal, 2000). 

İşletmelerin başarısında sermayenin miktarı kadar sermayeyi oluşturan unsurların dağılımı, 

yani sermaye yapısı da önemlidir. İşletmelerin tipi ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte bir 

işletmenin normal çalışabilmesi için o işletmede muhtelif sermaye türlerinin belli oranda 

bulunması lazımdır (Aksöz,1972).  

Türkiye tarım işletmelerinde aktif sermaye içinde en büyük pay arazi sermayesine aittir. Bunun 

sebebi toprak sermayesinin diğer sermaye gruplarına göre fazla olmasıdır. Bu durum ekstansif 

tarımın bir göstergesidir. Birim araziye sermaye kullanımı yoğun değildir (Cinemre, 1999). 

Türkiye’de arazi sermayesinin işletme sermayesinden daha fazla olmasının diğer nedenleri 

arasında; para sermayesi ile malzeme sermayesinin sağlıklı olarak tespit edilememesi, arazinin 

sosyal prestij vasıtası olması, çiftçiliğin hayat tarzı olarak benimsenmesi nedeniyle arazi 

değerlerinin toprağın üretim kapasitesinin çok üzerinde olması sayılabilir (Cinemre ve ark., 

1995). 

 

Gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli üretim faktörü sermayedir (Çiçek, 1994). Tarım 

işletmelerinde sermaye doğrudan doğruya saf hasılanın artmasına yardım etmektedir. Aynı 

zamanda işletmelerde modern teknolojilerin kullanılmasında ve tarımda kitle üretiminin 

sağlanmasında sermaye önemli rol oynamaktadır. Tarım işletmelerinde yüksek düzeyde 

verimlilik ve rantabilite için sabit sermaye ile işletme sermayesi varlığının dengeli düzeyde 
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olması gerekmektedir. Bu denge sağlanamadığı takdirde, işletme faaliyetlerinin başarı düzeyi 

düşük olmakta ve bazı aktif sermaye unsurları da verimli olarak değerlendirilememektedir 

(Bülbül, 2006). 

İşletmelerin şekline ve üretimin ağırlık noktasına göre farklılık gösterseler de, genel olarak 

rasyonel çalışan işletmelerde aktif sermayenin yarısını çiftlik sermayesinin, diğer yarısını 

işletme sermayesinin oluşturması arzu edilmektedir (Erkuş vd. 1995). Açıl ve Demirci (1984) 

ise karışık bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerde; % 25 toprak sermayesi, % 25 bina 

sermayesi, % 25 hayvan sermayesi, % 10 alet-makine sermayesi, % 10 malzeme ve mühimmat 

sermayesi ve % 5 para sermayesinin, tarım işletmeleri için en uygun sermaye dağılımı olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Bu araştırmada İç Anadolu bölgesinin önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan 

Ankara ili Bala ilçesindeki tarım işletmelerinin sermaye yapısı incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Ankara ilinin toplam 25 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler arasında Türkiyenin ve ilin önemli 

hububat üretim merkezlerinden biri olan Bala ilçesi araştırma alanı olarak seçilmiştir.  

Araştırmanın ana materyalini bu ilçede gayeli örnekleme yöntemine göre belirlenen köylerde 

uygulanan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Ayrıca konu ile ilgili ikincil verilerden 

de yararlanılmıştır.   

Araştırmada tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış ve örnek hacmi % 5 hata payı ve % 95 

güven sınırları içinde 69 işletme olarak hesaplanmıştır. Tabakalı Tesadüfi Örnekleme 

Yöntemine göre örnek işletme sayısı aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.  

              𝑛 =
(𝛴𝑁ℎ.𝑆ℎ)2

𝑁2.𝐷2+𝛴(𝑁ℎ.𝑆ℎ2)
           𝐷2 = 𝑑2/𝑧2 

 n : Örnek sayısı, 

 N : Ana kitledeki işletme sayısı, 

 Nh : h’ıncı tabakadaki işletme sayısı, 

 Sh : h’ıncı tabakanın varyansı, 

 d : Ana kitle ortalamasından izin verilen hata payı, 

 z : Hata oranına göre standart normal dağılım tablosundaki değeri ifade etmektedir 

(Yamane 1967). 

İncelenen işletmelerde sermaye durumu incelenirken, şu hususlar dikkate alınmıştır; toprak 

sermayesinin belirlenmesinde çiftçi beyanları esas alınmıştır. Arazi ıslahı, bina ve alet-makine 

sermayelerinin kıymet takdirinde; yeniler için maliyet bedeli dikkate alınmış, eskiler için üretici 

ifadesine göre hâlihazır değerler dikkate alınmıştır. Bitki sermayesinin kıymet takdirinde, yeni 

tesisler, çıplak toprak kıymeti hariç olmak üzere tesis masrafları üzerinden değerlendirilmiştir.  
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Meyveli ağaçların değeri işletmecinin takdiri, meyvesiz ağaçlar ise odun kıymeti üzerinden 

değerlendirilmiştir (Erkuş,1979). 

Tarla demirbaşı varlığı kıymet takdirinde, gelecek yılki üretim için yapılan faaliyetlerin maliyet 

bedelleri esas alınmıştır.  Hayvan varlığı kıymet takdiri, hayvanların yaş ve verimlilik 

durumlarına göre yöredeki alım-satım kıymetleri ve üretici beyanı esas alınarak yapılmıştır. 

Malzeme- mühimmat sermayesi kıymet takdirinde, satın alınanlar maliyet bedeli, işletmede 

üretilenler çiftlik avlusu fiyatları baz alınarak değerlendirme yapılmıştır. Para mevcudu ve 

borçların tespitinde ise işletme sahibinin beyanı esas alınmıştır. Tarım işletmelerinin sermaye 

yapısının analizinde, sermayenin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması esas alınmıştır. 

İşletmelerin sahip oldukları sermaye unsurları yılsonu değerleri ile belirtilmiştir. Aktif sermaye 

içerisinde yer alan toprak sermayesinin hesaplanmasında, işletmelerin aynı bazda 

değerlendirilmesi amacıyla, işletme sahiplerinin mülk arazi değerlerine, kiraya ve/veya ortağa 

tuttukları arazinin değeri de ilave edilmiştir. Kiraya ve/veya ortağa tutulan arazilerin değeri, 

aktif sermaye içerisinde gösterildiği gibi pasif sermaye içinde de indi borçlarda yer almıştır 

(Erkuş 1979). 

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA  

3.1.İşletmelerin Genel Özellikleri  

İncelenen işletmelerde ortalama arazi varlığı 143,71 dekar olup, bu işletme arazisinin % 86,81 

mülk arazi ,%13,19’u kiralanan araziden oluşmaktadır. Ortalama 143,71 dekar olan işletme 

arazisinin %50,9’u arpa , %17,38’i nohut, %11,99’u buğday, %5,72’si mısır, %4,98’i 

aspir,%3,99’u kimyon,%2,29’u anason,% 1,69’u soğan,%0,81’i ayçiçeği  ve %0,26’sı yulaf 

ekim alanından oluşmaktadır. 

İşletmeler ortalamasında aile nüfus varlığı 2,90 kişidir. İşgücünün esas kaynağı olan 15-49 yaş 

arasındaki nüfus, toplam nüfusun %38‘i kadardır. 14 ve daha küçük yaşta olanların oranı %9,5, 

50 yaş ve üzerindeki nüfus toplam nüfusun %50,5‘ini oluşturmaktadır. Bu durum işletmelerde 

işgücü potansiyeli bakımından önemli bir genç nüfus açığının bulunduğunu göstermektedir. 

Aile nüfusunun % 53,11’ini erkek, % 46,89’unu kadınlar oluşturmaktadır.  

İncelenen işletmelerdeki nüfusun eğitim durumu incelendiğinde; 7 yaş ve üstündeki bireylerin 

%51,03‘i ilkokul mezunu, %13,45’i ortaokul mezunu, %20’si lise mezunu, %9,66’sı üniversite 

mezunu olduğu, okuma yazma bilmeyenlerin oranının ise %5,86 olduğu tespit edilmiştir. 

İşletmeler genelinde aile işgücü 526,83 Erkek İş günüdür. Potansiyel işgücünün %42,35’i 

kullanılmamaktadır. Bu işgücünün çeşitli alanlarda değerlendirilmesi işletmelere önemli katma 

değer sağlayacaktır. 
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3.2. İşletmelerin Sermaye Yapıları  

Tarımsal üretim faaliyetinde kullanılan bütün sermaye unsurları, aktif sermayeyi meydana 

getirmektedir (İnan 1994). Sermaye fonksiyonlarına göre sınıflandırıldığında, aktif sermaye, 

çiftlik sermayesi (arazi) ve işletme sermayesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İncelenen 

işletmeler ortalamasında toplam aktif sermaye 2.014.026,36 TL’dir. Bunun % 83,49‘unu çiftlik 

sermayesi, %16,51’ini işletme sermayesi oluşturmaktadır (Çizelge 1). 

Tarım işletmelerinde herhangi bir sermayenin yetersizliği ya da fazlalığı, işletmelerin başarılı 

çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Rantabl çalışabilmek için gerekli sermayelerden 

her birinin belirli oranlarda bulunması gerekmektedir. İşletmelerin şekline ve üretimin ağırlık 

noktasına göre farklılık gösterseler de, genel olarak rasyonel çalışan işletmelerde aktif 

sermayenin yarısını çiftlik sermayesinin, diğer yarısını işletme sermayesinin oluşturması arzu 

edilmektedir (Erkuş vd. 1995). Oysa incelenen işletmelerde aktif sermayenin işletmeler 

ortalaması olarak %83,49’unu çiftlik sermayesi, %16,51’ini işletme sermayesinin oluşturduğu 

belirlenmiştir. Bu durum araştırma bölgesinde, tarım işletmelerinde aktif sermaye unsurlarının 

rasyonel bir şekilde dağılmadığını göstermektedir. Bunun başlıca nedeni toprak sermayesinin 

fazlalığı ile işletme sermayesi grubu içerisinde değerlendirilen hayvan sermayesi ve malzeme-

mühimmat sermayelerinin yeterli düzeyde olmamasındandır. 

Çizelge 1: İncelenen İşletmelerde Sermaye Yapısı  

Sermaye Grupları 
İşletmeler Ortalaması 

TL % 

Çiftlik Sermayesi 

Toprak 1.126.689,42 55,94 

Arazi Islahı 0 0,00 

Bina  324.891,30 16,13 

Bitki 229.866,72 11,41 

TOPLAM  1.681.447,44 83,49 

Sabit İşletme 

Sermayesi 

Hayvan Sermayesi 27.633,33 8,31 

Alet Makine Sermayesi 196.029,00 9,73 

TOPLAM  223.662,33 11,11 

Döner İşletme 

Sermayesi 

Malzeme ve Mühimmat Sermayesi 37.733,20 1,87 

Para Sermayesi 71.183,39 3,53 

TOPLAM 108.916,59 5,41 

Toplam İşletme Sermayesi 332.578,92 16,51 

TOPLAM AKTIF SERMAYE  2.014.026,36 100,00 

Cari Borçlar 9.865,23 3,82 

Tarım Kredi Kooperatif ve Banka Borçları 78.982,74 30,56 

Adi Borçlar (Şahıslar Olan Borçlar) 5.121,62 1,98 

İndi Borçlar(Ortağa ve Kiraya Tutulan Arazi Kıymetleri) 164.456,52 63,64 

Toplam Yabanci Sermaye 258.426,11 12,84 

Öz Sermaye 1.755.600,25 87,16 

TOPLAM PASİF SERMAYE 2.014.026,36 100,00 

 

Duran (sabit) varlıklar olarak da tanımlanan çiftlik sermayesi, çıplak toprak (toprak sermayesi), 

toprağa bağlı bir halde bulunan arazi ıslahı sermayesi, binalar (bina sermayesi) ve toprağa bağlı 

bitkilerden (bitki sermayesi) oluşmaktadır (Erkuş vd. 1995).  



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           

                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-7341-34-9         www.karadenizkongresi.org        Page | 90 

 

Çiftlik sermayesinin en önemli unsurlarından biri toprak sermayesidir. Araştırmada toprak 

sermayesi, tarla ve bahçe (meyvelik, sebzelik) arazisinin çıplak toprak kıymetleri dikkate 

alınarak hesaplanmıştır. Toprak sermayesi çiftlik sermayesinin %67,00’sini ve aktif sermayenin 

ise %55,94’ini oluşturmaktadır. Toprak sermayesinin sermaye grupları içerisinde büyük pay 

alması, tarım işletmelerinin ekstansif çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde yapılan benzer birçok çalışmada da toprak sermayesinin, toplam sermaye içinde 

büyük pay aldığını görmek mümkündür (Bülbül, 1979; Artukoğlu, 1993; Ceyhan, 1994; Güneş, 

2004; Aksoyak , 2004; Engiz, 2007; Ünlüer, 2016; Çelik ve ark., 2020). 

Arazinin verim gücünü uzun bir süre artırmak amacıyla toprağa yapılan sermaye ve iş 

yatırımları toplamı arazi ıslahı sermayesini meydana getirmektedir (Bülbül1973). İncelenen 

tarımsal işletmelerde arazi ıslahına yönelik bir yatırımın olmadığı gözlemlenmiştir. 

Üretime doğrudan katkısı olmayan ancak işletme nüfusunun, işletmedeki ürünlerin ve işletme 

sermayesi unsurlarının korunmasına yardım ederek, üretime dolaylı etkilerde bulunan bina 

sermayesi önemli bir sermaye grubudur (Bülbül 1973). Bina sermayesi çiftlik sermayesinin 

%19,32’sini, aktif sermayenin ise %16,13’ünü oluşturmaktadır. İşletmeler ortalamasında bina 

sermayesinin %61,86’sını konut değeri, %20,21’ini ambar ve %12,67’sini ise ahır kıymeti 

izlemektedir. 

Tarım işletmelerinde bitki sermayesi; toprağa bağlı olan bütün kültür bitkileri, hâlihazırda 

büyümekte olan veya gelecek üretim döneminde büyüyecek olan ürün için tarlaya yapılmış 

masrafları kapsamına alan tarla demirbaşından oluşmaktadır (Bülbül 1979). İncelenen 

işletmelerde bitki sermayesini tarla demirbaşı kıymeti oluşturduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın 

yapıldığı yörede meyveciliğin tarımsal üretimde yer almadığı gözlemlenmiştir. Bitki sermayesi 

değeri işletmeler ortalamasında 229.866,72-TL’dir. Bitki sermayesinin tamamını tarla 

demirbaşı kıymeti meydana getirmektedir. 

İşletme sermayesi; alet ve makine, hayvan, malzeme ve mühimmat ile para sermayelerinden 

oluşmaktadır. İşletme sermayesi, sabit sermayenin fonksiyonel olması bakımından işletme 

içerisinde büyük bir öneme sahiptir. 

Alet ve makine sermayesi, bitkisel ve hayvansal üretimi dolaylı yoldan etkileyerek verim 

üzerinde pozitif etkide bulunmaktadır.  Tarımsal işletmelerde çiftlik sermayesini daha verimli 

hâle getirmede kullanılan alet ve makineler, bazı üretim dallarında işgücü yerine ikame 

olmaktadır (Güneş 1999). Ortalama 196.029 TL olan alet-makine sermayesi işletme 

büyüklüğüne paralel olarak artmaktadır ve büyük bölümünü (%61,29) traktör teşkil etmektedir. 

Bunu %6,99 ile mibzer, %6,63 ile römork takip etmektedir. İncelenen işletmelerde işletme 

sermayesinin %58,94’nü, aktif sermayenin ise %9,73 ’ünü alet ve makine sermayesi 

oluşturmaktadır. 

Tarımsal üretim faaliyetine doğrudan ve dolaylı olarak katılan hayvan varlığı (irat ve iş 

hayvanları), işletmelerin hayvan sermayesini oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde ortalama 

27.633,33 TL olan hayvan sermayesinin %57,17’sini büyükbaş, %42,83’ünü ise küçükbaş 

hayvanlar teşkil etmektedir. İşletme sermayesinin %25,37’sinin, aktif sermayenin ise 

%8,31’inin hayvan sermayesi olduğu gözlenmiştir. 
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İşletmelerin ambarında bulunan tohumluk, yem, gübre, ilaç, yakıt, yakacak ve temizlik 

maddeleri ile pazarda satılmak üzere ayrılan ürünlerin değerlerinden oluşan malzeme ve 

mühimmat sermayesi incelenen işletmeler ortalamasında 37.733,20 TL’dir. Malzeme ve 

mühimmat sermayesi, işletme sermayesinin %11,34'ünü, aktif sermayenin ise %1,87’isini 

içermektedir. 

İşletmeler üretim faaliyetlerini sürdürürken malzeme ve mühimmat sermayesi yanında, 

kullanılmaya hazır ve yeter miktarda nakdi sermayeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu miktar 

işletme büyüklüğü, üretim deseni, işletme organizasyonu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. 

İşletmelerin mevcut para varlığı ve alacaklardan oluşan para sermayesi, bir mübadele aracı 

olarak likidite yüksekliği nedeniyle kolaylıkla diğer sermaye çeşitlerine dönüşebilmektedir 

(Bülbül 1973). İncelenen işletmelerde para sermayesi işletmeler ortalamasında aktif 

sermayenin %3,53’ünü, işletme sermayesinin ise  % 21,40’nı oluşturmaktadır. 

İşletmelerin üçüncü şahıslara karşı olan her türlü borçları ile özkaynaklar, pasif sermayeyi 

meydana getirmektedir. İşletmelerin başkalarına karşı taşımış olduğu yükümlülük yabancı 

sermayeyi oluşmaktadır. Böylece devlete, kişilere, bankalara ve kooperatife olan borçlar 

yanında, aktif sermayede toprak varlığına dâhil edilen kira ve ortağa tutulan arazinin kıymet 

karşılığı da yabancı sermayede gösterilmiştir (Rehber ve Erkuş 1984). Aktif sermaye, bizzat 

işletmeci tarafından sağlanmış ise, işletmedeki mal varlığının kaynağı “öz sermaye”dir. 

Aktiflerin tamamı öz sermaye ile temin edilmeyip dış kaynaklara başvurulmuş ise “yabancı 

sermaye” kullanımı söz konusudur (Karagölge 1987). 

İncelenen işletmeler genelinde yabancı sermayenin % 63,64’nü kiralanan ve ortağa tutulan 

arazi değeri ve % 30,56’sı, Tarım Kredi Kooperatif ve Bankalara olan borçlardan oluşmaktadır. 

Üretim faaliyetine katılan bütün sermaye unsurlarını içeren aktif sermaye toplamından, 

işletmede bulunan bütün yabancı sermaye unsurlarının çıkartılması ile işletmelerin öz 

sermayeleri bulunmaktadır. Öz sermaye, işletmenin kendine ait olan kaynakları toplamından 

oluşmaktadır (Güneş 2004). İşletmeler genelinde pasif sermayenin %87,16’sı özsermayeden, 

%12,84‘ü yabancı sermayeden meydana gelmektedir. 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma alanında incelenen tarımsal işletmelerin, Türkiye tarım işletmeleri genelinde olduğu 

gibi öz sermayeye dayalı faaliyette bulunduğu belirlenmiştir Tarımsal işletmeler faaliyetlerini 

sürdürürken aktif ve pasif sermaye dengesini işletme performansı ve karlılığı için etkili bir 

biçimde oluşturmak zorundadırlar.İşletmelerin tüm varlıklarını oluşturan aktif sermaye 

karlılığından ziyade  işletme sahip veya ortaklarının koydukları sermaye karşılığında ne kadar 

kar elde ettiklerini, yani her bir birim sermaye karşılığında kaç birim kar yaratıldığını gösteren  

özsermaye karlılığı önem arz etmektedir.Aktif varlıklar ve özkaynaklar dışında işletmeler 

faaliyetlerini sürdürürken gereksinim duydukları nakdi karşılamak için zaman zaman yabancı 

sermaye kullanımına da başvurabilmektedirler. Yabancı sermaye kullanımı işletmelere faiz 

maliyeti getirmesi nedeni ile bu faizin işletmeden karşılanıp karşılanmayacağı gözönünde 
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tutulmalı, öz sermaye kullanımında ise fırsat maliyeti dikkate alınarak sermaye tahsisi 

yapılmalıdır. 

