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ÖZET 
Nanopartiküllerin sentezi birçok yöntem kullanılarak elde edilmektedir. Bu yöntemler fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik yöntemlerdir. Fiziksel ve kimyasal sentez işleminde toksik kimyasal madde 
kullanımı, enerji tasarrufu ve sürecin uzun olması gibi dezavantajları mevcuttur. Fakat biyolojik 
sentez ile elde edilen nanopartiküllerin ucuz, kolay ve çecre dostu olması araştırmacıları bu alana 
teşvik etmiştir. Altın nanoparçacıklar (AuNP'ler) tıbbi uygulamalarda, elektronik cihazlarda, 
biyosensörlerde ve katalizde gibi geniş kullanımlarından dolayı önemlidir. Bu çalışmada atıl 
durumda bulunan kiraz yaprağından özüt elde edilerk altın nanopartiküllerini sentezledik. Elde 
edilen nanomalzemelerin karekterizasyonu UV-vis, XRD, SEM-EDX, FTIR ve TGA-DTA ile 
yapıldı. Sonuç olarak sentezlenen nanopartiküllerin boyutunun XRD ve SEM analizlerinden 
anlaşılacağı üzere boyutunun nanodüzeyde olduğu tespit edildi. 
Anahtar kelimeler: Altın nanopartikül, kiraz paprağı, UV-Vis, XRD, SEM, TGA-DTA. 

ABSTRACT 
The synthesis of nanoparticles is obtained using many methods. These methods are physical, 
chemical and biological methods. In the physical and chemical synthesis process, there are 
disadvantages such as the use of toxic chemicals, energy saving and long process. But the fact that 
nanoparticles obtained by biological synthesis are cheap, easy and environmentally friendly have 
encouraged researchers to this field. Gold nanoparticles (AuNPs) are important in medical 
applications, electronic devices, biosensors and catalysis. In this study, we synthesized gold 
nanoparticles obtained from the cherry leaf in idle state. The characterization of the obtained 
nanomaterials was done with UV-vis, XRD, SEM-EDX, FTIR and TGA-DTA. As a result, the size 
of the nanoparticles synthesized was determined to be at the nanodial, as can be seen from the XRD 
and SEM analyzes. 
Keywords: Gold nanoparticle, cherry poppy, UV-Vis, XRD, SEM, TGA-DTA. 

GİRİŞ 
Nanoteknoloji, modern malzeme bilimi ve teknolojisinin en aktif araştırma alanlarından 
biridir(Shankar et al. 2016). Nanomalzemelerin üretimi ve uygulamaları fizikokimyasal 
özelliklerinin çok iyi olmasından dolayı hızla artmaktadır(Khoshnamvand et al. 2019). Yirminci 
yüzyılın başlarından beri sayısız metal nanomalzemeler arasında, altın nanomalzemesinin sentezi, 
biyouyumluluk, kararlılığı, güçlü adsorbe etme kapasitesi ve dizayn gibi spesifik özelliklerinden 
dolayı araştırmacıları hızla bu alana doğru kaymıştır(Kanchi et al. 2018). AuNP'leri sentezlemek 
için çok sayıda fiziksel ve kimyasal yöntem geliştirilmiştir; Ancak, hem kimyasal hem de fiziksel 
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yöntemler oldukça maliyetli, yüksek enerji gerektirmesi, sıcaklık, basınç gerektirdiğinden bu 
yöntemlere alternatif yöntem olarak biyolojik yöntem geliştirilmiştir(Baran 2019). Bu yöntemde 
genellikle atıl durumda olan olan bitkisel kaynaklar kullanılarak sentez 
gerçekleştirilmektedir(Biswal et al. 2011)(Baran. 2019)(Acay, Baran, and Eren 2019). Bu çalışmada 
kiraz yaprağı (Prunus avium)  bitkisinden elde edilen özüt ile altın nanomalzeme sentezini çevre 
dostu yöntem ile gerçekleştirdik. 
 

2.MATERYAL ve METOD 
2.1. Kiraz yaprağı (Prunus avium) Özütü ve altın(III) klorid (HAuCI3.3H2O) Çözeltisinin 
Hazırlanması  
Kiraz (Prunus avium) bitkisi Mardinin merkeze bağlı sultan köy mahallesinde temmuz ayında 
toplandı. Önce musluk suyu ile yıkandı ve ardında bir kaç defa distile su ile yıkama yapıldı. Kiraz 
yaprakları oda koşullarına bırakılarak kuruması sağlandı. Ardından kurutulan bitki yaprağından 20 
gr alınıp 500 ml distile su ile birlikte bir beherin içerisine kaynatılmaya bırakıldı. Kaynama 
başladıktan 10 dakika sonra oda koşullarına bırakıldı ve soğutulması beklendi. Daha sonra süzme 
işlemine tabi tutuldu. Elde edilen özüt deneylerde kullanılmak üzere +4 oC’de difrize bırakıldı. 
Ticari olarak alınan Sigma-Aldrich marka 49.0 % saflıkta altın triklorür (HAuCI3.3H2O)  ile 2 mM 
altın çözelti hazırlandı. 