Dolayısıyla; incelenen işletmelerde bazı sermaye unsurlarının yetersizliği özellikle hayvan 

sermayesi, malzeme ve mühimmat sermayesinin az olması toprak sermayesinin aktif sermaye 

içindeki payını artırmaktadır. Araştırma yapılan işletmelerde arazi ıslahına (meliyorasyon) 

önem verilmemesi üretim verimliliğine olumsuz etki yapmaktadır. Kuru tarımın hakim olduğu 

yörede üretim süresinin uzunluğu, sermayenin devir hızının düşüklüğü, risk ve belirsizliklerin 

fazlalığı, ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle işletmelerde sermaye kullanımı planlı bir 

şekilde yapılmalıdır. Özellikle işletme sermayesinin karlılık durumu dikkate alınmadan kredi 

kullanımı işletmelerin mali rantabilitesine olumsuz etki yapmaktadır. Bölgede kurulu bulunan 

Kesikköprü, Hirfanlı Baraj göllerinden yapılacak sulama yatırımları ile ürün çeşitliliği ve 

verimliliğinde artış sağlanacağı, buna bağlı olarak yaşanacak gelir artışının risklerin 

dağıtılmasına yardımcı olacağı ve işletmelerin daha rantabl faaliyetlerini sürdürebilecekleri 

beklenmektedir. Diğer taraftan çiftçilerin sermaye kullanımında işletmecilik ilke ve 

prensiplerini dikkate almaları de gerekmektedir. 
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COVID 19 PANDEMİSİ ESNASINDA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ 

DAHİLİNDE VERİLEN “İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLERİN YÖNETİMİ” DERSİ 

UYGULAMALARI VE EDİNDİRİLEN KAZANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Latif Onur UĞUR 

 

Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-6428-9788 

 

 

ÖZET 

Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün lisans eğitimindeki seçmeli derslerden 

birisi “İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi” dersidir. Bu derste riskin bir perspektif içine 

oturtulması, risk ve belirsizlik ayrımının yapılması, risk yönetiminin ne olduğunun ve uygulama 

faydalarının ifade edilmesi, ülkemizde ve dünyada inşaat sektöründe risklerin ve risk 

yönetiminin nasıl algılandığının ve ne tip uygulamalar yapıldığının tespit edilmesi amaçlanmış; 

risk yönetiminde kullanılabilecek yöntemlerden bazılarının tanıtılmasına çalışılmıştır. COVID 

19 nedenli pandemi uygulamaları Mart 2020‘den beri tüm dünyada yüksek öğretimi ve 

mühendislik eğitimini direk olarak etkilemektedir. Esasen fizik tabanlı bir meslek olan İnşaat 

Mühendisliği’ne yönelik akademik eğitimlerin uzaktan yapılması; gerek eğitim kalitesini 

gerekse öğrenci kazanımlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu çalışmada 2020-21 Öğretim 

Dönemi Bahar yarıyılında verilen bu ders esnasında yapılan uygulamalar anlatılmıştır. Düzce 

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile gerçekleştirilen bu ders için örgün 

eğitimden farklı bazı uygulamalar yapılmıştır. Başarı değerlendirmesinin ara ve final sınavları 

ile değil yoğun ve nitelikli ödevler orijininde yapılması, bir sosyal medya uygulaması 

(WhasUp) yardımı ile ek ders materyali, fotoğraf, video ve röportajlar paylaşılması vb. 

uygulamalar, bu ders için tercih edilen uzaktan eğitime destek unsurları olmuştur. Dönem 

sonunda öğrencilere uygulanan bir anket yardımı ile dersin performansının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin büyük oranda dersin işlenmesinden 

memnun oldukları, farklı kazanımlar sağladıkları, dersi kendilerinden sonraki öğrencilere de 

tavsiye ettikleri görülmüştür. Öğrencilerden %65’i, inşaat risk yöneticiliği yapmayı bir meslek 

kipi olarak tercih edebileceklerini ifade ederken %56’sı, bu konuda bir mezuniyet tezi 

yapabileceğini belirtmiştir. Dersin gelecek dönemlerde uygulama araçlarını çoğaltarak 

verilmesinin, inşaat mühendisi adaylarına olumlu getirileri olacağı düşünülmektedir.   

 

Anahtar kelimeler: COVID 19 Pandemisi, İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi Dersi, 

Uzaktan Öğretim 

 

 

"MANAGEMENT OF RISKS IN THE CONSTRUCTION SECTOR" COURSE’S 

APPLICATIONS AND EVALUATION OF ACQUISITIONS, INCLUDING CIVIL 

ENGINEERING TRAINING DURING THE COVID 19 PANDEMIC 

 

 

ABSTRACT 

One of the elective courses in the undergraduate education of Düzce University Civil 

Engineering Department is the "Management of Risks in the Construction Sector" course. In 

this course, it is aimed to put risk in perspective, to distinguish between risk and uncertainty, to 

express what risk management is and the benefits of implementation, to determine how risks 

and risk management are perceived in the construction industry in our country and in the world, 
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and what types of practices are implemented; It has been tried to introduce some of the methods 

that can be used in risk management. Pandemic practices caused by COVID 19 have directly 

affected higher education and engineering education all over the world since March 2020. 

Remote academic training for Civil Engineering, which is essentially a physics-based 

profession; It negatively affects both the quality of education and the acquisition of students. In 

this study, the applications carried out during this course given in the Spring semester of the 

2020-21 Academic Year are explained. For this course, which is held through Düzce University 

Distance Education Center (DÜSİMER), some applications different from formal education 

have been made. Evaluation of success is done not with midterm and final exams, but at the 

origin of intensive and qualified assignments, sharing additional course material, photos, videos 

and interviews with the help of a social media application (WhasUp), etc. applications have 

been the preferred support elements for distance education for this course. It was aimed to 

evaluate the performance of the course with the help of a questionnaire applied to the students 

at the end of the term. According to the results of the survey, it was seen that the students were 

mostly satisfied with the course, they achieved different gains, and they recommended the 

course to the next students. While 65% of the students stated that they would prefer to be a 

construction risk manager as a profession, 56% stated that they could do a graduation thesis on 

this subject. It is thought that giving the course by multiplying the application tools in the future 

periods will have positive benefits for the civil engineer candidates. 

 

Keywords: COVID 19 Pandemic, Risk Management Course in Construction Industry, Distance 

Education 

 

 

1.GİRİŞ 

 

Bir projeyi ilk yatırım tahmini aşamasından alıp tamamlama ve kullanıma sokma işlemi; 

karmaşık, genellikle siparişe bağlı ve beraberinde zaman gerektiren tasarım ve üretim işlemleri 

içermektedir. Bu süreçte değişik yetenek ve ilgi alanlarına sahip çok sayıda insana ihtiyaç 

duyulur ve birbirinden farklı ancak ilişkili, geniş bir yelpazedeki pek çok işin koordinasyonu 

gerekir. Tüm bunların yanında bu karmaşıklık pek çok dış, kontrol edilemeyen etken tarafından 

artırılır. 

 

İnşaat işinin doğasında var olan risklere bakıldığında, riskin tanımlanması, analiz edilmesi ve 

tepki verilmesi için kullanılan yönetim tekniklerinin bu endüstride yalnızca son on yılda 

kullanılmaya başlamış olması şaşırtıcıdır. Pek çok kimse, riskin iş dünyasında karar alma 

mekanizmasında kilit bir rol oynadığına katılacaktır: kayıp riski, daha çok getiri beklentisini 

kuvvetlendirecektir. Riski neyin oluşturduğu konusunda ise daha az fikir birliği bulunmaktadır. 

Bu konu çok fazla gündemde olmasına ve hakkında çok konuşulmasına rağmen 

somutlaşmamıştır. Risk, kendini zaman içinde ve işlemler boyunca değişen pek çok biçimde 

ortaya koyabilir. Özellikle, belirsizlikten doğmakta ve buna bağlı olarak bilgi eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Riskin altında yatan teorik kavramlarla ve belirlenip yönetilmesi ile ilgilenen pek çok görüş 

mevcuttur. Teori ve risk yönetimi ile ilgili önerilen teknikler ile kişilerin uygulama esnasında 

yaptıkları arasında bir boşluk bulunmaktadır. Sezgi, uzmanlık ve yargı, karar alma işlemini her 

zaman etkileyecektir. Ancak, inşaat endüstrisinde risk yönetimi tekniklerinin uygulamaya 

konmasını olanaklı kılacak bir araçlar topluluğuna ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Risk kavramı, sonuçları belirsizlik içeren hemen hemen her türlü insani karar alma eylemine 

uygulanabilir. Bu belirsizlik, karar alma işleminin zorunlu bir özelliği olan geleceğe yönelik 

olmasından kaynaklanmaktadır ki, gelecek kendi özünde belirsizlik içeren bir kavramdır. Bu 

nedenle zaman, risk ile uğraşılırken göz önünde bulundurulması gereken merkezi bir 

değişkendir. 

 

Bu tespitler ve uygulama problemleri karşısında yönetici inşaat mühendisi adaylarının inşaat 

sektöründeki risklerden haberdar edilmesi, riskleri belirlemede ve analiz etmede kullanılan 

yöntemlerden bazıları ile tanıştırılmaları ve risk analizi yapıp karar verebilme yetileri 

edinebilmeleri için Yapı İşletmesi ABD bünyesinde “İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi” 

isimli, seçmeli olan bir ders açılması uygun bulunmuştur. 

 

Türkiye’de ve dünyada Covid 19 pandemisi esnasında uygulama alanı genişletilen uzaktan 

öğretime ilişkin genel tespit ve yakınmalardan bir kısmı şöyledir; COVID-19 salgınının kriz 

özelliklerini taşıdığı; Sürecin eğitim üzerindeki olumsuz etkilerini en az hasarla atlatmaya 

çalışılması gerekliliği; Türkiye’deki üniversitelerin acil uzaktan eğitime geçişte yaptıkları 

yoğun çalışmalar; Üniversitelerin öğrencilerin ders devam takibini yapabilmeleri; uzaktan 

eğitime hazırlık sürecinde öğretim elemanlarının eğitimi; Öğrencilerin koronavirüsten 

korkmaları ve orta düzeyde belirsizliğe karşı tahammülsüz olmaları; Bu dönemde, açık ve 

uzaktan eğitime yönelik önemli bir talep artışı olması; Açık ve uzaktan eğitim sisteminin 

altyapı, erişim, güvenlik, içerik, tasarım, uygulama, kalite, mevzuat ve pedagojik açıdan 

güçlendirilmesi gerekliliği; Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini çok fazla benimsememeleri; 

İnternete ve eğitmene ulaşamama ve sosyal olarak yalıtılmış hisse kapılma; Web tabanlı 

uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olamaması; Öğrencilerin öğretim elemanlarıyla 

rahatça iletişim kuramamaları; Öğrenilenin çabuk unutulması ve eğitimler sırasında teknik 

sorunlar yaşanması; Hocaların öğrencilerle iletişim kurma oranlarının azalması, öğrencilerin 

derslere katılım oranının düşük olması ve okul yönetimlerinin baskısına maruz kalınması; 

Uzaktan eğitimin öğrencilerin sürece olan ilgisini artıracak eğlenceli ve motive edici içerikler 

içermesi gerekliliği; Çevrimiçi öğrenmenin hepsinin ilginç olmadığı; Öğrenme etkinliklerinde 

materyalin tesliminde ve kabulünde mükemmelliği sağlamak için çeşitli uygulamalarla 

birleştirilmesi gerektiği; Çevrimiçi öğrenmeyi yöneten öğretmenlerin öğrenci beklentileri ile 

uyumlu olmadığı…[1-21] 

 

Bu tespitler gözönüne alınarak COVID 19 pandemisi bünyesinde verilecek ilgili ders için 

yapılan uygulamalar ve bunların sonucunda sağlanan kazanımlar bu çalışmanın ana konusunu 

oluşturmaktadır. 

 

1.1.Ders İçeriği 

 

Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 6. Yarı Yıl seçmeli 

dersi olan “İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi” dersinin içeriği aşağıdaki gibidir; 

 
1. RİSKİN BİR PERSPEKTİF İÇİNE OTURTULMASI 

1.1. Giriş 

1.2. Risk ve İnşaat 

1.3. Sözleşme ve Risk 

 

2. RİSK VE BELİRSİZLİK 

2.1. Risk ve Belirsizliğin Tanımı 

2.2. Risk Alma ile İlgili Bazı Temel Kurallar 

2.3. Risk Almamanın Riski 

2.4. Risk Biçimleri 
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2.5. Bilgi Eksikliğinin Ortadan Kaldırılması ve Risk 

2.6. Olasılık 

2.7. Belirsizliğin Riske Dönüştürülmesi 

2.8. İnşaat Endüstrisinde Karar Alma 

2.9. Risk Alma İle İlgili Üç Ana Etken 

2.10. Belirsiz Durumlarla Başa Çıkmak İçin Neler Yapılabilir 

2.11. Karar Alma İşleminin Bazı Temel Bileşenleri 

2.12. Sezgi 

2.13. Risk ve Sezgi 

2.14. Uzmanlar ve Deneyim 

2.15. Model Geliştirilmesi 

2.16. Bilgiye Tepki Göstermek 

2.17. Geleceği Tahmin Etmek İçin Geçmişe Bakmak 

2.18. Bilgi Tipleri 

2.19. Bir Problemin Çözümü İçin Karar Modelinin Oluşturulması 

2.19.1. Çerçevenin Belirlenmesi 

2.19.2. Formülasyon 

 

3. RİSK YÖNETİM SİSTEMİ 

3.1. Bir Risk Yönetimi Yapısının Geliştirilmesi 

3.2. Riskin Tanımlanması 

3.3. Risk Kaynakları 

3.3.1. Kontrol Edilebilir ve Kontrol Dışı Riskler 

3.3.2. Kaynaklar ve Etkiler 

3.4. Bağımlı ve Bağımsız Riskler 

3.5. Riskin Sınıflandırılması 

3.6. Risk Tipleri 

3.7. Riskin Doğuracağı Etki 

3.8. Risk ve Genel Çevre 

3.9. Piyasa/Endüstri Riski 

3.10. Şirket Riski 

3.11. Proje Riski ve Bireysel Risk 

3.12. Riskin Sonucu 

3.13. Risk Analizi 

3.14. Risk Tepkisi 

3.14.1. Riskin Elde Tutulması 

3.14.2. Riskin Azaltılması 

3.14.3. Risk Transferi 

3.14.4. Riskten Kaçınma 

3.15. Risk Tutumu 

 

4. ÜLKEMİZ İNŞAAT SEKTÖRÜ AKTÖRLERİNİN SORUMLULUK, RİSK, RİSK YÖNETİMİ 

ALGILAMALARI, YORUMLARI VE UYGULAMALAR 

5. RİSK YÖNETİMİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇ VE TEKNİKLERDEN BAZILARI 

5.1. Büyük Resmi ve Detayları Görebilmek 

5.2. Karar Alma Teknikleri 

5.2.1. Risk Primi 

5.2.2. Karar Analizi 

5.2.3. Algoritmalar 

5.2.4. Araç Sonuç Zinciri 

5.2.5. Beyin Fırtınası 

5.2.6. Pareto Analizi 

5.2.7. Neden-Etki (Balık Kılçığı) Diyagramı 

5.2.8. Karar Matrisi 

5.2.9. Karar Ağaçları 

5.2.10. Duyarlılık Analizi 

5.2.11. Örümcek Diyagramı 

5.2.12. Portföy Teorisi 

5.2.12.1. Portföy Analizi'nin İnşaat Sektöründe Uygulaması 

5.2.13. Başabaş Analizi 

5.2.14. Senaryo Analizi 
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5.2.14.1. Türkiye'de İnşaat Sektörünün Sayısal Analizinin Yapılması İçin Esas Alınan Senaryo Analizi Esasları 

5.2.15. SWOT Analizi 

5.2.15.1. SWOT Analizinde İç-Dış Durum Değerleri 

5.2.15.2. SWOT Analizinin Etkinliği ve Başarısı 

5.2.16 CPM ile Planlanan İnşaat Projelerinin Süre-Maliyet Değişimlerinin Değerlendirilmesi 

5.2.16.1. İnşaat Projelerinin Maliyetleri 

5.2.16.2. Uygulama 

5.2.16.3. Sonuç 

5.2.17. İhalelerde Uygun Teklif Bedelinin Grafikler ve Regresyon Analizi Yardımı ile Belirlenmesi 

5.2.17.1. Tablo ve grafiklerin kullanımı 

5.2.17.2. Regresyon Analizi 

5.2.18. PERT Yöntemi Yardımı ile Proje Tamamlanma Süresi Olasılığının Hesaplanması 

5.2.18.1. PERT Tekniği 

5.2.18.2. PERT Şebekesinde Kritik Yol'un Belirlenmesi 

5.2.18.3. PERT Şebekelerinde Olasılık Kavramı 

5.2.19. Monte Carlo Simülasyonu Yardımı İle Maliyet ve Süresel Modellemeler Yapılması 

5.2.19.1. Proje Maliyet Kalemlerinde Yaşanan Değişimler 

5.2.19.2. Örnek Proje Maliyet Simülasyonu 

5.2.19.3. Örnek Proje Süre Simülasyonu 

5.2.20. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Yapı Maliyetlerinin Tahmin Edilmesi 

5.2.20.1. Yapay Sinir Ağları 

5.2.20.2. Uluslararası ve Ulusal Uygulamalar 

5.2.20.3. Uygulama 

5.2.20.4. Sonuç 

5.2.21. Beklenmedik Durum Planlanması (Eğer …… Olursa Planları) 

5.2.21.1. Beklenmedik Durumlar İçin Rezerv Yapılması 

5.2.22. MOORA ÇKKV Yöntemi ve Uygulamaları 

5.2.23. TOPSİS ÇKKV Yöntemi ve Uygulamaları 

5.2.24. VİKOR ÇKKV Yöntemi ve Uygulamaları 

5.2.25. Gri İlişkisel Analiz ÇKKV Yöntemi ve Uygulamaları 

 

6. SÖZLEŞMELER ve RİSKLER 

6.1. Uyuşmazlık ve Çelişkiler 

6.2. Sözleşmenin Amacı 

6.3. Temel Riskler, Yükümlülükler ve Sorumluluklar 

6.4. Sözleşmelerdeki Risklerin Transferi yada Dağıtımı 

6.5. Sözleşme Çeşitleri 

6.5.1. Yapım İşleri Genel Şartnamesi Sorumluluk Dağılımı 

6.5.2. FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi Sorumluluk ve Risk Paylaşımı 

 

Ders ana kaynak kitabı olarak, dersin hocası Latif Onur Uğur tarafından kaleme alınan ve 

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından yayınlanan “İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk 

Yönetimi” isimli seminer notları kullanılmıştır. Öğrenciler bu notları TMB web sitesinden 

ücretsiz olarak indirmişlerdir. 

 

2.AMAÇ VE YÖNTEM 

 

Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü dersi olan “İnşaat 

Sektöründe Risklerin Yönetimi” dersinin uzaktan verilmesi için yapılan uygulamalar ve 

bunların sağladığı kazanımların değerlendirilmesi bu çalışmanın ana amacıdır. Düzce 

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile gerçekleştirilen bu ders için örgün 

eğitime ek bazı uygulamalar yapılmıştır. Başarı değerlendirmesinin ara ve final sınavları ile 

değil yoğun ve nitelikli ödevler orijininde yapılması, bir sosyal medya uygulaması (WhasUp) 

yardımı ile ek ders materyali, fotoğraf, video ve röportajlar paylaşılması vb. uygulamalar, bu 

ders için tercih edilen uzaktan eğitime destek unsurları olmuştur. Dönem sonunda öğrencilere 

uygulanan bir anket yardımı ile dersin performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Edinilen bulgular tablolar yardımı ile aşağıda ilgiye sunulmuştur. 
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3.UYGULAMA 

 

Dersin uzaktan yapılmasından dolayı ödevlere ve sosyal medya kullanımına, bu unsurların 

yüzyüze öğretimde kullanıldıklarından daha çok önem verilmiştir. Bu argümanların kendi 

içlerinde nasıl kullanıldıkları aşağıda verilmiştir. 

 

3.1.Ödevler 

 

COVID 19 pandemisi bünyesinde üçüncü kez (Şubat 2021 Bahar Yarıyılı) uzaktan eğitim 

dönemine girerken, önceki iki dönemde uzaktan yapılan sınavların istenen amaca gerektiği 

kadar hizmet edemediği saptamasına binaen; dersten sağlanacak başarının sınavlarla değil çok 

miktarda, farklı nitelikte ve farklı sürelerde yapılacak ödevlerle ölçülmesi kararı alınmış ve 

öğrencilere ilk dersten itibaren söylenerek uygulanmıştır. Bu ödevlerden bazıları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

3.1.1.Ders Konularının Uygulanması Ödevleri 

Ön hazırlık yapılması, derste öğrenilen yöntemlerin uygulanması, araştırma yapılması, done 

oluşturulması/bulunması, farklı yöntemlerin eldeki donelere uygulanması, hangi verilere hangi 

yöntemlerin uygulanabileceği, farklı sonuçların karşılaştırılması, farklı yöntemlerin 

performanslarının karşılaştırılması ve bütünsel tekrarların yapılması gibi farklı amaç ve 

niteliklerdeki ödevlerin bazıları şunlardır: Risk Matrisi, Kılçık Diyagramı, SWOT Analizi, 

Senaryo Analizi, Grafiklerle ve Regresyon Analizi ile ihaleyi kazanabilecek teklif bedelinin 

belirlenmesi, Satın alınacak bir yapı makinesinin seçilmesinin TOPSIS, VIKOR, MOORA ve 

Gri İlişkisel Analiz ÇKKV yöntemleri ile gerçekleştirilmesi vb. Her ödevin teslim süresi, 

niteliğine göre farklılıklar arz etmiştir. 

 

3.1.2.Belgesel İzleme Ödevleri 

Verilen bir liste dahilinde, Mega Yapılar ve Antik Mega Yapılar belgesellerinden her hafta 

ikişer tane (toplam 28 belgesel) izlenmesi. 

 

3.2.Sosyal Medya Uygulamaları 

 

Sosyal medya kullanılarak paylaşılanlar aşağıda özetlenmiştir. 

 

3.2.1.Sektörel Raporlar 

Türkiye Müteahhitler Birliği, İNTES, TÜRKİNŞAA, İnşaat Mühendisleri Odası vb. 

kuruluşların periyodik olarak yayınladıkları sektörel raporlar, gruptan paylaşılmıştır. 

 

3.2.2.Tez ve Makaleler 

Ders konuları ve farklı yöntemler ile ilgili; gerek daha önce kendi bölümlerinde öğrenim 

görmüş arkadaşlarının hazırladığı makaleler, bildiriler ve mezuniyet tezleri, gerekse yüksek 

lisans tezleri gruptan öğrencilerin ilgisine sunulmuştur. 

 

3.2.3.Gazete Haberleri/Makaleleri:  

Ders süresi esnasında Türkiye’de yayınlanan dört büyük gazetede (Hürriyet, Sabah, Haber Türk 

ve Sözcü) inşaat sektörü problemleri ve gerçekleşen riskler (göçen yapılar, sel taşkınları vb.) 

ile ilgili haberler ve makaleler (ihalelerdeki problemler, bütçesini ve süresini aşan yapım 

projeleri vb.) paylaşılmıştır. 

 

3.2.4.İnşaat Sektörüne Ait Fotoğraflar 
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Büyük Mühendislik Projeleri, Problemli Mühendislik Yapıları, Nazilerin Mühendislik 

Projeleri, Büyük Yapılar vb. sektörel belgesellerden çekilen fotoğraflar WhatsUp grubunda 

öğrencilerle paylaşılmıştır. 

 

3.2.5.Öğrencilerle Fotoğraflar, Okul Fotoğrafları 

Öğretim elemanını ziyarete gelen öğrenciler ile birlikte çekilen fotoğraflar, Üniversite ve 

bölümün farklı iklim şartlarındaki hallerinin fotoğrafları paylaşılarak ait oldukları okulu an 

itibarı ile görebilmeleri amaçlanmıştır. Bu şekilde öğrencilere kendilerinin yokluğunun üzüntü 

verdiği, yokluklarının hissedildiği, dönecekleri okullarının kendilerini beklediği mesajları 

verilmiştir. 

 

3.2.6.Röportajlar 

Bir DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Binası ve Misafirhanesi inşaatı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 

Uzmanı ve Rusya ve Irak gibi ülkelerde Proje Müdürlüğü yapmış bir İnşaat Mühendisi ile video 

röportajlar yapılarak öğrencilerle paylaşılmıştır. 

 

3.2.7.Sesli ve Görüntülü Bilgilendirmeler 

“Mühendislik nedir? Mühendislikte matematiğin önemi nedir? Süresel planlamalar ile efektif 

üretimler nasıl yapılır? Planlı okuma, müzik dinleme, İngilizce teknik kelimeler öğrenme 

uygulamaları nasıl yapılır?” konularında dersin hocası tarafından kısa videolarla bilgilendirme 

ve motivasyonlar yapılmıştır. 

 

3.2.8.Kişisel Gelişim Videoları ve Notları 

Mutluluk, hayatta ve meslekte başarılı olmak vb. konularda Türk ve yabancı kişilerin kıymetli 

deneyim ve önerileri paylaşılmıştır. Öğretim elemanının daha önce verdiği konferansların 

videoları ile bilgi, felsefe ve etikle ilgili notlar paylaşılmıştır. 

 

3.2.9.Ödev Teslim Tabloları 

Çok sayıda öğrencinin çok sayıda ödevlerden hangilerini teslim ettikleri/hangilerinin eksik 

olduğuna yönelik periyodik bilgilendirme Excel tabloları. 

 

3.3.Ders Videoları 

Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile gerçekleştirilen bu dersin 

tüm video kayıtları da dönem sonuna kadar ne zaman isterlerse öğrencilerin kullanımına açık 

olarak sistemde ilgiye/tekrara açık tutulmuştur. 

 

4.BULGULAR 

 

Dersi Normal Öğretimden 89, İkinci Öğretimden 66 öğrenci (toplam 155 öğrenci) seçmiştir. 

Dönem sonundaki son dersin ardından tüm öğrencilere 4 tanesi açık uçlu olmak üzere toplam 

25 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankete katılan öğrenci sayısı 58 olup bunun 19 

tanesi kız, 39 tanesi erkektir. Öğrencilere ilk olarak dönem başında bu dersi seçerken dersten 

neler bekledikleri sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar aşağıdaki Çizelge 1.’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 1. Öğrencilerin dersi alırken dersten bekledikleri 

Bir kriz durumunda nasıl bir yöntem izlenilmeli ve şantiye ortamındaki riskleri 

görüp öncesinde ne gibi önlemler alınır bunları öğrenmek için aldım 

Ülkemizde inşaat sektöründeki riskler ve çözümleri 

Riskin elde tutulması ve azaltılması yöntemleri 

Sözleşmeler ve riskler hakkında bilgilenme 

Hocamızın tecrübelerinden istifade edebilmek 
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İnşaat sektöründe karşılaşılacak risklerle nasıl başa çıkılacağının yöntemlerini 

öğrenmeyi bekliyordum. 

İleride mühendis olduğumda ihalalere girdiğimde karşılaşabileceğim riskleri 

belirlemek ve bu risklere göre seçim yababilmeyi ve o risklere göre nasıl önlem 

alabileceğimi öğrenmeyi bekliyordum 

İnşaat Mühendisliği bölümünde risk ve bu riskleri nasıl yöneticeğimi öğrenmeyi 

bekliyordum ve öğrendim. 

İleride iş hayatımda karşılaşabileceğim riskleri öğrenip bu risklerle karşılaştığım 

zaman nasıl bir tutum sergilemem gerektiğini öğrenmeyi planlıyordum 

Öncelikle risk nedir ? İnşaat sektöründe riskler nelerdir ? İnşaat sektöründe 

belirlenen risklere karşı alınan tedbirler ? gibi soruların cevaplarını öğrenmeyi 

bekliyordum. 

İnşaat sektöründe projelerin planlama aşamasındaki riskleri , projeyi planladıktan 

sonra şantiyede gerçekleştireceğimiz eylemlerin doğurabileceği riskleri belirleme 

yöntemlerini ve bu riskleri nasıl minimalize edebiliriz sorusunun cevabını 

öğrenmeyi bekliyordum. 

İnşaat sektöründeki risklerden kendimizi ve şirketimizi korumak.  

İş hayatımda karşılaşabileceğim riskler karşısında nasıl nasıl bir yol izlemem 

gerektiğini. 

İnşaat sektörü hakkında yaşanmış tecrübeler ve bilgiler. 

İnşaat sektöründe karşılaşabileceğim sorunlar vs. ile ilgili bilgiler 

Aslında başlarda risk gibi bir kelime görünce daha çok bina çökme ya da 

şantiyede yaşanan kazalar vs. gibi şeyler aklıma gelmişti sonuçta bu meslek de 

çoğu şey riskten meydana geliyor bence 

Gireceğimiz ihalelerde ne gibi sorunlar bizi bekliyor ve bu sorunlara karşı nasıl 

çözüm yolu bulmalıyız. 

Riskleri önceden tespit ederek riski düşürme yöntemlerini öğrenmek. 

İnşaat sektöründe risklerle ilgili bilgiler almak inşaat çevresinde yaşanılan veya 

dışında yaşanılan inşaat sektöründe olunan ve gelecek risklere karşı önlemler 

alınmasını öğrenmeyi bekliyordum. 

İnşaatta meydana gelebilicek sıkıntılarda yada herhangi bir olumsuz durumda 

neler yapılabilir. 

Risk denilince  akla gelecek konuları. 

İnşaat sektörüne ait gerek çalışma gerekse çalıştırmayla alakalı bütün riskleri. 

Ders hakkında bilgim olmadığından dolayı bir beklentim yoktu. Fakar saygıdeğer 

hocamızın beklentilerin üzerine çıktığını söyleyebilirim.  

Risk analiz etme yöntemleri ve bunu gerek sosyal hayatta karşılaşabileceğimiz 

sorunlarda gerekse de iş hayatında kullanabilmeyi sorunlardan en akılcı ve somut 

şekilde geçebilmeyi bekliyordum. 

Riskleri yönetebilmeyi 

İnşaat sektöründe risk faktörünü oluşturan etmenleri belirlemeyi ve bunlara karşı 

ne gibi önlemler alabileceğimizi öğrenmeyi bekliyorum. 

İş kolumuzda  rikleri bulma, doğru karar verme, değerlendirme 

Risk nedir ve riskin inşaat sektöründeki yeri 

Risk faktörünün iş hayatındaki etkilerini ve risk ile nasıl başa çıkılacağını. 

Derste ne öğreneceğimize dair pek bir fikrim yoktu açıkçası. 

İnşaat sektöründe risklerle ilgili bilgiler almak inşaat çevresinde yaşanılan veya 

dışında yaşanılan inşaat sektöründe olunan ve gelecek risklere karşı önlemler 

alınmasını öğrenmeyi bekliyordum. 

Sektörümüzdeki riskler hakkında bilgi ve bu risklerin yönetimi hususundaki 

bilgileri öğrenmeyi bekliyordum. 

İnşaat sektöründeki risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi hakkında bilgiler 

edinmeyi bekliyordum. 
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Dersi alırken farklı inşaat yapılarının uygulamasını yaparken karşılaşabileceğimiz 

risk faktörlerinin belirlenerek bunları yönetebilmeyi bekliyordum. 

İnşaat mühendisliğinde risk nedir? Risk almak mantıklı mıdır?  Öncelikle bu 

soruların cevabını öğrenmekti. 

İnşaat Sektöründeki Risklerin analizi ve değerlendirilmesi hususunda bilgiler 

öğrenmeyi hedefliyordum.  

Aslında başlarda risk gibi bir kelime görünce daha çok şantiye kazaları ya da 

inşaat sektöründeki ekonomik riskler gibi durumlar aklıma gelmişti. 

Riskleri tamamen ortadan kaldırmak  

İş hayatında risk analizi yapabilmeyi ve gerekli stratejiyi oluşturma 

Belirsizlikleri fırsata çevirerek riskleri kontrol etmeyi bekliyordum. 

Mezun olunca görev alacağım şantiyelerde ofislerde vs. Karşılaşacağım risklerin 

çözümünü öğreneceğimi  

İnşaat sektöründe risk nedir, nasıl önlem alınır ve ne nasıl yönetilir. 

Herhangi bir risk ile karşılaştığımızla bununla nasıl başa çıkabiliriz. Kar elde 

etmek için riskleri nasıl analiz edebiliriz ve kontrol edebiliriz. Bunları öğrenmeyi 

bekliyordum. 

 

Öğrencilere sorulan 20 adet sorunun yanıtları Evet/Hayır şeklinde istenmiştir. Gerek dersin 

temel konularının kavranılması, gerek inşaat sektörünün ilgili problemleri ve çözüm 

beklentileri, gerek kişisel kazanımları ve bireysel yaşamlarında istifade sağlayıp 

sağlayamadıkları gerekse uzaktan öğretim ve bu yolla yapılan eğitime özel uygulamalarla ilgili 

değerlendirmeleri istenen hususlara ait öğrenci yanıtların yer aldığı veriler Çizelge 2.’de 

sunulmuştur. 

 
Çizelge 2. Dönem Sonu Anketi’ne verilen yanıtlar 

 Varyans Yüzde (%) 

  Hayır Evet Hayır Evet 

Başka seçmeli dersler de olsaydı bu dersi isteyerek seçer 

miydiniz?  2 56 3,4 96,6 

Risk ve Belirsizlik arasındaki farkı anladınız mı?  0 58 0,0 100,0 

Riskin kaynakları ile sonuçlarını ayrıt edebilmeyi 

öğrendiniz mi?  2 56 3,4 96,6 

Riskler karşısında alınabilecek tutumları öğrendiniz mi? 0 58 0,0 100,0 

Kendi kişiliğinizin riskler karşısında nasıl şekillenmiş 

olduğunu betimleyebildiniz mi? 9 49 15,5 84,5 

İnşaat firmalarının karşı karşıya olduğu riskler hakkında 

genel bir fikir sahibi oldunuz mu?  0 58 0,0 100,0 

İşveren kuruluşların (İnşaat sektöründe) karşı karşıya 

olduğu riskler hakkında genel bir fikir sahibi oldunuz 

mu? 0 58 0,0 100,0 

İnşaat sektörünün farklı alanlarında (Otoyol, Konut 

yapıları, Barajlar vb.) geçerli olan farklı riskler hakkında 

bilgi sahibi oldunuz mu?  0 58 0,0 100,0 

Farklı inşaat sektörü risklerin gerçekleşme olasılıkları 

hakkında fikir sahibi oldunuz mu?  1 57 1,7 98,3 

Farklı inşaat sektörü risklerin etkilerinin büyüklükleri 

hakkında fikir sahibi oldunuz mu? 1 57 1,7 98,3 

İnşaat sektöründe çalışan bir risk analistinin görev ve 

yetkileri hakkında bilgi sahibi oldunuz mu? 4 54 6,9 93,1 

Teklif bedeli oluşturulması ile ilgili ödev, dersi iyi 

kavramanız ve ileride uygulayabilmeniz için olumlu 

muydu?  1 57 1,7 98,3 
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Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile ilgili ödev dersi 

iyi kavramanız ve ileride uygulayabilmeniz için olumlu 

muydu?  2 56 3,4 96,6 

Ders esnasında WhatsUp grubu kullanımının faydasını 

gördünüz mü?  5 53 8,6 91,4 

Öğretim elemanının ders dışındaki zamanlarda da kısa 

video ve sesli mesajlarla size bilgi aktarması ve 

yönlendirme yapması verimli bir uygulama mıydı?  3 55 5,2 94,8 

İnşaat sektörü ile ilgili haber, fotoğraf ve söyleşilerin 

grubunuzdan paylaşılması size olumlu katkılar sağladı 

mı?  2 56 3,4 96,6 

Ders Kaynakları bu dersin anlaşılması ve kavranması için 

yeterli miydi?  2 56 3,4 96,6 

Bu dersi almalarını sizden sonra gelecek öğrencilere 

tavsiye eder misiniz?  1 57 1,7 98,3 

Bu dersle ilgili bir mezuniyet tezi yapmayı ister misiniz?  25 33 43,1 56,9 

İleride inşaat sektöründe risk analistliği yapmak fikri 

sizin için ciddi bir seçenek olabilir mi?  20 38 34,5 65,5 

 

Anket sorularından bir tanesinin yanıtları Evet/Hayır seçeneklerinin yanısıra “Fark etmez” 

seçeneğini de içermektedir. Bu soru dersin uzaktan yada sınıf ortamında verilmesi konusunda 

öğrenci tercihlerinin belirlenmesi amaçlıdır. Alınan yanıtların dağılımı Çizelge 3.’de 

verilmiştir. Buna göre öğrencilerin %65’inden fazlası dersin yüzyüze ve sınıfta anlatılmasını 

tercih edeceğini ifade etmiştir. 

 
Çizelge 3. Dersin uzaktan yada sınıf ortamında verilmesi konusunda öğrenci tercihleri 

 
 

Öğrencilerin dersten kazanımlarının neler olduğu konusundaki soruya verdikleri yanıtlar 

Çizelge 4.’te sunulmuştur. 

 
Çizelge 4. Öğrencilerin dersten neler kazandıkları 

Risk analizlerini yapabilmek ve bir ihale için en uygun teklif bedelini 

çıkarmak 

Risk yönetiminde kullanılabilecek bazı teknikler (SWOT, CPM vs.) 

Yapım işleri genel şartnamesi sorumluluk dağılımı 

Aklıma gelmeyecek risklerin var olduğunu ve bu risklerin yönetilme 

şekillerinin olduğunun farkına vardım. 

Karşılaşılan risklerin inşaat sektöründe etkisinin fazla olduğunu ve 

yöntem geliştirmeye bağlı olduğunu anladım. 

Sorumluluk sahibi olmayı ilerde mühendis olduğumuzda risklerin 

farkında olup onları karşılaştırıp analiz edebilme 

Sabırlı olmayı analizler yaparak doğru karar verebilmeyi 

Sorumluluk bilinci ve Mühendis olmanın önemi. 

Sorumluluk sahibi olmak ve problemlere farklı çözüm üretebilmek 

Mesleki açıdan karşılaşabileceğim riskleri ve bu riskleri nasıl 

yönetebileceğimi anlamış oldum. 

Soru No Hayır Fark etmez Evet Hayır Fark etmez Evet

15

Bu ders uzaktan eğitim şeklinde değil de yüzyüze ve sınıfta 

yürütülseydi daha iyi olur muydu? 2 18 38 3,4 31,0 65,5

Varyans Yüzde (%)
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İlk olarak sadece inşaat sektöründe değil hayatımızın her anında, her 

alınan kararda risk aldığımızı daha iyi anlamış oldum. İkinci olarak 

risk faktörlerinin inşaat sektöründe işçi sağlığı, işin devamlılığı, işin 

tamamlanma süresi, işin maliyeti gibi konularda önemli bir etken 

olduğunu öğrendim. 

Firmaların ihalelere teklif verirken yaklaşımlarını, bilimsel metodlarla 

risk analizlerinin çeşitlerini ve bunların nasıl uygulandığı 

Risklerin nerede ve ne zaman alınması gerektiği. 

Risklerin her zaman var olduğu  

Zaman değerlendirmesi  

Problem çözme yeteneği 

Bazı risklerin alınması gerektiği. 

Risk analizi yapmayı ve çalışmamızda nasıl devam etmemiz 

gerektiği. 

Mesleğim gereği aldığım sorumlulukların gerçek anlamda değerini ve 

önemini anladım. 

Bir İnşaat Mühendisi olarak şantiyeyi nasıl idare etmem gerektiğini 

riskleri nasıl yönetmem gerektiğini öğrendim. 

Çok kriterli karar verebilme yöntemleri 

Teklif bedeli – Maliyet grafiklerini  (teklif bedeli nedir? maliyet 

nedir? kar  marjı nedir? teklif bedelleri oranları nedir? ihale fiyat 

oranı ve meydana gelme sıklığı nedir? doğrusal grafik işlevi nedir? 

süperpoze grafiği nedir? Grafik denklemleri nasıl kullanılır ? rakip 

firma  teklifleri nasıl  incelenir, neler göz önünde bulundurulmalıdır ? 

girilen ihalede tanınmayan rakip firma olduğu zaman nasıl bir yol 

izlenmeli ? teklif bedeli nasıl, neye göre verilir? sorularının cevabını 

biliyor olmak)  hazırlayabiliyor olmak ayrıca  regresyon analizini 

biliyor olmak 

Yönetimin fonksiyonları ve proje üçgeni kavramları (belirtmeden 

geçmek istemedim.) 

Karar alma teknikleri (karar analizi, beyin fırtınası , balık kılçığı 

diyagramı, pareto analizi karar matrisi, karar ağaçları, senaryo analizi, 

swot analizi, CPM ve PERT yöntemleri) (hatırladıklarımı belirtmeden 

geçmek istemedim. Hepsi çok önemli konular.) 

Şantiyede yaşanmış olaylardan aldığımız dersler. 

Düzenli çalışma ve güncel bilgi kazanımı 

Genel olarak risk yönetiminin ne olduğu ne işe yaradığı ve risk 

analistliğinin önemi 

Risk her zaman doğru bir şey olmasa da her zaman bizi doğru adıma 

götürecektir. 

Riskin hayatımızla ne denli iç içe olduğu, risk almanın ve hatta risk 

almamanın dahi bir riski olması  

Riskin sadece olumsuz bir kavram olmadığı, doğru yönetildiğinde 

risk almanın faydalı olması bilgileri. 

Riskin her alanda olduğunu ve riskin kötü bir şey olmadığını 

öğrendim. 

Firmalar arası seçimler, ÇKKV ödevi benim açımdan çok 

bilgilendirici oldu. 

İnşaat sektöründeki risklerin bu kadar önemli olduğunu. 

Risklerin göz ardı edildiğinde meydana gelecek sıkıntılar. 

Bilgi - Tecrübe 

Risk analizi yapabilmek  
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Riskin hayatımızın her alanında olduğunu ve bunlarla karşılaştığımız 

takdirde nasıl bir yol izlememiz gerektiği, risk almamanın riskini. 