2.2. Sentez ve Karekterizasyon 
Kiraz (Prunus avium) yaprağından önceden hazırlanan 10 özüt ile 500 ml HAuCI3 çözeltisi 1000 ml 
erlene alınıp 50 oC’de su banyosunda reaksiyona bırakıldı. Renk değişimi zamana bağlı olarak 
gözlendi. Agilent Cary 60 UV-Vis spektroskopisi kullanılarak oluşan renk değişimi için absorbans 
değerleri incelenerek AuNP’lerin oluşumu gözlendi. FTIR analizi, Perkin Elmer Spektrum One 
cihazı kullanılarak indirgemeden sorumlu bitki yaprağındaki biyoorganik yapıların fonksiyonel 
grupları incelendi. Reaksiyon sonrası büyük ölçekte elde edilen sıvı süspansiyon OHAUS FC 5706 
marka cihaz  ile 5.000 rpm de 10 dakika santrifüj edilerek diğer karakterizasyon adımları için 
kullanılacak partiküller çöktürüldü. Santrifüj sonunda çöken katı kısım saf su ile defalarca yıkandı 
ve artık yıkama suyunun berrak olduğu görülünce yıkama işlemine son verildi. Yıkama işleminin 
sonunda kalan katı kısım 70 oC’de etüvde 48 saat kurutulmaya bırakıldı. Elde edilen altın 
nanopartikülleri karekterizasyon işleminde kullanılmak üzere saklandı. RadB-DMAX II bilgisayar 
kontrollü X-ışını diftraktometresi (EDX) ile partiküllerin element kompozisyonu değerlendirildi, 
taramalı elektron mikroskobu EVO 40 LEQ (SEM) verileri ile morfolojik görüntüleri incelendi 
RadB-DMAX II bilgisayar kontrollü X-ışını diftraktometresi (XRD) analiziyle partiküllerin kristal 
yapısı değerlendirildi. Kristal tanecik boyutu debye-Scherrer eşitliği kullanılarak hesaplandı. 
Shimadzu TGA-50 cihazı kullanılarak nanomalzemenin termogravimetrik analizleri yapılarak 
malzemenin bozunma sıcaklığı tespit edildi. 
 

3.Bulgular ve Tartışma 
Atıl durumda olan kiraz yapraklarının özütü ve altın çözeltisi reaksiyon ortamına ilave edilerek altın 
iyonunun elementel altına indirgemesini renk değişimine bağlı olarak UV-vis spektroskopisinde 
farklı zaman aralıklarında (0, 30, 60 ve dakika) alınan örneklerle altın nanomalzemesinin  oluşumu 
izlendi(Elemike et al. 2019). UV-vis spektroskopi sonucunda altın nanopartikül oluşumu 
maksimum 564 nm olduğu görüldü(Şekil 1.). Elde ettiğimiz sonuçların benzer başka çalışmalarla 
uyumlu olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1. A) Altın nanopartiküllerin farklı zamanlarda alınan numunelerin UV-vis Analiz Sonucu 

Verileri ve B). Altın nanopartiküllerin oluşumunda kullanılan özüt ve zamanla oluşan altın 
nanomalzeme. 

 
Altın nanomalzemelerinin XRD sonuçları incelendiğinde 2θ’ya karşılık gelen 111o, 200o, 220o ve 
311o de bulunan pikler altının kübik ve  kristal yapısını göstermektedir(Narayanan and Sakthivel 
2011). AuNP’lerin kristal boyutu Debye-Scherrer formülü kullanılarak 21.62 nm olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca şekil 2. ‘de görüldüğü üzere faz diyagramında elde edilen altın 
nanomalzemelerin elementel yapıda olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Debye-Scherrer's denkleminden; (Baran 2019)(Pallela et al. 2018). 
D = Kλ / (β cosθ) 

 
Eşitsizlikte D= Parçacığın boyutu (nm),  K= Sabit (0.90),  λ = Dalgaboyu X-ray (1.5406 oA),  β = 
En yüksek pikin değerinin yarısı radyan cinsinden (FWHM), θ = Kırılma açısı olarak belirtilmiştir. 
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Şekil 2. AuNP’lerin XRD ve faz analizi diyagramı . 