Verilen ödevlerden ve uygulamalardan edindiğim tecrübeler.  

Analiz yapabilme ve Excel gibi programlardan hesaplar yapıp 

yorumlayabilme 

Risk durumunda etkin karar verebilme 

Risk analizi nasıl yapılır bilmiyordum bunu öğrendim ve MS Project 

hiç kullanmamıştım bu ders sayesinde artık bu programı da 

kullanabiliyorum. 

Risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi 

Bu derste öğretilenler ve ödevler sayesinde inşaat ihaleleri hakkında 

bilgi sahibi oldum ve neye göre nasıl teklif verilmesi gerektiğini 

öğrendim.  

Risk analizinin inşaat sektöründeki yerini ve teorik bilgilerin 

uygulamada nasıl kullanıldığı. 

Risk olmadan bir işin var olmadığını anladım. 

Gerek meslek hayatımda gerek özel hayatımda karşılaşacağım 

risklerin çözüme ulaşması için ne tür bir yol izlemem gerektiğini 

öğrendim. 

Risk Analizi yapabilmek ve risk karşısında hangi tutumu 

sergileyebileceğimi öğrenmek 

Risk almadan ilerleme olmayacağını ve aldığım risklere karşı çözüm 

üretip sorumluluk bilincim gelişti. Ayrıca yapmış olduğum ödevler  

Microsoft Excel de kendimi daha iyi geliştirmemi sağladı. 

Riskin her alanda olduğunu ve riskin kötü bir şey olmadığını 

öğrendim. 

ÇKKV ödevi benim açımdan çok bilgilendirici oldu. 

Sektörümüzdeki riskler hakkında bilgi ve tecrübeler. Bu riskleri nasıl 

yönetebileceğimiz hakkında bilgi ve tecrübeler. 

Sektöre gözümüz daha açık bir şekilde bizleri nelerin beklediğini 

bilerek girmek bana büyük farkındalık kazandırdı. 

Risk ve belirsizliklerin farkına vardım 

Karşıma çıkacak riskler karşısında alınabilecek tutumları öğrendim. 

İlerde bir risk analisti olursam eğer, ilk olarak ilerde karşıma çıkacak 

bir durumda risk hesaplamayı öğrendim. İkincil olarak da bu riski 

alırsam çıkacak sonuçları önceden tahmin etmeyi öğrendim 

İnşaat sektöründe risk analistliği hakkında bilgiler aldım. 

İnşaat sektöründe farklı bir alanda bilgi aldım. 

Teklif bedeli oluşturma ve risklerle karşılaştığımızda en azından fikir 

sahibi olmayı bize kazandırdı. 

Genel olarak risk yönetiminin ne olduğu ne işe yaradığı ve risk 

kavramını analiz ederek sonuçları bulmayı öğrendim 

Risk ve belirsizlik arasındaki gerçek farkı kavramak  

Gerekli çalışmalarla her türlü olasılık bertaraf edilebilir 

Öğrenmiş olduğumuz birçok yöntem 

Risk yönetiminin önemi ve kontrol edilmesi. 

Meslek hayatımda karşılaşabileceğim olaylarla ilgili öncesinde risk 

analizi yapabilme ve inşaat mühendisliği mesleğini daha çok sevdiren 

bir ders oldu 

Riske bakış açımı değiştirdi. Risk belirsizlik değildir. 
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Karşıma çıkan problemlerle risk analizi yaparak başa çıkabilmek. 

Farklı risk yöntemleri belirleyerek hangisinden daha karlı bir iş 

çıkarabileceğimizi bulmak. 

 

Ankete katılan öğrencilerin gelecek dönemlerde, kendilerinden sonra bu dersi alması muhtemel 

öğrencilere neler önereceklerinin sorulduğu soruya verilen yanıtlar Çizelge 5.’te verilmiştir. 

 
Çizelge 5. Öğrencilerin bu dersi gelecekte alacak öğrencilere önerileri 

Gerçekten dersi çok iyi dinlesinler çünkü ilerde inşaat sektörünün 

hangi alanı olursa olsun dikkat etmemiz gerek şeyleri ve bir inşaat 

mühendisinin bilmesi gereken şeyleri öğreniyor. 

Kesinlikle alınması gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. Bir 

inşaat mühendisi risk yönetimi konusunda son derece başarılı 

olmalıdır. Bu derste risklerle nasıl başa çıkacağımızı çok iyi bir 

şekilde öğrendik. 

Bu ders meslek yaşantımızda karşımıza çıkacak konuları ele 

aldığından, dersin dikkatli takip edilmesi gerektiğini önerebilirim. 

Hocanın verdiği ödevleri kesinlikle eksiksiz yapmaları ve anlayarak 

öğrenmeleri hocanın önerdiği video ve içerikleri takip etmelidir 

Sorumluluk bilincinde olup dersleri düzenli şekilde takip etmeleri 

gerekiyor. 

Dersin ne kadar önemli olduğunu anlamalarını, bütün dersleri 

dinlemelerini ve bütün verilen ödevleri yapmalarını öneririm 

Verilen ödevleri yapmalarını 

İnşaat sektöründe sunulan ihaleleri iyice incelesinler. İnşaat 

sektöründe karşılaşılan riskleri ve bu risklere karşı alınan önemleri 

iyice araştırıp öğrensinler. 

Hafta hafta öğrenilen bilgileri tekrar etmelerini, örnekler vasıtasıyla 

öğrendiklerini pekiştirmelerini, akıllarında soru işareti bırakmayacak 

şekilde anlamadıkları yerleri mutlaka hocamıza sormalarını, 

hocamızın verdiği ödevleri yapmalarını, derste öğrendiklerimizin 

meslek hayatımızda karşılacağımız önemli bilgiler olduğunun 

bilincinde olmalarını önerirdim.  

Bu dersin dikkatle takip edilmesi ve özellikle WhatsUp grubuna 

atılan videoların çok faydalı olduğu için hocamızın ders niteliğindeki 

öneri ve uyarıların dikkate alınması 

Programlı olmayı ve her şeyi zamanında halletmeye çalışmalarını  

Bulunduğumuz mesleğin riskleri çoğu meslekten farklı olarak çok 

fazla insanın hayatını tehlikeye atmaktadır. Bu yüzden alınması 

gereken bir ders olduğunu düşünüyorum 

Dersleri çok iyi dinlesinler ve hocamızın önerdiği kaynakları izleyip 

veya okuyup derslere hazır şekilde gelmelerini öneririm. Hocamızın 

verdiği ödevleri zamanında yapmalarını öneririm çünkü ödevler bu 

konuya olan hakimiyeti bir hayli arttırır. 

Dersleri dinlemeye, önemli birkaç noktayı not almaya, ders 

materyallerini düzenle okumaya, verilen ödevleri özenli ve eksiksiz 

yapmaya çalışırlarsa bu ders onlara çok şey katacaktır ve bu dersi 

verimli bir şekilde öğreneceklerdir. Kısaca hocalarını takip etmelerini 

öneririm. 

Verilen ödevleri düzgün bir şekilde yapmalarını ve her hafta dersleri 

dikkatle takip etmelerini 

Verilen ödevleri anlayarak ve düzenli bir şekilde yapılması  
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Hocamızın ağzından çıkan herşeye kulak vermelerini  

Ödevlerini geciktirmemelerini ve İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk 

Yönetimi kitabının sürekli ellerinin altında bulundurmalarını 

öneririm. 

Hocayı dikkatli dinlesinler ve hocanın kelimelerinden kendilerine 

notlar çıkartsınlar. 

Ödevleri zamanında ve eksiksiz olarak gönderdiklerinde dersi 

rahatlıkla geçerler ve ders içeriğini daha iyi anlarlar 

Hocamızın verdiği ödevleri dikkatle araştırarak yapın. 

Hocamızın dediklerine kulak vermelerini, ödevlerini eksiksiz bir 

şekilde yerine getirmelerini dilerim.  

Verilen ödevleri özenle hazırlamalarını ve dersi iyi takip etmelerini 

ancak bu doğrultuda çok kazanım elde edeceklerini söylerdim. 

Hocamızın dediği her şeyi dinleyip ödevlerini yapmasını 

Önemli bir ders olduğu için dersi sıkı takip etmelerini 

Kesinlikle bu dersi iyice öğrenmeleri ve verilen ödevleri eksiksiz 

yapmaları gerektiğini öneririm. Bu sayede ders inşaat hakkında 

birçok bilgi sahibi olacaklardır. 

Teorik bilginin çok iyi analiz edilerek öğrenilmesini ve uygulama 

ödevlerinin mutlaka yapılması. 

Dersi dikkatli ve özenli bir şekilde takip etmeliler. İleride çok işimize 

yarayacak bilgileri öğrendiğimiz bir ders. 

Bu dersi alacak arkadaşlara ödevleri kesinlikle yapmalarını ve 

hocamızın söylediği her şeyi araştırmalarını ve araştırdıklarını 

arkadaşlarıyla paylaşmalarını tavsiye ediyorum. 

Hocayı dikkatli dinlesinler ve hocanın kelimelerinden kendilerine 

notlar çıkartsınlar. 

Verilen ödevler konuları anlamakta çok yardımcı oluyor. Ödevleri 

özenerek yapmalarını tavsiye ediyorum. 

Bizden sonra bu dersi alacak öğrencilere hocamızın verdiği bizlerin 

gelişimi için önemli olan uygulama ve metotları iyi dinleyip 

hocamızın da kendinde uyguladığı gelişim faaliyetlerini eksiksiz 

uygulamalarını öneririm. 

Bu dersi almalarının onlara çok şey katacağını ve verilen ödevlerin 

eksiksiz yapmanın çok önemli olduğunu dersi pekiştirdiğini 

söylerdim. 

Dersin sınav bazlı değil de düzenli ödevler şeklinde ilerlemesi beni 

bu derse çok bağladı. Eğer sınavdan ziyade düzenli ödev şeklinde 

dersleri daha çok seviyorsanız tercih edebilirsiniz. 

Hocamızın attığı video, fotoğraf gibi kaynakları dikkatlice izlemek, 

öğrenmek. 

Söylediğiniz kitapları almayı, dersi güzel dinlemeyi ve ödevleri 

yaparlarsa bu dersten çok şey kazanırlar. 

Derslere düzenli katılarak dersin öğretilerini iyi benimsemelerini ve 

ödevlerini anlayarak yapmalarını. 

Ufkunuzu genişletmek ve tam bir mühendis gibi düşünmek için bu 

dersi almalarını önerirdim 

Hocayı can kulağıyla dinlemelerini 

Her bir hafta için hocamızın vereceği ders veya ders dışı tüm 

sorumlulukları yerine getirmesi. Bu şekilde dolu dolu bir sene 

geçirecektir. 
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Ders materyallerini etkili bir şekilde kullanarak, paylaşılan 

belgeselleri izleyerek ufuklarını sürekli genişletmelerini öneririm. 

Bu dersi sadece bir ders olarak görmek yerine mesleğe dair ön bilgi, 

tecrübe, taktik gibi görmelerini; hocayı dikkatle dinlemelerini, not 

tutmalarını, ödevleri özenle yapmalarını öneririm 

Ödevleri zamanında yapın. Uygulama ödevleri herşeydir. 

Bu ders için verilen ödevlerin tümünün zamanında yapılmasını, 

araştırarak, öğrenerek hareket etmelerini öneririm. Önerilen kitapları, 

belgeselleri incelemelerini öneririm. 

Derste anlatılan risk yöntemlerini derste iyi dinlemeleri 

 

Öğrencilere dersle ilgili öneri ve eleştirileri sorulduğunda alınan yanıtlar aşağıdaki Çizelge 

6.’daki gibi olmuştur. 

 
Çizelge 6. Öğrencilerin dersle ilgili eleştiri ve önerileri 

Uzaktan eğitim olmasaydı da bir şantiyede uygulamalı olarak nasıl ne 

gibi riskler görebiliriz onları görseydik 

Herhangi bir eleştirim yok. Uzaktan eğitimle alınabilecek maksimum 

verimi aldığımız düşünüyorum yaptığımız ödevlerle 

Yüz yüze eğitim alamadım fakat uzaktan eğitimde işlediğimiz 

derslerin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. 

Gayet eğlenceli bir ders. Her şey olması gerektiği gibi 

Herşey çok güzeldi. 

Bu dersin daha verimli olmasındaki tek engel eğitimin yüz yüze 

olmamasıydı. Hocamızın görüntülü bir bağlantı kurmasına rağmen 

bunu bir olumsuzluk görmemin sebebi de derse katılım konusunda 

yeterince cesaretli değildik. Bir soru sorulduğunda “sınıfta onlarca 

kişi var, birisi illa ki cevaplar, şimdi yanlış bir cevap vermeyeyim” 

gibi düşünceler, aslında yüz yüze eğitimde de olmasına rağmen 

uzaktan eğitimde klavyeyi kullanmadığımız sürece görünmüyor 

olmamız, cesaretsizliğimizi kırmamıza engel oldu. Bu da yanlış 

cevaplar vererek o yanlış cevaplar üzerinden yeni doğrular 

öğrenmemize engel oldu.  

Ders benim açımdan güzel ilerliyor, yeri geliyor uygulamalardan 

veriler atıyor. Gerek videolar olsun gerek resimler olsun ses kayıtları 

bize okuldaymış gibi his veriyor. Sadece hastalık olmasa yüzyüze 

konuşmak isterdim. 

Mükemmel bir öğretici, mükemmel bir ders, samimiyetin had safhada 

olduğu dolu dolu geçen derslerimizde hocamıza sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım.  

Bu ders, bu hocadan aldığım 3. ders ve tüm dersler boyunca çok ilgili 

derslere konulara hâkim bir anlatma tekniği olduğunu düşünüyorum. 

Bu nedenle eleştiri veyahut önerim yok aksine dersler ve dersler 

dışında da bizlere kazandırdıkları için kendisine teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

Derste verilen ödevlerin çok faydasını gördüm, olumsuz bir eleştirim 

yok, bütün emekleriniz için çok teşekkür ederim hocam. 

Bu derste eksik gördüğüm herhangi bir konu olmamıştır. Verilen 

ödevleri yaptığımda ve dersi dinlediğimde birçok şeyi öğreneceğim 

malumdu ve bende bunu yerine getirdim. Her şey için teşekkürler. 

Uygulama ödevlerinin dersin kavranması açısından çok yararlı 

olduğunu gördüm. Daha çok uygulama ödevi ile ders daha iyi 

kavranabilir. 
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Dersi öğrenme, dersin işlenişi ve hocamla iletişimiz gayet güzeldi. 

Her şey için çok teşekkür ederim hocam.  

Her şey Türkiye standartları üstündeydi bence.  

Risk yönetimi dersi bize ileri dönük hayatımız da birçok yön kattı, 

geleceğe hazırlık için zemin hazırdı. Karşımıza çıkabilecek durumları 

bu durumlara karşı nasıl davranmamız gerektirdiği açısından çok 

verimli geçti. Gerek hocamızın bize verdiği değer gerek dersine 

verdiği değer acısından kendimizi okuldaymışız gibi hissettik.  

Uzaktan öğrenim yöntemiyle ancak bu kadar iyi olabilirdi. 

Uzaktan eğitimle ne kadar verimli olabiliyorsa o kadar verimli oldu. 

Emeğiniz için teşekkürler.  

Ders başından sonuna eğitici, bilgilendiriciydi. Hocamızın bize 

verdiği öğütler beni çok memnun etti. Eleştiri konusunda olumsuz 

eleştiride bulunabileceğim bir olay yaşanmadı. Uzaktan eğitim 

olmasının zorluğu dışında getirdiği avantajları yeterince kullanarak 

kaliteli bir dönem geçirdik. Aynı hocamızın farklı dersler arasında bir 

bütün olarak anlatabilmesi ve ezbere dayalı değil de uygulamaya 

dayalı eğitim verme anlayışını hiç bırakmamasını dilerim.  

İşleniş de anlatış da gayet güzeldi teşekkür ediyorum hocam sizlere. 

Uzaktan bir ders ne kadar faydalı olabilirse o kadar faydalı bir ders 

süreci geçirdik. Eleştirecek bir şey göremiyorum. 

Uzaktan değil de yüz yüze olmalıydı ders 

Dersle alakalı pek bir yorumum yoktu. Fakat genel anlamda bu kadar 

kapsamlı değil de inşaat alanında nelerin risk teşkil edeceğini 

öğreneceğimizi düşünüyordum. Ama riskleri öğrenme dışında bunları 

nasıl kontrol edeceğimizi öğrendim. Şu ana bakınca dersin çok 

faydalı olduğunu, eğlendiğimi ve öğrendiğimi belirtmek isterim. 

Mükemmel faydalı bir ders idi. 

Güzel görüşlerde bulunabilirim. Hocamızın, sayesinde üzerimizde 

sadece ders değil, ders dışı (genel kültür, eğitim, eğlence) da 

bulunmuş olduğu bir sürü katkısı var. Bunun için sözlerimi ona 

teşekkür ederek bitirmek isterim. 

Görsel sunum daha fazla olabilirdi. 

Önerilen belgeseller hakkında her dersin başında kısa bir konuşma 

yapılabilir. Bu daha fazla izlemeye teşvik edebilir. 

 

 

 

5.SONUÇ 

 

Yapı İşletmesi ABD derslerinden olan “İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi” dersi, seçmeli 

bir ders olması ve alternatif başka derslerin de seçenekler arasında bulunmasına rağmen önemli 

sayıda öğrenci tarafından tercih edilmiştir. COVİD 19 pandemisi sebebi ile uzaktan verilmek 

zorunda kalınan bu ders için sınav ile değil nitelikli ödevlerle başarı değerlendirilmesi 

yapılması tercih edilmiştir. Dersin işlenişi esnasında tüm öğrencilerin ve öğretim elemanının 

dahil olduğu bir sosyal medya uygulaması ile pek çok paylaşım, bilgilendirme ve 

yönlendirmeler yapılmıştır. 

 

Yapılan uygulamaların öğrenciler tarafından genel olarak olumlu ve faydalı bulunduğu, yapılan 

anket verileriyle belirlenmiştir. Tempolu ve çok sesli olarak işlenen, diğer Yapı İşletmesi 
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dersleri ile irtibatlandırılan ve pekçok argümanın ele alındığı bu ders, öğrenciler tarafından 

genel olarak ilgi görmüş ve haz alınarak takip edilmiştir. 

 

Dönem sonunda dersi alan toplam 155 öğrencinin 14 tanesi devamsızlıktan, 20 tanesi de yeterli 

olamadıklarından başarısız kalmışlardır.121 öğrenci ise başarılı olmuştur. Bu rakam %78 başarı 

değerine karşılık gelmektedir. 

 

Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitime getirilen eleştiriler gözönüne alınarak dizayn edilen bu 

dersin, öğrenci dönüşleri esas alındığında; ana amaçlarına hizmet ettiği sonucuna varılmıştır. 

Yalnız “İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi” dersinin değil mümkün olan tüm derslerin, 

benzer yaklaşımlarla yeniden kurgulanarak uzaktan eğitimin gerekliliklerine daha uygun hale 

getirilmesi; sağlanması hedeflenen kazanımlar için olumlu katkılar sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Akyazı/Sakarya’da bulunan ASAŞ Alüminyumdan temin edilen soğuk 

haddelenmiş AA3105 alüminyum alaşımı levhalarının izotermal olmayan yeniden kristallenme 

kinetiği diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) kullanılarak farklı ısıtma hızlarında (5 – 7,5 – 10 

℃/dak) termal analizi yapılmıştır. Yeniden kristallenme kinetiği modelsiz yöntemler olarak da 

bilinen Kissenger, Boswell, Ozawa ve Starink gibi izotermal olmayan kinetik metotlarla 

yapılmıştır. Yeniden kristallenme sıcaklıklarının belirlenebilmesi için farklı ısıtma hızlarındaki 

DSC verileri kullanılmış ve Y – 1/T diyagramlarındaki eğimlerden aktivasyon enerjileri tespit 

edilmiştir. Burada Y, Kissenger için ln(β/T2), Boswell için ln(β/T), Ozawa için ln(β) ve Starink için 

ln(β/T1.92)’dir. Kinetik sonuçlar dört izotermal olmayan kinetik modele göre %107,8 deforme 

olmuş AA3105 levha için yeniden kristallenme aktivasyon enerjisi 210 – 222 kJ/mol aralığında 

olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: AA3105 Aluminyum Sac, Yeniden Kristallenme, İzotermal Olmayan 

Kinetik 

 

1. GİRİŞ  

Plastik şekil verme, katı halde bulunan metale hacminde herhangi bir değişiklik olmadan 

yapılan bir deformasyon işlemidir. Ergitme işlemi uygulanmış ürünlerin %90’ınından fazlası 

dövme, haddeleme, ekstrüzyon, derin çekme gibi çeşitli plastik şekil verme yöntemleri 

kullanılarak işlenir. İşlem sıcaklığına bağlı olarak haddeleme işlemi sıcak veya soğuk olarak 

uygulanabilir. Haddeleme işlemi uygulanan metal veya alaşım parçası kırılmadan veya 

yırtılmadan önce uygulanabilecek deformasyon miktarının sınırı vardır. Bu amaçla yeniden 

kristallenme işlemi parçalara uygulanarak sonraki aşamalarda haddeleme uygulanabilecek 

duruma getirilir [1-4].  

Uygulanan deformasyon sıcaklığı parçanın ergime sıcaklığının 0,3 katı olduğu durumda soğuk 

işlem uygulanabilmektedir. Soğuk işlemle parça deforme edildiğinde dislokasyon 

yoğunluğunun artması sonucu mukavemet artışı görülür. Dislokasyonların arayer atomları, tane 

bağları, kayma düzlemlerinin kesişmesi gibi nedenlerden dolayı hareketi zorlaşır. Dislokasyon 

etrafındaki gerilme alanı çeşitli kusurlarla etkileşime girdiğinden düzlemde kayma belirli bir 

süre sonra durmaktadır. Soğuk işlem sonrası dengeli yapı toparlanma, yeniden kristallenme ve 

tane büyümesi kademeleri ile sağlanmaktadır [2,3,5,6].  
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3XXX serisi alüminyum alaşımlarında temel alaşım elementi manganezdir. Korozyon direnci 

ve şekil verilebilirliği çok yüksektir. Mukavemeti orta derecededir. Kaynaklanabilirliği 

kolaydır. 3XXX serisinin varyasyonları enerji santralleri ve araçlarda levha ve boru şeklinde ısı 

eşanjörü olarak kullanılabilir [7,8].  

Bu çalışmada, AA3015 alüminyum alaşımından üretilen soğuk soğuk haddelenmiş AA3105 

levhada yeniden kristallenme kinetiği diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) ile incelenmiştir. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada giyotin ile kara şeklindeki parçalara kesim sonrası kullanılan numune kalınlığı 

1,02 mm’dir. Numune zımparalama, parlatma, dağlama gibi metalografik işlem uygulanmıştır. 

Zımparalama işlemi için 800, 1000, 1200 ve 4000 tane numarası kullanılmıştır. Parlatma işlemi 

için alümina solüsyonu kullanılmış ve dağlama işlemi için %3 Nital solüsyonu kullanılmıştır. 

Metalografik işlem sonrası numunenin optik mikroskopla incelenmiştir. 

Yoğunluğu düşük olan alüminyum alaşımları gibi metallerin incelenmesinde DSC 

(Diferansiyel Tarama Kalorimetri) termal analiz yöntemi tercih edilmektedir. Spesifik ısının, 

yeniden kristallenme sıcaklığının, cam geçiş sıcaklığı gibi çeşitli reaksiyonların analizinde DSC 

ile yapılan termal analiz kullanılmaktadır. Ayrıca bahsedilen reaksiyonların kinetik 

incelenmesinde de kullanılmaktadır [9]. 

Soğuk haddelenmiş AA3105 alüminyum alaşımı sacında yeniden kristallenme kinetiği, 

izotermal olmayan yöntemle incelenmiştir. Bu yöntemde kullanılan metotlar aşağıda 

verilmiştir.  

Kissenger metodu [10]; 

            (1) 

Boswell metodu [11]; 

           (2) 

Ozawa metodu [12]; 

          (3) 

Starink metodu [9]; 

         (4) 

Bu denklemlerde; Tp pik sıcaklığı (K), β ısıtma hızı (K/dak), Ea aktivasyon enerjisi (kJ/mol), R 

gaz sabiti (8,314 jul/mol.K), ve k1, k2, k3, k4 sabitlerdir. %107,8 deformasyona uğramış 

numunenin termal analizleri, TA Instruments SDTQ 600 cihazıyla, hava atmosferi koşulları 

altında 5, 7,5 ve 10 °C/dak ısıtma hızlarında alınmıştır.    
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Metalografik işlem sonrası optik mikroskopta yapılan farklı büyütmelerdeki mikroyapı 

analizindeki görüntüsü Görsel 1’de verilmiştir. 100x ve 200x büyütmelerde incelenen AA3105 

numunesindeki tanelerinde ortalama boyutu 7 μm civarında olduğu görülmüştür. 

 

 

Görsel 1. AA3105 alaşımının 1,02 mm kalınlığındaki numunenin farklı büyütmelerdeki optik 

mikroskop görüntüsü; a) 100x, b) 200x. 

 

Farklı ısıtma hızları kullanılarak yapılan AA3105 alüminyum alaşım sacının DSC analizleri 

Görsel 2’de verilmiştir. Yeniden kristallenme sıcaklıkları için 5, 7,5, 10 ℃/dak ısıtma hızlarında 

sırasıyla 390,3℃, 397,2℃ ve 404,9℃ olarak çok küçük ekzotermik pikler tespit edilmiştir. 

Tespit edilen bu pik sıcaklıklarına bağlı olarak Kissenger, Boswell, Ozawa ve Starink kinetik 

modellerinin verileri Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Görsel 2. Soğuk haddelenmiş AA3105 aluminyum alaşım sacının DSC analizi 

 

Çizelge 1. ε = 1,078 olan AA3105 sacı için kinetik veriler 

β T (K) 1/T (x103) Kissenger Boswell Ozawa Starink 

ln (β/T2) ln (β/T) ln (β) ln (β/T1.92) 

5 663,3 1,5076 -11,3850 -4,8878 1,6094 -10,8652 

7,5 670,2 1,4921 -11,0002 -4,4927 2,0149 -10,4796 

10 675,1 1,4813 -10,7271 -4,2123 2,3026 -10,2059 

 

Çizelge 1’deki veriler kullanılarak Görsel 3’te Kissenger modeline göre ln(β/T2) – 1000/T 

grafiği, Görsel 4’te Boswell modeline göre ln(β/T) – 1000/T grafiği, Görsel 5’de Ozawa 

modeline göre ln(β) – 1000/T grafiği ve Görsel 6’da Starink modeline göre ln(β/T1.92) – 1000/T 

grafiği verilmiştir. Bu grafiklerin eğimlerinden aktivasyon enerjisi hesaplanmaktadır. 

 

 
Görsel 3. Kissenger modeline göre ln(β/T2) – 1/T grafiği 
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Görsel 4. Boswell modeline göre ln(β/T) – 1/T grafiği 

 

Görsel 5. Ozawa modeline göre ln(β) – 1/T grafiği 

 

Görsel 6. Starink modeline göre ln(β/T1.92) – 1/T grafiği 
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Çizelge 2. ε = 1,078 olan AA3105 sacı için farklı modellere göre  

yeniden kristallenme aktivasyon enerji değerleri 

Kinetik Yöntem Aktivasyon Enerjisi (kJ/mol) 

Kissenger 210,6 

Boswell 216,2 

Ozawa 221,8 

Starink 211 

 

Çizelge 2’de verilen sonuçlara göre ε = 1,078 olan AA3105 sacında yeniden kristallenme 

aktivasyon enerjisinin Kissenger modeline göre 210,6 kJ/mol, Boswell modeline göre 216,2 

kJ/mol, Ozawa modeline göre 221,8 kJ/mol ve Starink modeline göre 211 kJ/mol’dür. 

Literatürde aluminyum alaşımlarının yeniden kristallenme davranışının incelendiği birçok 

araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmalar genelde tekstür incelemesi üzerine ve çözünen 

atomların etkisi üzerinedir. Örneğin kütlece %0.05 Si ilave edilmiş alüminyumda yeniden 

kristallenme aktivasyon enerjisinin 125 – 154 kJ/mol olduğu belirtilmiştir. Aluminyum 

alaşımlarına kütlece %0.001 Fe ve %0.001 Mg ilaveleri olduğunda DSC ile yapılan kinetik 

analizde yeniden kristallenme aktivasyon enerjisinin 189 - 195 kJ/mol olduğu rapor edilmiştir. 

Soğuk haddelenmiş AA5182 aluminyum alaşımında da yeniden kristallenme aktivasyon 

enerjisinin 255 – 388 kJ/mol aralığında olduğu belirtilmiştir. Yayınlanan çalışmalarda 

aluminyum alaşımlarında bulunan safsızlıkların yeniden kristallenme davranışını etkilediği 

ortaya konmuştur [13-16]. 

4. GENEL DEĞERLENDİRME  

%107,8 deformasyon oranında soğuk haddelenmiş AA3105 aluminyum alaşım sacının 

diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) ile dört farklı modele göre yapılan ve izotermal 

olmayan kinetik incelemesinde yeniden kristallenme aktivasyon enerjisinin 210 – 222 kJ/mol 

aralığında olduğu tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, ASAŞ Alüminyumdan (Akyazı, Sakarya) temin edilen soğuk haddelenmiş AA5005 

alüminyum alaşım levhasında yeniden kristallenme kinetiği diferansiyel tarama kalorimetrisi 

(DSC) kullanılarak incelenmiştir. Modelsiz yöntemler olarak da bilinen Kissenger, Boswell, 

Ozawa ve Starink gibi izotermal olmayan kinetik metotlarda, farklı ısıtma hızlarında (β: 15 – 20 

– 25 ℃/dak) alınan DSC grafiklerindeki pik sıcaklıkları kullanılarak yeniden kristallenme için 

gerekli aktivasyon enerjisi tespit edilmiştir. Dört izotermal olmayan kinetik modele göre %33 

deforme olmuş AA5005 levhada yeniden kristallenme aktivasyon enerjisi 147 – 158 kJ/mol 

aralığında olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: AA5005 Aluminyum Alaşımı, Yeniden Kristallenme Kinetiği, İzotermal 

Olmayan Kinetik 

 

1. GİRİŞ  

Metal ve alaşımlarının haddeleme gibi plastik şekil verme işlemleri kademeli olarak 

gerçekleştirilir. Bu kademeler arasında, şekil verilen parçalarda kırılmalar ve yırtılmalar 

olmaması için şekil verme işleminde bir deformasyon miktarı vardır. Bunun yanı sıra yeniden 

kristallendirme ısıl işlemi yapılarak parçaların plastik şekil verme işlemine devam edilmesine 

olanak sağlanır [1]. Plastik şekil verme işlemleri soğuk işlem olarak uygulandığında, parça 

içindeki dislokasyon yoğunluğu artmakta ve bu dislokasyonlar bir kristal kusur olması 

nedeniyle kristal kafeste gerilmeler oluştururlar. Plastik deforme olmuş metal yapısı, daha 

düşük bir serbest enerji durumuna geri dönmeye çalışacaktır ancak dengeli bir yapıya dönüş 

kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. Difüzyon, çapraz kayma ve tırmanma gibi ısıl işlemle 

aktive edilen bu olaylar yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Toparlanma, yeniden 

kristallenme ve tane büyümesi gibi kademeler içeren bir ısıl işlemle, soğuk deformasyon sonrası 

dengeli yapı sağlanabilmektedir [2-4].  

5XXX serisi aluminyum alaşımlarında temel alaşımlama elementi magnezyumdur. İlave olarak 

mangan ile birlikte kullanıldığında orta ve yüksek mukavemet değerine sahip, işlenerek 

sertleştirilebilir alaşım elde edilir. Magnezyum, mangana göre daha sertleştirici bir özelliğe 

sahiptir. Bu serideki aluminyum alaşımları iyi kaynak özelliklerine sahipken AA5005 alaşımı 

zayıf kaynak kabiliyetine sahiptir. Deniz atmosferlerinde korozyona karşı iyi bir dirence 

sahiptirler. Bu nedenle tekne gövdelerinde, iskelelerde denize maruz kalan diğer ürünlerde 

kullanılırlar [5,6]. 
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Bu çalışmada, Sakarya/Akyazı’da bulunan ASAŞ Aluminyum firmasından temin edilmiş ve 

%33 soğuk haddelenmiş AA5005 aluminyum alaşımından üretilen levhada yeniden 

kristallenme kinetiği diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) kullanılarak izotermal olmayan 

yöntemle incelenmiştir. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Metalografi işlemleri için AA5005 levhalardan 1 cm x 1 cm ebatlarında numuneler kesilmiştir. 

Numuneler ince ve alüminyum alaşımlı olduğundan sıcak kalıplama işleminde incelenecek 

yapıya etki edeceği için bakalite alma işlemi tercih edilmemiştir. Daha sonra elde edilen kare 

şeklindeki numuneler hadde yönüne dik olan yüzeyi inceleme için önce zımpara işlemine 

sokulmuştur. Zımpara için sırayla 800, 1200, 2500, 4000 zımpara kağıtları kullanarak RD 

Grinder-Polisher cihazi üzerinde zımparalanmıştır. Parlatma işlemi, alümina kullanarak 

yapılmış, daha sonra %3 nital dağlayıcı içerisinde dağlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Nikon 

ECLIPSE L150 optik mikroskobu kullanarak metalografik görüntüler alınmıştır. 

Alüminyum alaşımları gibi metallerin incelenmesinde, özellikle spesifik ısının, yeniden 

kristallenme sıcaklığının, cam geçiş sıcaklığı gibi çeşitli reaksiyonların analizinde DSC 

(Diferansiyel Tarama Kalorimetrisi) termal analiz yöntemi tercih edilmektedir. Soğuk 

haddelenmiş AA3105 alüminyum alaşımı levhasında yeniden kristallenme kinetiği, izotermal 

olmayan yöntemlerden Kissenger (Eşitlik 1), Boswell (Eşitlik 2), Ozawa (Eşitlik 3) ve Starink 

(Eşitlik 4) yöntemleri kullanılarak incelenmiştir [7-10]. 

            (1) 

           (2) 

          (3) 

         (4) 

Bu denklemlerde; Tp pik sıcaklığı (K), β ısıtma hızı (K/dak), Ea aktivasyon enerjisi (kJ/mol), R 

gaz sabiti (8,314 jul/mol.K), ve k1, k2, k3, k4 sabitlerdir. %33 deformasyona uğramış numunenin 

termal analizleri, TA Instruments SDTQ 600 cihazıyla, hava atmosferi koşulları altında 10, 15, 

20 ve25 °C/dak ısıtma hızlarında alınmıştır.    

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Deneysel çalışmalarda kullanılan ve farklı kalınlıklara sahip AA5005 levhaların optik 

mikroskop görüntüleri Görsel 1’de verilmiştir. AA5005 alüminyum alaşımları ana elementi 

olan magnezyum içeriği endüstriyel ortamında % 5,5’i geçmez. Metalografik görüntülerinde 

görüldüğü gibi tercihen tane sınırlarında çökelir ve taneler arası çatlamaya ve gerilme 

korozyonuna duyarlılık kazandırır. 
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Görsel 1. AA5005 alaşımının 4,16 mm kalınlığındaki (üstteki) ve 2,99 mm kalınlığındaki (alttaki) 

numunelerin 5X büyütmedeki optik mikroskop görüntüsü 

 

 

Görsel 2. Soğuk haddelenmiş AA5005 aluminyum alaşım sacının DSC analizi 
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Görsel 2’de %33 deformasyona uğramış AA5005 sacların 380 – 420°C sıcaklık aralığındaki 

DSC analizleri verilmiştir. Farklı ısıtma hızlarında alınan DCS eğrilerinde yeniden kristallenme 

olayı çok küçük ekzotermik pikler olarak gözlenmiştir. Yeniden kristallenme pik sıcaklıkları 

10 – 15 – 20 ve 25°C/dak ısıtma hızları için sırasıyla 393.8°C (666.8 K), 401.4°C (674.4 K), 

408.9°C (681.9 K) ve 415.8°C (688.8 K) olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bu pik 

sıcaklıkları ile birlikte kinetik model verileri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. ε = 0,33 olan AA5005 sacı için kinetik veriler 

β T (K) 1/T (x103) Kissenger Boswell Ozawa Starink 

ln (β/T2) ln (β/T) ln (β) ln (β/T1.92) 

10 666,8 1,4997 -10,7024 -4,1999 2,3026 -10,1822 

15 674,4 1,4828 -10,3196 -3,8058 2,7081 -9,7985 

20 681,9 1,4665 -10,0540 -3,5292 2,9957 -9,5320 

25 688,8 1,4518 -9,8510 -3,3161 3,2189 -9,3282 

 

Çizelge 1’deki veriler kullanılarak kinetik analiz, Görsel 3’te Kissenger modeline göre ln(β/T2) 

– 1000/T grafiği, Görsel 4’te Boswell modeline göre ln(β/T) – 1000/T grafiği, Görsel 5’de 

Ozawa modeline göre ln(β) – 1000/T grafiği ve Görsel 6’da Starink modeline göre ln(β/T1.92) 

– 1000/T grafiği verilmiştir. Bu grafiklerin eğimleri –(Ea/R) değerine eşittir ve dört farklı 

modele göre bu eğimlerden yeniden kristallenme aktivasyon enerji değerleri tespit edilebilir.  

 

 
Görsel 3. Kissenger modeline göre ln(β/T2) – 1/T grafiği 
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Görsel 4. Boswell modeline göre ln(β/T) – 1/T grafiği 

 

Görsel 5. Ozawa modeline göre ln(β) – 1/T grafiği 

 

Çizelge 2’de 4 farklı izotermal olmayan kinetik modeline göre tespit edilen yeniden 

kristallenme aktivasyon enerjileri verilmiştir. Bu sonuçlara göre ε = 0,33 olan AA5005 

aluminyum alaşım levhasında yeniden kristallenme aktivasyon enerjisi Kissenger modeline 

göre 146,99 kJ/mol, Boswell modeline göre 152,62 kJ/mol, Ozawa modeline göre 158,26 

kJ/mol ve Starink modeline göre 147,44 kJ/mol’dür. 
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Görsel 6. Starink modeline göre ln(β/T1.92) – 1/T grafiği 

 

 

Çizelge 2. ε = 0,33 olan AA5005 sacı için farklı modellere göre  

yeniden kristallenme aktivasyon enerji değerleri 

Kinetik Yöntem Aktivasyon Enerjisi (kJ/mol) 

Kissenger 146,99 

Boswell 152,62 

Ozawa 158,26 

Starink 147,44 

 

Metal ve alaşımların soğuk deformasyonu sonrası birçok araştırma yapılmıştır. Aluminyum 

alaşımlarının deformasyonu üzerine çalışmalar genelde yapısal değişimler, diğer bir ifadeyle 

tekstür incelemesi üzerine ve çözünen atomların etkisi üzerine yapılmıştır. Bununla beraber 

çözünen atomların yeniden kristallenme üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar da mevcuttur. Bir 

araştırmada % 0.05 Si ilave edilmiş alüminyumda yeniden kristallenme aktivasyon enerjisinin 

125 – 154 kJ/mol olduğu belirtilmiştir. Bir başka çalışmada da aluminyum alaşımlarına % 0.001 

Fe ve % 0.001 Mg ilave edildiğinde, DSC ile yapılan kinetik analizde yeniden kristallenme 

aktivasyon enerjisinin 189 - 195 kJ/mol olduğu belirtilmiştir. Soğuk haddelenmiş AA5182 

aluminyum alaşımı üzerine yapılan bir başka çalışmada, yeniden kristallenme aktivasyon 

enerjisinin 255 – 388 kJ/mol aralığında olduğu ifade edilmiştir. Yayınlanan çalışmalarda 

aluminyum alaşımlarında bulunan çözünen atomların, soğuk deformasyon sonrası yeniden 

kristallenme davranışına ve kinetiğine önemli ölçüde etki ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır [11-

14]. 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME  

% 33 (ε = 0,33) deformasyon oranında soğuk haddelenmiş AA5005 aluminyum alaşım 

levhasında diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) ile kullanılarak yapılan ve 4 farklı izotermal 

olmayan modele göre yeniden kristallenme aktivasyon enerjisinin 147 – 158 kJ/mol aralığında 

olduğu tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu yapı mühendisliğinde büyük bir öneme sahiptir. 

Bunun ülkemiz bakımından en önemli nedeni, ülkemizin aktif fay hatları üzerine konumlanmış 

olması ve sıklıkla büyük depremlerin meydana gelmesidir.  Betonarme perde duvar kullanımı, 

depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda yaygın olarak başvurulan bir çözümdür.  Yapıların 

tasarım aşamasında perde duvarların planda yerleşim şekli, kesit alanı ve kesit şekli belirlenir. 

Perde duvarların kesit şekli ve planda yerleşimi, perde duvarların kesit alanı kadar yapısal 

davranış ve deprem güvenliği konularında etkin rol oynamaktadır.  Bu anlamda, yapısal 

davranış ve deprem güvenliği konuları ele alınırken perde duvarların yerleşim şekli ve kesit 

şekli de irdelenmelidir.  Bu çalışmada; köşelerinde L tipi perde bulunan yapılarda perde yönü 

değişiminin davranışa etkisi incelenmiştir. İncelenen yapı tiplerinin tümünde yapı; taşıyıcı 

sistemi ve yapının geometrisi simetrik olarak seçilmiş ve dolayısıyla burulma düzensizliği 

bulunmayan betonarme binadır. Çalışmada seçilen modellerde yapı toplam 5 katlıdır ve planda 

her iki yönde kat alanının yüzde biri kadar kesit alanına sahip L kesitli perdeleri 

bulundurmaktadır.  İncelenen yapı için, bu perdelerin farklı yerleşimleri sağlanarak iki farklı 

model oluşturulmuştur.  Farklı durumlar göz önünde bulundurularak yapının zemin kat 

yükseklikleri dört farklı şekilde seçilmiş ve hepsi için dinamik analizler yapılmıştır.  Bu 

çalışmada; Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’den yararlanılmıştır. Yapıdaki kolon, kiriş 

ve perde kesitleri ile donatı oranları, TBDY (2018)’deki sınır şartlar ve minimum donatı oranı 

şartları sağlanacak şekilde seçilmiştir.  Döşeme kalınlığı ise, TS500 şartları esas alınarak 

minimum döşeme kalınlığı seçilmiştir. Aynı zamanda incelenen yapıların tümü kirişli döşeme 

sistemine sahiptir ve yine yapıların tümü SAP 2000 programı yardımıyla üç boyutlu olarak 

modellenmiştir. Yapılardaki betonarme perde duvarlar ise kabuk (Shell) eleman modeli 

kullanılarak modellenmiştir. Bu çalışmada incelenen tüm modellerin analizi ‘Eşdeğer Deprem 

Yükü Yöntemi’ kullanılarak yapılmıştır. Bunun sonucunda oluşan değeler kullanılarak, taban 

kesme kuvveti – tepe noktası yer değiştirmesi, yumuşak kat düzensizlikleri ve tip modellerin 

hâkim periyotlarına ait grafikler çizilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Davranış, Taban Kesme Kuvveti, Eşdeğer Deprem Yükü 

Yöntemi 
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1. GİRİŞ 

Ülkemiz, geçmişten günümüze kadar var olduğu süreçte birçok depreme maruz kalmıştır. Bu 

depremler mühendislik yapıları üzerinde önemli hasarlara ve yıkımlara yol açmıştır. Depremin 

beraberinde getirdiği maddi ve manevi kayıplar, depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunu 

mühendisler için önemli bir unsur haline getirmiştir.  

Yapılarda oluşan hasarlar, depremin büyüklüğü kadar yapıların performansına da bağlıdır. 

Yapıların performansına etkiyen en önemli faktörlerden biri de yapı güvenliğinin 

sağlanmasıdır. Yapı güvenliği; dayanımın yapıya etkiyen yük etkilerinden fazla olması 

demektir. Diğer bir deyişle yapının üzerine etkiyen yüklerden doğan iç kuvvetlerin belirli bir 

emniyetle taşınması demektir. 

 

Yapıların performansına etkiyen bir diğer önemli faktör ise taşıyıcı sistem tasarımıdır. Taşıyıcı 

sistemlerin temel elemanları kolon, kiriş, perde, döşeme ve temellerdir. Bu elemanlar yapının 

kendi yükü başta olmak üzere, yapıya etkiyen bütün yükleri temele aktarmakla görevlidirler. 

Dolayısıyla taşıyıcı sistem tasarımı yapılırken kolon, kiriş, perde, döşeme ve temellerin ön 

boyutlandırılmasının doğru yapılması, planda yerleşimleri ve süreklilik teşkil etmeleri önemli 

unsurlardır. Malzeme seçimleri ise öngörülen dayanımda olmalıdır. Bunlarla beraber taşıyıcı 

sistem tasarımının, yatay ve düşey yükler dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi 

gereklidir. 

 

Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde çok katlı betonarme binaların kullanımı oldukça 

yaygınlaşmıştır. Binalardaki bu yükseklik artışı, yatay yüklerin düşey yüklere göre daha fazla 

önem kazanmasına yol açmıştır ve taşıyıcı sistem tasarımı yapılırken yatay yük etkileri 

belirleyici bir unsur haline gelmiştir. Dolayısıyla yatay yüklerin karşılanmasında perde duvarlar 

önemli bir eleman olarak ortaya çıkmakta ve kullanımı yaygınlaşmaktadır. Yatay yüklerin 

karşılanmasında önemli rol oynayan perdelerin bir yapıda kullanılması, o yapının rijitliğini ve 

dayanımını önemli ölçüde arttırır. Aynı zamanda yapıdaki yatay yer değiştirmeler önemli 

ölçüde sınırlandırılırken, bu yer değiştirmelerden kaynaklanan hasarlar azaltılmış olacaktır. 

 

Perdelerin şekil, boyut ve biçim bakımından mimari olarak kullanımı fonksiyoneldir.  Çok katlı 

olmayan yapılarda, mimari açıdan sorun yaratmaması sebebiyle gereğinden büyük perde 

duvarlarla karşılaşmak mümkündür. Özellikle asansör boşluğu çevresinde bulunan perdeler 

sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Asansör boşluğunda perde kullanımı zorunlu bir durum değildir 

ancak bu durumun bazı avantajları vardır. Bunlardan ilki, asansör raylarının mesnetlenmesinde 

kolaylık sağlamasıdır. Bir diğer avantaj ise, perdelerin asansörden gelebilecek yatay yükleri 

karşılamasıdır. Aynı zamanda döşemedeki boşluklar rijit diyaframın bozulmasına yol açarken, 

perde kullanılması bu durumu önler. 

  

Bu çalışmada, köşelerinde L tipi perde bulunan yapılarda perde yönü değişiminin yapısal 

davranışa etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda, perde yerleşimleri farklı olan iki adet yapı sistemi 

oluşturulmuş ve bunların her biri için, yapının zemin katının kullanım amacının garaj, işyeri, 

konut vb. olarak değişmesinden ötürü dört farklı zemin kat yüksekliği için, toplamda sekiz adet 

yapı sistemi elde edilmiştir. Zemin kat yükseklikleri 2 metre, 3 metre, 4 metre ve 5 metre olarak 

ayrı ayrı seçilmiştir. Tüm sistemler için süneklik düzeyi yüksek, zemin sınıfı ZD, malzemesi 
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C25/B420C verileri kullanılarak normal kat yüksekliği 3 metre olmak üzere toplamda 5 katı 

bulunan yapıların analizi, ‘Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ ile SAP2000 v22 programında 

yapılmıştır. Böylece perde yerleşim yerinin yapısal davranışa etkisi taban kesme kuvveti, 

periyot, yer değiştirmeler ve yumuşak rijitlik düzensizliği katsayısı parametreleri 

karşılaştırılarak incelenmiştir 

 

2. SAYISAL ÇALIŞMA 

2.1. Yöntem 

 

Çalışmada kullanılan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi; yüksekliği fazla olmayan binalarda, göz 

önüne alınan deprem doğrultusunda bina dinamik davranışının taşıyıcı sistemin hâkim titreşim 

modundaki davranışı ile temsil edilebileceği ve bu modun şeklinin yaklaşık ters üçgen olarak 

kabul edilebileceği esasına dayanmaktadır. Bu doğrultuda, yapılan hesaplamalarda, Taşıyıcı 

Sistem Davranış Katsayısı R=6 alınmıştır. (TBDY, 2018). Binanın konumu Serdivan 

Belediyesi, Serdivan/Sakarya, deprem yer hareket düzeyi (DD-2) ve yerel zemin sınıfı (ZD) 

olarak belirlenmiştir. Bu veriler ışığında Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web 

uygulamasından harita spektral ivme katsayıları Ss ve S1 değerleri elde edilmiştir. 

 

Bu yöntemde, göz önüne alınan (Örneğin: X) deprem doğrultusunda, binanın tümüne etkiyen 

toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) VtE
(X), azaltılmış tasarım spektral ivmesi 

ve yapının deprem hesabına esas ağırlığının çarpılması ile belirlenmektedir (Denklem 1): 

 

VtE
(X) = mt SaR ( Tp

(X) )  0,04 mt I SDS g          (1) 

 

Burada; SaR ( Tp
(X) ), göz önüne alınan (X) deprem doğrultusunda binanın doğal titreşim 

periyodu Tp
(X) göz önüne alınarak hesaplanan Azaltılmış Tasarım Spektral İvmesini 

göstermektedir. Diğer taraftan; mt deprem hesabına esas yapı ağırlığını, SDS tasarım spektral 

ivme katsayısını ve g yer çekimi ivmesini göstermektedir. 

 

: Azaltılmış Tasarım Spektral İvmesi (g) hesabı denklem (2) de verilmiştir. 

 

                                                                (2)                                

 

Sae(T) ise Yatay Elastik Tasarım Spektral İvmesi (g) olup, (3) eşitliği ile hesaplanır: 

 

Sae(T)=                      

Sae(T)=                                              

Sae(T)=                                               

Sae(T)=                                                                                 (3) 

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Ra(T) ise (4) eşitliği ile şöyle hesaplanmaktadır: 
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                                                                                 (4) 

 

Binanın tepesine etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ΔFNE(x) ile gösterilmektedir: 

 

ΔFNE
(X) = 0,0075 N VtE

(X)           (5) 

 

Toplam eşdeğer deprem yükünün ΔFNE
(X) dışında geri kalan kısmı, N’inci kat dâhil olmak üzere 

bina katlarına dağıtılır. 

 

FiE
(X) = (VtE

(X) - ΔFNE
(x))             (6) 

 

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir 

i’nci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli 

kat ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı Ƞ ki (Komşu 

katlar arası rijitlik düzensizliği katsayısı) (7) eşitliğinde gösterilmiştir: 

 

    veya             (7) 

 

2.2. Model Tipleri ve Çalışmanın Kısıtları 

 

Bu çalışmada; L kesitli perdeler planda her iki yönde simetriyi sağlayacak şekilde, perdeli-

çerçeveli betonarme yapının dış aksta köşelerine yerleştirilmiştir. Söz konusu L tipi perdelerin 

yapının köşelerinde yönleri değiştirilerek iki farklı perde yerleşimi tipi üretilmiştir (Tip 1 ve 

Tip 2). Bu iki ayrı tipin SAP2000 programı üzerinden yapısal davranışları karşılaştırılmıştır. 

Sonlu elemanlar modelinde kabuk eleman (Shell) olarak modellenmiş olan perdelerin toplam 

en kesit alanları her iki tip için aynı olup, toplam yapı alanının %1’i kadardır. Tip 1 ve Tip 2 

olarak adlandırılan model yapıların planları ve Sap2000 programındaki hesap modelinin üç 

boyutlu görüntüleri sırasıyla Görsel 1 ve Görsel 2’de gösterilmiştir. 

 

     

          Görsel 1. Tip 1 Yapı Modeli                                           Görsel 2. Tip 2 Yapı Modeli 
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Çalışma kapsamında incelenen betonarme yapılarda Çizelge 1’de verilen kabuller ve datalar 

kullanılmıştır. Betonarme taşıyıcı elemanların donatıları, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

(2018) esas alınmak suretiyle minimum alanı sağlayacak şekilde seçilmiştir. 

 
Çizelge 1. Çalışmada Kullanılan Veriler ve Kabuller 

Kolon Boyutları (mm) 500 x 500 

Kiriş Boyutları (mm) 300 x 500 

Zemin Kat Yükseklikleri (m) 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 

Kat Adedi 5 

X ve Y Yönlerinde Aks Açıklıkları 5,1 m / 5,1 m 

X ve Y Yönlerinde Aks Adetleri 6 / 6  

Bina Önem Katsayısı 1 

Beton Sınıfı C25/30 

Poisson Oranı 0,20 

Elastisite Modülü 30000 Mpa 

Yerel Zemin Sınıfı ZD 

Kısa Periyot Harita Spektral İvme Katsayısı (Ss)  1,598 

1.0 Saniye Periyot İçin Harita Spek. İvme Kat. (S1) 0,438 

En Büyük Yer İvmesi PGA=0,650 g 

En Büyük Yer Hızı PGV=52,968 cm/s 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Çizelge 1’de gösterilen kabuller ve veriler kullanılarak, Sap2000 programı ile modellenen iki 

farklı yapı tipine ait analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir: 

 

Çizelge 2. Analiz Sonuçları 

Parametre 
Tipler 

Tip 1 Tip 2 

hzemin (m) 2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

V (kN) 9518,90 9325,32 8975,05 8666,74 9511,52 9324,21 8973,74 8630,95 

 (m) 0,0415 0,0454 0,0536 0,0629 0.0379 0.0414 0.0488 0.0572 

H (m) 14,5 15 16 17 14,5 15 16 17 

W (kN) 35939,92 36108,75 36481,33 36864,02 35910,09 36105,9 36476,33 36853,42 

Ƞ ki 
2,671 2,796 3,068 3,362 2,668 2,787 3,059 3,353 

T (s) 0,343 0,361 0,400 0,442 0,341 0,359 0,397 0,436 

 

Çizelge 2’de verilen parametrelerin anlamları şöyledir: 

• V: Taban Kesme Kuvveti (kN)  

• W: Bina Toplam Ağırlığı (kN) 

• : Tepe noktası maksimum Yer Değiştirmesi (mm) 

• Ƞ ki: Rijitlik Düzensizliği Katsayısı  

• H: Bina Toplam Yüksekliği (m)  

• T: Birinci Doğal Titreşim (Hâkim) Periyodu (s) 

 

Çizelgede verilen değerler incelendiğinde, çalışmada göz önünde bulundurulan her iki perde 

yerleşimi tipleri (Tip 1 ve Tip 2) için aşağıdaki sonuçların elde edildiği görülmektedir: 
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• Taban kesme kuvveti, yapı ağırlığı ve yatay elastik tasarım spektral ivme katsayısı 

parametrelerine bağlıdır. Zemin kat yüksekliğinin artmasıyla, yapının periyot ve yatay 

elastik tasarım spektral ivme katsayısı değerlerinin azalması taban kesme kuvvetinin 

azalmasına neden olmaktadır. 

• Zemin kat yüksekliği arttıkça yumuşak kat düzensizlik katsayısı, yapının doğal titreşim 

periyodu ve tepe noktası maksimum yer değiştirme değeri de artmaktadır. 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Tip 1 ve Tip 2 olarak adlandırılan yapıların yapısal davranışlarını daha ayrıntılı bir biçimde 

karşılaştırmak adına her iki tipin verilerinin bulunduğu periyot, yumuşak kat düzensizliği ve 

kesme kuvveti taşıma kapasitesi parametrelerine ait grafikler Görsel 3, Görsel 4 ve Görsel 5’te 

sunulmuştur. 

  

 

Görsel 3. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği-Periyot Değişimi 

 

 

Görsel 4. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği- ƞki Değişimi 
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Görsel 5. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Kesme Kuvveti Taşıma Kapasitesi Değişimi 

 

Çizelge 2’de verilen değerlerden ve Görsel 3, 4 ve 5’te gösterillen grafiklerden yola çıkılarak 

Tip 1 ve Tip 2 yapı modelleri analiz sonuçları karşılaştırılırsa: 

 

• Her iki yapı modelinde aynı zemin kat yükseklikleri için yapı ağırlıklarının ve 

dolayısıyla taban kesme kuvveti değerlerinin büyük oranda değişmediği ve zemin kat 

yükseği arttıkça taban kesme kuvveti değerinin azaldığı görülmektedir. 

• Tepe noktası maksimum yer değiştirme değerlerinin tüm zemin kat yüksekliği 

durumları için Tip 1 yapı modelinde daha yüksek olduğu görülmektedir. Buradan, perde 

yön değişiminin  değerine doğrudan etki ettiğini söylemek mümkündür. 

• Yumuşak kat düzensizlik katsayıları aynı zemin kat yüksekliğinde iki ayrı yapı modeli 

için karşılaştırıldığında sonuçların birbirine çok yakın olduğu gözlenmektedir. Bu 

bilgiler ışığında yumuşak kat düzensizlik katsayısına perde yön değişiminin etkisinin 

olmadığını söylemek mümkündür. 

• Perde yön değişiminin doğal titreşim periyodu değerini hemen hemen değiştirmediği 

görülmekle beraber, Tip 1 modelinin doğal titreşim periyodunun daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. 

• Kat kesme kuvveti taşıma kapasitesi bakımından sonuçlar irdelendiğinde ise; zemin kat 

yüksekliği 2,5 metre olan tiplerde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin Tip 2 

modelinde daha yüksek olduğu, ancak diğer zemin kat yükseklikleri durumunda Tip 1 

modelinde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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ÖZET 

Son yıllarda ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen yıkıcı depremler ve ülkemizin aktif 

fay hatlarının üzerinde bulunması, yapı mühendisliği açısından depreme dayanıklı yapı tasarımı 

konusu daha da önemli bir konuma gelmiştir. Yapılarda yatay yüklerin (deprem ve rüzgar) 

karşılanmasında perdeler etkili bir şekilde kullanılır. Bu kapsamda; yatay yüklere karşı 

betonarme yapıların taşıyıcı sistemlerinde perde duvar kullanımı, özellikle hemen her bölgesi 

deprem riski altında bulunan ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Perdeler, yapı sisteminin 

yatay rijitliğini artırarak göreli kat ötelemelerini azaltırlar. Tasarım aşamasında uygulamacı 

mühendisler, planda yerleştirilecek olan perde duvarların uygun bir şekilde yerleşimine karar 

verir. Bu sebeple öncelikle, perde duvar yerleşimi için uygun parametrelerin, binanın yapısal 

davranışı ve deprem güvenliği üzerindeki etkilerinin irdelenmesi dikkate alınması gereken 

önemli bir husustur. Bu çalışmada, betonarme yapılarda planda bir yönde perdelerin iç aksta 

farklı yerleşiminin yapısal davranışa etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; aynı 

mimari ölçülere ve aynı kolon kiriş boyutlarına sahip yapı modelleri oluşturulmuş, fakat bir 

yönde yapının perdeleri planda iç akslarda farklı noktalara yerleştirilmiş ve oluşturulan farklı 

perde yerleşimine sahip modellerin eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılarak analizleri 

yapılmıştır. Çalışmada; toplam beş katlı olan ve planda x ve y yönlerinde ayrı ayrı kat alanının 

%1’i kadar kesit alanına sahip olan perdeli-çerçeveli betonarme yapıda, bir yönde perdeleri iç 

akslarda yerleri değiştirilmiştir. Bu şekilde, bir yönde perde yeri değişiminin yapısal davranışa 

olan etkisini incelemek maksadıyla, perdelerin planda farklı yerleşimleri olan iki farklı tip 

model oluşturulmuştur. Yapının zemin katının garaj, işyeri veya konut olarak kullanılması 

ihtimalleri göz önünde bulundurularak zemin kat yüksekliği; 2.5 m, 3,0 m, 4,0 m ve 5,0 m 

olmak üzere değiştirilmiş ve bu şekilde toplamda 8 adet farklı model oluşturulmuştur. Bu tipler 

ayrı ayrı olmak üzere bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak modellemiş ve yatay ve düşey 

yükler altında analizleri yapılmıştır. Modellemeler ve analizler SAP2000 V.22.0.0 hesap 

programı kullanılarak yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar kullanılarak; periyot, taban 

kesme kuvveti, maksimum yer değiştirme ve yumuşak kat düzensizlikleri tablo halinde 

hazırlanmış ve daha sonra grafiklere aktarılarak karşılaştırmaları yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Deprem, Perdeli Yapı, Zemin Kat Yüksekliği, Göreli Kat Ötelemesi, 

Perde Yeri Değişimi 
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1. GİRİŞ 

Türkiye, coğrafi konum itibarıyla yüksek riskli deprem bölgesinde bulunmaktadır. Bu yüzden; 

Türkiye’de bir yapının sağlamlığı ve güvenliği çok büyük önem arz etmektedir. Taşıyıcı 

sistemin “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkelerine” uygun, istenilen davranış ve 

performansın sağlanması gerekmektedir. 

 

Yapıların deprem güvenliğini etkiyen en önemli faktörlerden biri taşıyıcı sistem tasarımıdır. 

Taşıyıcı sistemlerin temel elemanları yapının kendi yükü başta olmak üzere, yapıya etkiyen 

bütün yükleri temele aktarmakla görevlidirler. Dolayısıyla taşıyıcı sistem tasarımı yapılırken 

kolon, kiriş, perde, döşeme ve temellerin ön boyutlandırılmasının doğru yapılması, planda 

yerleşimleri ve süreklilik teşkil etmeleri önemli unsurlardır. 

 

Taşıyıcı sistemlerin beklenen davranışı gösterebilmesi için düşey ve yatay yükleri güvenli bir 

şekilde karşılaması gerekmektedir. Taşıyıcı sistemin önemli bir parçası olan kiriş ve kolonlar 

bir yapıya tesir eden düşey yüklerin büyük bölümünü karşılamaktadır. Diğer taraftan, yatay 

yüklerde mesnet bölgelerinde büyük momentler oluşmakta olup, bu bölgeler depremde en fazla 

hasar alan kısımlar olarak nitelendirilebilir. Taşıyıcı sistemde yatay yüklere karşı kolonlardan 

daha rijit olan perdelerin kullanılmasıyla bu hasarlar önlenmekte veya azaltılabilmektedir. 

Taşıyıcı sistemde yatay yüklerin büyük kısmını karşılayan perdeler, kolonlarda oluşan yatay 

yüklerin azalmasını sağlayan, taşıyıcı sistemin önemli bir elemanıdır. 

    

Bu çalışmanın amacı; betonarme bir yapının iç akslardaki perdelerinin yalnız bir yönde yer 

değiştirilmesi durumunda yapısal davranışın nasıl etkilendiğini araştırmaktır. 

 

Çalışmada; toplam beş katlı olan ve planda X ve Y yönlerinde ayrı ayrı kat alanının %1’i kadar 

perde kesit alanına sahip olan perdeli-çerçeveli betonarme yapıda, bir yönde iç akslardaki 

perdelerin yerleri değiştirilmiştir. Bu şekilde, bir yönde perde yeri değişiminin yapısal 

davranışa olan etkisini incelemek maksadıyla, perdelerin planda farklı yerleşimleri olan iki 

farklı tip model oluşturulmuştur. Yapının zemin katının garaj, işyeri veya konut olarak 

kullanılması ihtimalleri göz önünde bulundurularak zemin kat yüksekliği; 2.5 m, 3,0 m, 4,0 m 

ve 5,0 m olmak üzere değiştirilmiş ve bu şekilde toplamda sekiz adet farklı model 

oluşturulmuştur. Bu tipler ayrı ayrı olmak üzere bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak 

modellemiş ve yatay ve düşey yükler altında analizleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 

kullanılarak yapılmıştır. Modellemeler ve analizler için SAP2000 V.22.0.0 hesap programı 

kullanılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar kullanılarak; periyot, taban kesme kuvveti, 

maksimum yer değiştirme ve yumuşak kat düzensizlikleri tablo halinde hazırlanmış ve daha 

sonra grafiklere aktarılarak karşılaştırmaları yapılmıştır. 

 

2. SAYISAL ÇALIŞMA 

2.1. Yöntem 

 

Çalışmada kullanılan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi; göz önüne alınan deprem doğrultusunda 

bina dinamik davranışının taşıyıcı sistemin hâkim titreşim modundaki davranışı ile temsil 
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edilebileceği ve bu modun şeklinin yaklaşık ters üçgen olarak kabul edilebileceği esasına 

dayanmaktadır. Bu yöntemde, göz önüne alınan (Örneğin: X) deprem doğrultusunda, binanın 

tümüne etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) VtE
(X): 

 

VtE
(X) = mt SaR ( Tp

(X) )  0,04 mt I SDS g          (1) 

 

eşitliği ile tanımlanmaktadır. Burada; SaR ( Tp
(X) ), göz önüne alınan (X) deprem doğrultusunda 

binanın doğal titreşim periyodu Tp
(X) göz önüne alınarak hesaplanan Azaltılmış Tasarım 

Spektral İvmesini göstermektedir. Diğer taraftan; mt deprem hesabına esas yapı ağırlığını, SDS 

tasarım spektral ivme katsayısını, I bina önem katsayısını ve g yer çekimi ivmesini 

göstermektedir. 

 

: Azaltılmış Tasarım Spektral İvmesi (g) hesabı eşitlik (2) de verilmiştir. 

 

                                                                (2)                                

 

Burada Sae (T) , DD-2 deprem yer hareketi için belirlenen yatay elastik tasarım spektral 

ivmesini, Ra (T) ise Deprem Yükü Azaltma Katsayısını göstermektedir.  eşitlik 3’te 

gösterilmektedir: 

 

 (TA T TB);   (TB T TL);  (TL T)   (3) 

 

TA ve TB, tasarım ivme spektrumunun köşe periyotları; 

                  

             ;                                                                                                         (4) 

 

T, yapının doğal titreşim periyodu, ’ olup, 5 nolu eşitlikte verilmiştir: 

 

                                                              (5) 

 

Bu eşitlikte; i’inci kata etki ettirilen fiktif yükü [kN],  i’inci kata etki ettirilen fiktif 

yükten oluşan yer değiştirmeyi [m], i’inci kat döşemesinin toplam kütlesini göstermektedir. 

 

Eşdeğer deprem yükleri etkisinde her iki yatay doğrultuda, yapıların her bir kat hizasında 

yaptığı yer değiştirmeler elde edilmiştir. Buna göre, katlar arası rijitlik düzensizliği katsayısı (

, aşağıda verilen 6 eşitliği ile hesaplanmıştır: 

  

[ ort  / ort  veya ort  / ort ]         (6) 

 

2.2. Model Tipleri ve Çalışmanın Kısıtları 
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Bu çalışmada; SAP2000 programı ara yüzü kullanılarak sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır.  

Yapının iç aksında bulunan perdelerin konumlarının bir yönde değiştirilmesiyle farklı kat 

planlarına sahip iki farklı tipte modeller (Tip 1 ve Tip 2). Bu iki tipin SAP2000 programı ile 

yapılan analizlerinden elde edilen sonuçlar üzerinden yapısal davranışları karşılaştırılmıştır. 

Sonlu elemanlar modelinde kabuk eleman (Shell) olarak modellenmiş olan perdelerin toplam 

en kesit alanları her iki tip için aynı olup, toplam yapı alanının %1’i kadardır. Tip 1 ve Tip 2 

olarak adlandırılan model yapıların planları ve Sap2000 programındaki hesap modelinin üç 

boyutlu görüntüleri sırasıyla Görsel 1 ve Görsel 2’de gösterilmiştir. 

 

         

          Görsel 1. Tip 1 Yapı Modeli                                   Görsel 2. Tip 2 Yapı Modeli 

 

Çalışma kapsamında incelenen yapıların analizlerinde, Çizelge 1’de verilen kabuller ve datalar 

kullanılmıştır. Betonarme taşıyıcı elemanların donatıları, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

(2018) esas alınmak suretiyle minimum alanı sağlayacak şekilde seçilmiştir. Türkiye Deprem 

Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulamasından alınacak dinamik analiz parametrelerinin 

belirlenmesi için yapının konumu Sakarya İli Serdivan İlçesi Belediye Binası Mevkii olarak 

seçilmiştir. 

 

Çizelge 1. Çalışmada Kullanılan Veriler ve Kabuller 

Kolon Boyutları (mm) 500 x 500 

Kiriş Boyutları (mm) 300 x 500 

Zemin Kat Yükseklikleri (m) 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 

Kat Adedi 5 

X ve Y Yönlerinde Aks Açıklıkları 5,1 m / 5,1 m 

X ve Y Yönlerinde Aks Adetleri 6 / 6  

Bina Önem Katsayısı 1 

Beton Sınıfı C25/30 

Poisson Oranı 0,20 

Elastisite Modülü 30000 Mpa 

Yerel Zemin Sınıfı ZD 

Kısa Periyot Harita Spektral İvme Katsayısı (Ss)  1,627 

1.0 Saniye Periyot İçin Harita Spek. İvme Kat. (S1) 0,446 

En Büyük Yer İvmesi PGA=0,661 g 

En Büyük Yer Hızı PGV=54,671 cm/s 

 

 

3. SAYISAL SONUÇLAR 

Çizelge 1’de gösterilen kabuller ve veriler kullanılarak, Sap2000 programı ile modellenen iki 

farklı yapı tipine ait analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir: 
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Çizelge 2. Analiz Sonuçları 

Parametre 
Tipler 

Tip 1 Tip 2 

hzemin (m) 2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

V (kN) 10270,3 9950,5 9271,4 8522,2 10333,5 10081,3 9478,0 8708,3 

 (m) 0,077 0,082 0,093 0,104 0,076 0,083 0,095 0,107 

H (m) 14,5 15 16 17 14,5 15 16 17 

W (kN) 35606,8 35768,4 36128,3 36502,6 35606,8 35768,4 36128,3 36502,6 

Ƞ ki 
2,969 3,063 3,239 3,471 2,973 3,075 3,287 3,539 

T (s) 0,459 0,492 0,544 0,598 0,461 0,486 0,539 0,594 

V / W 0,288 0,278 0,257 0,233 0,290 0,282 0,262 0,239 

Δ  /H 0,00532 0,00552 0,00584 0,00610 0,00526 0,00554 0,00595 0,00627 

 

Çizelge 2’de verilen parametrelerin anlamları Çizelge 3’te verilmiştir: 

 

Çizelge 3. Parametreler 

V Taban Kesme Kuvveti (kN) Ƞki Rijitlik Düzensizliği Katsayısı 

W Bina Toplam Ağırlığı (kN) H Bina Toplam Yüksekliği (m) 

 Tepe noktası maksimum yer değiştirmesi (mm) T Birinci Doğal Titreşim (Hâkim) Periyodu (s) 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Sap2000 programı ile modellenen Tip 1 ve Tip 2 yapı modellerinin zemin kat yüksekliğinin 

değişimime bağlı olarak yapısal davranışlarını daha ayrıntılı bir biçimde karşılaştırmak adına 

her iki tipin analiz sonuçlarından periyot, yumuşak kat düzensizliği ve kesme kuvveti taşıma 

kapasitesi parametrelerine ait grafikler Görsel 3, Görsel 4 ve Görsel 5’te sunulmuştur. 

  

 

Görsel 3. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği-Periyot Değişimi 
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Görsel 4. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği- ƞki Değişimi 

 

 

Görsel 5. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Kesme Kuvveti Taşıma Kapasitesi Değişimi 

 

Çizelge 2’de verilen değerlerden ve Görsel 3, 4 ve 5’te gösterillen grafiklerden yola çıkılarak 

Tip 1 ve Tip 2 yapı modelleri analiz sonuçları karşılaştırılırsa: 

 

Zemin kat yüksekliklerine bağlı olarak incelemeler doğrultusunda; 

• Zemin kat yüksekliği arttıkça, doğru orantılı olarak yapının hâkim periyodunun, 

yumuşak kat düzensizliği katsayısı, yapının ağırlığı, yapının tepe noktasındaki 

maksimum yer değiştirme değeri artmaktadır, 

• Zemin kat yüksekliği arttıkça ters orantılı olarak taban kesme kuvvetinin yapı 

ağırlığına oranı azalmaktadır, 

• Zemin kat yüksekliği arttıkça, yapının periyodunun ve yatay elastik tasarım spektral 

ivmesinin değişmesi ile taban kesme kuvveti azalmaktadır. 

 

 

Betonarme yapının periyot değerlerini irdelediğimizde; 
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• Yapının bir yönde iç akslarındaki yerlerinin değişiminin Tip 1 ve Tip 2 sonuçları 

kıyaslandığında önemli bir derecede etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. 

•  Çok küçük farklarla da olsa zemin kat yüksekliği 2,5 metre olan iki tiplerde periyot 

değerinin Tip 1 değerinin yüksek olduğu, ancak diğer zemin kat yüksekliklerinde 

periyot değerinin Tip 2 değerinde daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

  

Yumuşak kat düzensizliği bakımından sonuçlar incelendiğinde ise;  

• Tip 2 modelinin yumuşak kat düzensizliği Tip 1 e göre daima daha fazla olduğu 

anlaşılmaktadır. 

• Zemin kat yüksekliklerinin arttıkça, Tip 2 modelinin yumuşak kat düzensizliği artışı, 

Tip 1 modelinin yumuşak kat düzensizliği artışına göre daha fazla olduğu Görsel 4’te 

görülmektedir. 

 

Taban kesme kuvvetlerinin incelenmesi sonucunda; 

• Tip 2 modelinin taban kesme kuvvetleri Tip 1’e göre daima yüksek değerde olduğu 

görülmektedir. 

• Zemin kat yüksekliklerinin arttıkça, Tip 2 modelinin taban kesme kuvveti değerinin 

azalma miktarı değişimi, Tip 1 modelinin taban kesme kuvveti değerinin azalma miktarı 

değişimden daha düşük olduğu görülmektedir. 

 

Yer değiştirme değerlerini incelediğimizde; 

• Zemin kat yüksekliği 2,5 metre olan tiplerde yer değiştirme değerinin Tip 1 modelinde 

daha yüksek olduğu, ancak diğer zemin kat yükseklikleri durumunda Tip 2 modelinde 

yer değiştirme değerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

• Yapının yer değiştirme değerlerinin sonuçları, periyot sonuçlarına benzer olduğu 

tablodan anlaşılmaktadır. 

 

Kat kesme kuvveti taşıma kapasitesi bakımından sonuçların da incelendiğinde;  

• Kesme kuvveti taşıma kapasitesi, yapı periyodundaki sonuçlara ve yer değiştirme 

sonuçlarına benzer olduğu anlaşılmaktadır. 

• Zemin kat yüksekliği 2,5 metre olan tiplerde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin 

Tip 1 modelinde daha yüksek olduğu, ancak diğer zemin kat yükseklikleri durumunda 

Tip 2 modelinde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Görsel 5). 

 

Çizelge 4. Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması 

hzemin (m) 2.5 3 4 5 

V (kN) Tip1 > Tip 2 

Δ (m) Tip 1 < Tip 2 Tip1 > Tip 2 

ηki  Tip1 > Tip 2 

V/W Tip1 > Tip 2 

Δ/H Tip 1 < Tip 2 Tip1 > Tip 2 
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ESANSİYEL TROMBOSİTOZ ve POLİSİTEMİA VERA HASTALIKLARINDA 

KEMİK İLİĞİ BİYOPSİLERİNDE Wnt YOLAK PROTEİNLERİNİN (Wnt- 

1/β-katenin/E-kaderin) DEĞERLENDİRİLMESİ 

                                              Dr. Öğr.Üyesi . Hatice KÜÇÜK 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji, 

61080 Trabzon, ORCİD NO:(0000-0002-3724-9104),05337152019 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı hematopoetik kök hücre kökenli Polisitemia vera ve Esansiyel 

trombositoz tablolarında Wnt sinyal yolağında normal kemik iliği dokusuna kıyasla 

Değişiklik olup olmadığı ve patogenezdeki olası rolünün araştırılması amaçlanmıştır.  

Metod: Polisitemia vera ve Esansiyel trombositoz tanısı ile kemik iliği biyopsisi yapılmış. 25 

Polisitemia vera ve 25 Esansiyel trombositoz vakası yanı sıra kontrol grubu 

olarak 25 normoselüler kemik iliği biyopsisi çalışmaya dahil edilmiştir. Olgulara ait kemik iliği 

biyopsilerinde eritroid, myeloid ve megakaryositik seriye ait hücrelerde Wnt-1, β-katenin ve E-

kaderin ekspresyonu immünhistokimyasal yöntemle değerlendirilmiştir. Her bir seri için %10 

‘a kadar olan boyanma negatif, %10 ve üzerinde boyanma pozitif olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Esansiyel trombositoz olgularında megakaryositik seride Wnt-1 ekspresyonunda ve 

eritroid seride E-kaderin ekspresyonunda anlamlı artış saptandı (p<0,05). Olgular kendi 

içlerinde her üç seri üzerinden değerlendirildiğinde Polisitemia vera olgularında E-kaderin ile 

eritroid seride E-kaderin ekspresyonunda artış ve Esansiyel trombositoz olgularında 

megakaryositik seride Wnt-1ekspresyonunda artış görüldü (p<0,05). Olgularda β-katenin 

ekspresyonu saptanmadı. 

Sonuç: Sonuç olarak Wnt-1’in ET olgularında megakaryositopoezde ve E-kaderin’in ET 

olgularında eritropoez ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Ancak daha geniş 

myeloproliferatif neoplazi serileri ile çalışmanın tekrarı ve Wnt yolağında yer alan diğer 

faktörlerin değerlendirildiği başka çalışmalarında yapılması yararlı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Esansiyel Trombositoz,Polisitemia Vera, Wnt-1,β-katenin,E-kaderin 
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THE EVALUATİON of Wnt PATHWAY PROTEİNS (Wnt-1/Β-Catenin/E-Cadherin) 

in BONE MARROW BİOPSİES in ESSENTİAL THROMBOCYTHEMİA ssential and 

POLYCYTHEMİA VERA 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of the study is to investigate the expressions of Wnt signal pathway proteins 

(Wnt-1/Β-Catenin/E-Cadherin) in polycythemia vera and essential thrombocythemia. 

 

Material&Methods: In addition to 25 Polycythemia vera and 25 Essential thrombocytosis 

cases who received bone marrow biopsies with the diagnoses of Polycythemia vera and 

Essential thrombocytosis, 25 normocellular bone marrow biopsies were included as the control 

group. In cells belonging to erythroid, myeloid and megakaryocytic series in the bone marrow 

biopsies of the cases, Wnt-1, β-catenin and E-cadherin expressions were examined by the 

immunohistochemical method. For each series, staining up to 10% was accepted as negative, 

and 10% and higher staining was accepted as positive. 

Results: In the Essential thrombocytosis cases, there was a significant increase in the Wnt-1 

expression in the megakaryocytic series and E-cadherin expression in the erythroid series 

(p<0.05). When the cases were assessed within themselves based on the three series, an increase 

in E-cadherin and E-cadherin expression in the erythroid series in the Polycythemia vera cases 

and Wnt-1 expression in the megakaryocytic series in the Essential thrombocytosis cases was 

observed (p<0.05). β-catenin expression was not encountered in the cases. 

Conclusion: Consequently, it was considered that Wnt-1 may be associated with 

megakaryocytopoiesis in ET cases, and E-cadherin may be associated with erythropoiesis in 

ET cases. However, it will be beneficial to repeat the study on broader myeloproliferative 

neoplasm series and assess other factors in the Wnt pathway. 

Key Words: Essential Thrombocytosis, Polycythemia Vera, Wnt-1, β-catenin, E-cadherin 

 

1-GİRİŞ: 

2008 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflamasına göre myeloproliferatif neoplazmlar 

(MPN) 7 gruba ayrılmaktadır (1). PV ve ET bu sınıflama içinde yer alan 2 ayrı hastalık grubunu 

oluşturmaktadır. 

1.1. POLİSTEMİA VERA  

Polisitemia vera normal eritropoez mekanizmalarından bağımsız olarak artan, aşırı 

kırmızı kan hücresi ile karakterli sinsi başlangıçlı bir hastalıktır. Hastalarda sadece eritroid seri 

değil granülositik ve myeloid seride çoğalmaya neden olan JAK kinaze geninde JAK2 V617 F 
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somatik mutasyonu saptanır.Hastaların yaklaşık %20’sinde tanı anında sitogenetik 

anormallikler vardır. En sık kromozom 20‘nin uzun kolunda delesyon görülür. Ayrıca trizomi 

8 ve 9, del (13q) ve del (1p) de görülebilir (1). 

PV’nin bildirilen yıllık insidansı ileri yaşla birlikte artar ve insidans 0.7-2.6/100000 

arasında değişir. Erkeklerde kadınlardan (1-2:1) biraz daha sık olarak görülür(2). İleri yaş ve 

diğer risk faktörlerine rağmen tedavi ile ortalama yaşam sürelerinin 10 yılın üzerinde olduğu 

rapor edilmiştir. Çoğu hasta ölümleri kanama veya trombozise bağlıdır, %20 kadar hasta 

myelodisplazi veya akut myeloid lösemiye yenik düşer (3).  

1.2. ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ  

Esansiyel trombositemi myeloproliferatif neolazmlar içinde yer alır. Primer olarak 

megakaryositer seriyi ilgilendiren bir hastalık grubudur. Kanda trombosit seviyesi 450000 

üzerindedir. Kemik iliğinde geniş stoplazmalı, büyük boyutlu hiperlobüle megakaryositler 

mevcuttur.  Çoğu vakada kemik iliği normoselüler veya hafif hiperselülerdir. ET tanısı için 

bilinen bir biyolojik işaretleyici yoktur BCR-ABL1 füzyon geninin varlığı tanıyı dışlar. %40-

50 vakada JAK kinaz geninde mutasyon vardır. Hastaların tedavilerinin tayini için önemlidir. 

(1,4-5). ET de geniş hiperlobüle ve orta boyutlu monolobüle megakaryositlerin varlığı 5q 

delesyonu ile ilişkilidir (6-8). 

Gerçek insidansı bilinmemektedir. Ancak PV için yapılan çalışma gruplarında 0,6-

2,5/100000 oranında saptanmıştır. 50-60 yaşlar arasında sık görülür. Nadiren çocuklarda 

görülür ancak herediter trombositozdan ayırt edilmelidir (9). Ortalama yaşam süresi 10-15 yıl 

olarak rapor edilmiştir. Pek çok hastada yaşam süresi normale yakındır. Sitotoksik tedaviye 

bağlı %5 hastada Akut myeloid lösemi veya Myelodisplastik sendrom transformasyonu 

görülür(10).  

1.3. KEMİK İLİĞİ SİNYAL YOLAKLARI  

 Wnt Sinyal Yolağı 

Wnt ailesi tarafından salgılanan glikoproteinler özellikle mezodermal kökenli hücrelerin 

kaderinin belirlenmesinde önemli yer alır. Wnt ailesi sekrete ettiği proteinleri bünyesinde 

barındırır. Son zamanlarda ortaya çıkan yeni bir reseptör ligand çifti olan Wnt ailesi tarafından 

salınan glikoproteinler Frizzled ailesi ve LDL- reseptör ilişkili transmembran proteinlerince 

bağlanırlar. Wnt proteinleri en az üç intraselüler sinyal yolağını tetikleyebilir:  
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1. Standart (canonical) β-katenin yolağı 

2. Standart olmayan  kalsiyum yolağı 

3. c-Jun N-terminal kinaz yolağı 

β –katenin, standart Wnt yolağının merkezi oyuncusudur. Wnt sinyal yokluğunda β –

katenin yıkım kompleksi olarak adlandırılan protein kompleksi ubiqualitasyonla ayrıştırma 

yapar. Reseptörüne bağlanan Wnt proteini β-kateninin ayrışmasına engel olur ve β-katenin 

stoplazmada birikir. Daha sonra β-katenin nükleusa iletilir ve transkripsiyon faktörleri olan 

Lenfoid Enhacing Binding / T-cell transkription faktör ile β –katenin kompleksi oluşur. Bu 

kompleks oluşumu nükleusta hedef genlerde translokasyonun aktivasyonunu uyarırlar. Wnt-1, 

Wnt-5a, Wnt-2b ve Wnt-10b insan fetal kemik stroma hücrelerinden klonlanmıştır (11).  

Son zamanlarda yapılan in-vitro çalışmalarda Wnt üzerinden oluşan sinyalizasyonun 

hematopezin kaderini belirlediği gösterilmiştir. Wnt proteinleri omurgalı ve omurgasızların 

gelişim süreçlerini etkileyen büyük bir sinyal yolak ailesini oluştururlar. Wnt sinyal yolunun  

hematopoetik sistem üzerindeki etkileri kısmen biliniyor olmasına rağmen çeşitli organların 

gelişiminde önemli rolü vardır. Fetal hematopoez sırasında Wnt proteinleri özellikle Wnt 5a-

Wnt-10b yolk salk ve karaciğerde eksprese edilir, embriyoda hematopoez her ikisinde de 

meydana gelir. Wnt 3A proteini hemapoetik kök hücrelerin kendini yenilemesinde önemlidir. 

Bu genler karsinogenez ve embriyogenez sırasında birçok hücre kaderinin belirlenmesinde 

önemli rol oynar (12).  

β-katenin Wnt sinyal yolağının bir bileşeni olan stoplazmik bir proteindir. İntestinal 

kriptler,saç follikülleri ve hematopoetik hücreler gibi farklı dokularda kök hücrelerin kendini 

yenilemesinde Wnt/β-catenin yolağının önemli rolü olduğu bulunmuştur. Bu yolağın 

regülasyonunun bozulması kolon kanseri, melanom, prostat kanseri, hepatoselüler karsinom, 

endometriyal karsinom, medulloblastom, ve pilomatriksoma tümörogenezis ile ilişkilidir (13). 

Epitelyal ve yumuşak doku neoplazmlarında β-kateninin rolü yaygındır. Bireyin yaşamı 

boyunca hematopoetik kök hücreler proliferasyon ve farklılaşma yolu ile yeniden yapılırlar. β- 

katenin bu iki etkiyi sahiptir.  

E-kaderin Wnt sinyal yolagında yer alır.Hücrelerin birbirine yapışmasında kalsiyuma 

bağlı olarak görev yapan önemli bir adhezyon molekülüdür. Epitel hücre yüzeylerinde bulunur. 

İntraselüler, intramembranöz ve ekstraselüler alanları mevcuttur. Önemli bir tümör süpresör 
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gendir. E-kaderin (ECAD) geni CDH1 16q22.1 de lokalizedir. ECAD gen kaybı hücresel 

adezyon kaybına, metastaz gelişimi ve yaşam süresinin kısalmasına neden olur.  

Bu yolaklardan farklı olarak kemik iliğinde ScF/c –kit sinyal yolağı, Notch sinyal 

yolağı, HOX sinyal yolağı ve EPO sinyal yolağı yer almaktadır (14,15).  

 

2.MATERYAL METOD: 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nda PV ve ET tanısı 

ile kemik iliği biyopsisi yapılan 25 PV ve 25 ET vakası yanı sıra 25 kontrol grubu olarak 

normoselüler kemik iliği biyopsisi çalışmaya dahil edilmiştir. Vakalara ait parafin bloklar ve 

preparatlar patoloji arşivinden çıkarıldı.H&E boyalı preparatlar tekrar değerlendirilerek uygun 

parafin bloklar seçildi. Parafin bloklardan adhezivli camlar üzerine immünhistokimyasal 

boyama yapmak üzere her bir parafin bloktan üçer adet 5 mikron kalınlığında kesit alındı. Her 

olguya ait parafin bloklardan Wnt-1, E-kaderin ve β-katenin çalışmak üzere 3 kesit hazırlandı. 

Pozitif kontrol grubu olarak; her üç immünhistokimyasal işaretleyici için meme invaziv duktal 

karsinom dokusu kullanıldı. Boyanan preparatlar tek bir gözlemci tarafından değerlendirildi.  

İmmünhistokimyasal değerlendirme:  

İmmünhistokimyasal değerlendirmede her üç antikor için eritroid, myeloid ve 

megakaryositik seriye ait 2000 hücre ve bu hücreler içinde en az 20 megakaryosit olmak üzere 

değerlendirme yapıldı. İmmünhistokimyasal değerlendirmede her bir seri için %10’a kadar olan 

boyanma negatif, %10 ve üzerinde boyanma pozitif olarak kabul edildi.                           

İstatistiksel değerlendirme: 

Vakaların tümü Wnt-1, Beta–katenin ve E-kaderin antikorları ile ekspresyon özellikleri 

açısından karşılaştırılarak istatiksel analize tabi tutuldu. İstatistiksel analizler Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda yapıldı. Niteliksel verilerin 

karşılaştırmasında ‘’Ki-kare’’ testi kullanıldı. Sayımla elde edilen veriler % olarak ifade edildi.  

3.SONUÇLAR: 

Çalışmaya alınan toplam 75 vakanın 25 ‘i PV,25’ i ET,25 ‘i kontrol grubudur. PV 

vakalarının 12’si (%48) kadın, 13’ ü (%52) erkek, ET vakalarının 16’sı (%64) kadın, 9’u(%36 
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) erkek, kontrol vakalarının 15’i (%60) kadın, 10’ u (%40) erkektir. PV vakalarının yaş dağılımı 

29-79 (ortalama 57,48), ET vakalarının yaş dağılımı 23-80 (ortalama 47,92), kontrol grubunun 

yaş dağılımı 25-72 (ortalama 47,44) olarak bulunmuştur. Wnt ile PV olgularının 1 tanesinde 

megakaryositik seride boyanma gözlenmiştir (Resim1). Myeloid ve eritroid seride pozitif sonuç 

saptanmamıştır.E-kaderin ile PV olgularının 6 tanesinde eritroid seride, 1 tanesinde 

megakaryositik seride pozitif sonuç elde edilmiştir. Myeloid seride pozitif sonuç 

saptanmamıştır. β-katenin ile PV olgularında pozitif sonuç elde edilmemiştir 

Wnt ile ET olgularının 6 tanesinde megakaryositik seride pozitif sonuç elde edilmiştir 

(Resim2). Eritroid ve myeloid seride pozitif sonuç saptanmamıştır.E-kaderin  ile ET olgularının 

12  tanesinde eritroid seride  pozitif sonuç elde edilmiştir(Resim6). Myeloid ve megakaryositik 

seride pozitif sonuç saptanmamıştır. β-katenin ile ET olgularında pozitif sonuç 

saptanmamıştır.Wnt ile kontrol grubu olgularının 2 tanesinde megakaryositik seride pozitif 

sonuç elde edilmiştir. Eritroid ve myeloid seride pozitif sonuç saptanmamıştır. 

E-kaderin ile kontrol grubu olgularının 1 tanesinde eritroid seride pozitif sonuç elde 

edilmiştir. Megakaryositik ve myeloid seride pozitif sonuç saptanmamıştır. β-katenin ile 

kontrol grubu olgularında pozitif sonuç saptanmamıştır. 

PV , ET, kontrol grubu olgularında Wnt-1, β-katenin ve E-kaderin ile elde edilen 

bulgular.Tablo 1’de yer almaktadır.   

Tablo:1 ET, PV ve kontrol grubu olgularının serilere göre immünhistokimya sonuçları 

Olgular                      Wnt-1                                                   E-kaderin                        β-katenin 

PV n=25 eritroid myeloid megakaryositer eritroid      

<%10 25 25 24 19 25 24 25 25 25 

>%10 0 0 1 6 0 1 0 0 0 
ET n-25          

<%10 25 25 19 13 25 25 25 25 25 

>%ıo 0 0 6 12 0 0 0 0 0 
Kontrol 

n=25 

         

<%10 25 25 23 24 25 25 25 25 25 

>%10 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

 

Karşılaştırma sonuçları:  

ET, PV ve kontrol grubu olgularının β-katenin ile immünhistokimyasal ekspresyon 
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sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılmasında anlamlı sonuç elde edilmemiştir (p>0,05). Ancak 

ET, PV ve kontrol grubu Wnt-1 ile immünhistokimyasal ekspresyon sonuçlarının birbiri ile 

karşılaştırılmasında megakaryositik seride ET olgularında %24 oranında pozitif, PV 

olgularında %4 oranında pozitif, kontrol grubunda %8 pozitif sonuç elde edilmiştir. ET 

olgularında megakaryositik seride Wnt-1 ekspresyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur (p<0,05).E-kaderin ile immünhistokimyasal ekspresyon sonuçlarının birbiri ile 

karşılaştırılmasında eritroid seride ET olgularında %48  oranında pozitif, PV olgularında %24 

oranında pozitif, kontrol grubu olgularında % 4 pozitif sonuç elde edilmiştir. ET olgularında 

eritroid seride E-kaderin ekspresyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,05). Kontrol grubu olgularında eritroid seride E-kaderin ile %4 oranında pozitif sonuç elde 

edilmiştir. İstatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).  

 

 

Resim 1. PV olgusunda megakaryositlerde stoplazmik Wnt-1 pozitifliği (İHKX200) 
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Resim 2. ET olgusunda Wnt-1 ile megakaryositlerde stoplazmik pozitiflik (İHKX200) 

 

Resim 3. ET olgusunda eritroid seride E-kaderin ile membranöz pozitif 

boyanma(İHKX200) 
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        4.TARTIŞMA: 

2008 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflamasına göre myeloproliferatif neoplazmlar 

(MPN) 7 gruba ayrılmaktadır. PV ve ET bu sınıflama içinde yer alan 2 ayrı hastalık grubunu 

oluşturmaktadır. PV, normal eritropoez mekanizmalarından bağımsız olarak artan, aşırı kırmızı 

kan hücresi ile karakterli bir hastalık olup kemik iliğinde her üç seri artışı dikkat çekmektedir. 

ET tablosunda trombositlerde artış ön planda olmakla birlikte kemik iliğinde megakaryosit 

artışı ön plandadır. Her iki hastalık grubunda JAK-2 mutasyonunun tanısal önem taşıdığı 

bilinmektedir. Ancak JAK-2 mutasyonu PV ve ET arasında ayırıcı tanıya gitmek için yardımcı 

değildir. Her iki hastalığın hematopoetik kök hücreden köken aldığı bilinmektedir (1). 

Hematopoetik kök hücrenin yenilenmesi ve diferansiasyonu aşamalarında farklı 

yolaklar rol almaktadır. Bu yolaklar içinde Wnt, SF/c-kit, Notch, HOX, EPO-induced sinyal 

yolaklar yer almaktadır (16). Wnt sinyal yolunun hematopoetik sistem üzerindeki etkileri 

kısmen biliniyor olmasına rağmen literatürde myeloproliferatif neoplazilerde kemik iliğinde bu 

yolağın değerlendirilmesine yönelik fazla çalışma yapılmamıştır. 

Wnt sinyal yolağının ET ve PV patogenezinde rolü ve bu iki hastalığın ayırıcı tanısında 

yardımcı olup olamayacağının araştırılması amacıyla yaptığımız bu çalışmada ET –ve PV 

olgularında kemik iliğinde Wnt sinyal yolağında rol alan Wnt-1, β-katenin ve E-kaderinin 

ekspresyonları incelenmiştir. Her üç seri (eritroid, myeloid, megakaryositik) dikkate alınarak 

yapılan değerlendirmede Wnt-1 ile PV olgularında megakaryositik seride %4 oranında, ET 

olgularında %24 oranında, kontrol grubunda %8 oranında pozitif sonuç elde edilmiştir. Bu 

sonuçlar ile gruplar arasında değerlendirme yapıldığında ET olgularında megakaryositik seride 

anlamlı bir farklılık görülmüştür ve Wnt-1’in ET olgularında megakaryositopoezde rolü olduğu 

sonucuna varılmıştır. Literatürde myeloprolifaratif neoplazilerde Wnt ekspresyonunun 

değerlendirildiği çalışma mevcut olmamakla birlikte Wnt yolağının hematopoez ve bazı non 

hematolojik tümör grubunda önemini vurgulayan çalışmalar mevcuttur. Carlene. ve ark., 

çalışmalarında Wnt proteinlerinin hematopoetik hücre üzerine etkilerini incelemişler ve kültür 

ortamında (civciv ve bıldırcın embriyosu) yaptıkları çalışmada uygun şartlar sağlandığında 

kemik iliğinde normal hematopoez (eritrosit, monosit, makrofaj ve trombosit) gerçekleştiğini 

saptamışlardır (17). Van Den Berg DJ. ve ark.  yaptığı çalışmada hematopoezde Wnt gen 

ailesinin rolünü araştırmışlar ve her Wnt reseptörünün farklı bir Wnt proteini ile bağlanarak 

etki oluşturduklarını rapor etmişlerdir (13). Toshiyuli Y. ve ark., yaptığı çalışmada ise Wnt 

proteinlerinin hedefinin stromal proteinler olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Wnt dışında sinyal 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Den%20Berg%20DJ%22%5BAuthor%5D
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düzenlenmesinde β- kateninin etkili olduğunu bildirmişlerdir (18). Hematoloji dışı olgu 

gruplarında yapılan çalışmalarda; Wnt yolak proteinlerinin memenin filloides tümörü 

patogenezinde yer aldığı, filloides tümörde stromal nükleer β-katenin akümülasyonunda artışın 

olduğu, yolakların erken tümör gelişimi ve ilerleyişinde yer aldığı belirtilmiştir. Epitelyal 

membranöz ve stromal nükleer β- katenin ,epitelyal sitoplazmik Wnt-1 ve epitelyal E-kaderin 

ekspresyonu artan tümör derecesi ile artan bir ekspresyon gösterdiğini ama belirgin farklılık 

göstermediği rapor edilmiştir (19). Maria J.L. ve ark. yaptığı çalışmada kolon tümörlerinde 

vitamin D reseptör kaybı Wnt/β-catenin yolağında aşırı aktiviteye ve buna bağlı olarak 

tümörün büyüme ve malignitesinin hızlanmasında rolü olduğunu belirtmişlerdir (20). 

β-katenin ile ET, PV ve kontrol grubu olgularında pozitif sonuç saptanmamıştır. 

Monica P. ve ark. yaptığı çalışmada myeloproliferatif neoplazi patogenezinde β-kateninin 

rolünü araştırmışlardır. PV /ET olgularında kronik myeloid lösemi (KML)/ kronik idiyopatik 

myelofibrozis (KIMF) serilerine göre özellikle megakaryositlerde daha yüksek oranda 

stoplazmik pozitif sonuç rapor etmişlerdir. Normal kemik iliği kontrol grubunda β-katenin ile 

boyanma saptamamışlardır. Bu boyanma farklarının megakaryositlerdeki morfolojik 

farklılıklardan kaynaklandığını belirtmişler ve KML ‘de megakaryositlerin küçük,dismorfik ve 

hipolobule iken KIMF, PV ve ET’de ise hiperlobule görünüm ile morfolojiye yansıdığını ifade 

etmişlerdir. Ek olarak β–katenin pozitifliğinin PV ve ET’yi reaktif süreçlerden ayırmak 

açısından da katkı sağlayabileceğini rapor etmişlerdir. Bu sonuca varırken ET ve PV 

olgularında megakaryositlerde β-katenin pozitif iken, kontrol grubunda negatif olması esas 

alınmıştır. PV ve ET serilerinde β-katenin ile megakaryositlerde stoplazmik kuvvetli boyanma 

olmasına rağmen nükleer boyanma gözlenmemiştir. Nükleer boyanmanın β-katenin ve 

dolayısıyla Wnt sinyal yolağının aktive olduğunu ortaya koyacak daha güvenilir bir bulgu 

olduğunu belirtmişlerdir (21). Serinsöz ve ark. yaptığı çalışmada, Philadelphia kromozomu (-) 

kronik myeloproliferatif hastalıklarda megakaryositlerde β-kateninin stoplazmik orta/şiddetli 

boyanma gösterdiğini saptamışlardır (22). Çalışmamızda literatür verilerinin aksine PV, ET ve 

kontrol grubunda vakaların tamamında negatif sonuç elde edilmiştir. Bu farklılığa neden olacak 

sebepler olarak çalışmamızda kullanılan primer antikor klonunun literatürde kullanılan klondan 

farklı olması ve kemik iliği dekalsifikasyonu için kullandığımız kimyasal ajanların antikor 

duyarlılığını azaltmış olabileceği düşünülmüştür. Ancak eksternal kontrol olarak kullandığımız 

meme kanseri dokusunda gözlenen pozitiflik dikkate alınırsa β-katenin ekspresyonunun 

gerçekten mevcut olmadığı sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca olgu sayılarının 

artırılması ve farklı antikor klonlarının kullanılması ile yapılacak çalışmalar bu konuda katkı 



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           

                     

 

BOOK OF FULL TEXT        ISBN: 978-625-7341-34-9         www.karadenizkongresi.org        Page | 153 

 

sağlayıcı olacaktır.   

Monica C. ve ark. β-katenin eksikliğinin lenfopoez ve hematopezdeki rolünü 

araştırmak için yaptıkları çalışmada T ve B hücre gelişiminin normal olduğunu, bunun yanı sıra 

hematopoezde β-katenin eksikliğinin önemsiz olduğunu belrtmişler ancak Wnt sinyal 

yolağının hematopoetik sistemde tedavi ile ilişkili süreçlerde ele alınmasının gerekli olabileceği 

yorumuna yer vermişlerdir (23). Non-hematolojik vaka gruplarında yapılan çalışmalarda β-

katenin ile nükleer ve/veya stoplazmik boyanmalar rapor edilmektedir. Rakheja D. ve ark. 

yaptığı çalışmada soliter fibröz tümörlerin %33’ü Beta-katenin ile nükleer boyanma, kalanların 

ise stoplazmik boyanma gösterdiğini saptamışlar (24).Settakorn J. ve ark. 31 intrahepatik 

kolanjiokarsinomlu vakanın β-katenin ile çoğunun granüler stoplazmik, bir kısmının 

membranöz, bir kısmının ise nükleer boyanma gösterdiğini saptamışlardır (25). 

Myeloproliferatif hastalıklara yönelik çalışmalarda ise stoplazmik boyanma rapor edilmektedir 

(21,22).  

Çalışmamızda PV olgularında E-kaderin ile megakaryositik seride %4, eritroid seride 

%24 oranında pozitif sonuç saptanmışken, myeloid seride boyanma saptanmamıştır. ET 

olgularında eritroid seride %48 oranında pozitiflik saptanırken, megakaryositik ve myeloid 

seride pozitiflik saptanmamıştır. Kontrol grubunda eritroid seride %4 oranında pozitif sonuç 

saptanırken megakaryositik ve myeloid seride pozitiflik saptanmamıştır. Bu sonuçlar ile 

gruplar arasında değerlendirme yapıldığında ET olgularında eritroid seride anlamlı bir farklılık 

görülmüştür ve E-kaderin’in ET olgularında eritropoezde rolü olduğu sonucuna varılmıştır. 

Literatürde myeloproliferatif neoplazilerde E-kaderin ile yapılan çalışma bulunmamakla 

birlikte lösemi vakalarını kapsayan çalışmalarda E-kaderin ekspresyonunda azalma ile lösemik 

hücrelerin büyüme ve transformasyonunda artış olduğu bildirilmektedir (26). Zhonghua X. ve 

ark. yaptığı çalışmada E-kaderinin lösemik hücrelerde kaybının β-kateninin hedef genlerde 

nükleer transkripsiyon ve translokasyon aktivasyonuna neden olduğunu göstermişlerdir (27). 
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