FT-IR spektroskopisi,  Kiraz (Prunus avium) bitkisinde var olan fitokimyasallar ve biyo organik 
bileşiklerin fonksiyonel gruplarını karakterize etmek için kullanıldı. FT-IR spektroskopisi, biyolojik 
yolla sentezlenmiş altın nanopartiküllerin  500-4000 cm -1 arasında çıkan değerler incelendi. Altın 
nanopartiküllerin (AuNP) oluşumu esnasında indirgemede görev alan fonksiyonel gruplar 
incelendiğinde 3324cm-1 de ki pikin –OH gerilmesi, 1636 cm-1 de ki pikin –C=O veya –C=C ait 
olabileceği, 2134 cm-1  de ki pikin aldehite bağlı –C-H gerilmesi olabileği ve ayrıca 1000 cm-1  de 
ki pikin -C-O  ait olabileceği düşünülmektedir (Sunderam et al. 2019)(Kanchi et al. 2018)(Eren and 
Baran 2019). 

A B  

Şekil 3. A. Kiraz (Prunus avium) yaprağından elde edilen özütün FT-IR Analiz Sonucu Verileri.B. 
Sentez sonrası Kiraz (Prunus avium) bitkisinde var olan fonksiyonel gruplarıdaki değişim. 

Kiraz (Prunus avium) yaprak özütü ile sentezlenmiş AuNP'lerin yüzey morfolojisi ve yapısı SEM 
ile analiz edildi(Piruthiviraj, Margret, and Priyadharsani 2016). SEM analizi sentezlenen altın 
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nanomalzemenin boyutu ve morfolojik özelliklerininin aydınlatılmasında kullanılmaktadır(Müller 
et al. 2016). SEM sonuçları gösterdiki, küresel, dörtgen, altıgen, sekizgen, piramid gibi düzensiz 
şekilli nanoparçacıkların bir karışımının elde edildiğini göstermiştir. Plak şeklindeki 
nanoparçacıklar, TEM görüntü analizine dayanarak kenar uzunluğu 16 ile 950 nm arasında değiştiği 
görülmektedir(şekil 4). Benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir(Zhang et al. 2016). 

 

A 

  
                                                     B 

 
                                                        

Şekil  4. A) Kiraz yaprağı ile sentezlenen altın nanomalzemelerin SEM verileri. B) AuNP’lerin EDX 
analizi ile element kompozisyonlarının incelenmesi. 

 
TGA –DTA verileri incelendiğinde AuNP’lerin 25-1000 oC arasında maddenin bozunma 
verileri10oC/dak ısıtma hızıyla N2(g) atmosferinde 20 mL/dak akış hızıyla analiz edildi(Baran, 
2018). TGA-DTA eğrisinden anlaşılacağı üzere 25-116 oC’de ki  kütlece yüzde 5.1’lik kaybın 
nemden kaynaklandığı 116-231 oC de ki kütlece yüzde 4.9’luk kaybın bitki özütünde var olan 
fitokimyasal, aromatik gruplar ve biyoorganik yapılardan meydana geldiği, 231-1000 oC de ki 
kütlece yüzde 55’lik kaybın  altın nanopartiküllerin artık yavaş yavaş bozunduğunu göstermektedir. 
(Rolim et al. 2019)(Baran 2018).   Bu sonuçlar gösteriyorki elde edilen altın nanoparçacıkların ne 
kadar dayanıklı ve yüksek sıcaklıklarda dirençli olduğu şekil 5’te görülmektedir. 
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Şekil.5. Kiraz yaprağından  sentezlenen AuNP’lerin TGA-DTA verileri. 

 
SONUÇ 
Bu çalışma, kiraz yaprak özütü kullanılak altın iyonunu elementel yapıya indirgemede 
kullanılmıştır. Sentezlenen AuNP'ler 10-920 nm arasında düzgün yapılar olduğu(piramid, düzgün 
dörtyüzlü ve düzgün sekizyüzlü,  altıgen, sekizgen) sonucuna varıldı. Ayrıca önerilen bu bitkisel 
kaynaklı yöntem kolay, hızlı ve uygun maliyetli olup, ticari sektörlerde geniş uygulama alanına 
sahiptir. Yukarıda bahsedilen özelliklerden dolayı, bu yöntem AuNP'lerin endüstriyel olarak 
ölçeklendirilmesi için en uygun yöntemdir. Son olarak, bu çalışma malzeme bilimi, nano teknoloji 
ve yeşil kimya alanında potansiyel bir sentez olmasını sağlamaktadır. Bu çok ucuz ve yeşil 
biyosentez yöntemi, tıbbi ve endüstriyel uygulamalarda da potansiyel olarak uygulanabilir. 
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ABSTRACT 

A net (𝑥𝑥𝛼𝛼) in a Banach lattice 𝑓𝑓-algebra 𝐸𝐸 is called the multiplicative norm convergent to 𝑥𝑥 ∈ 𝐸𝐸 if 
‖|𝑥𝑥𝛼𝛼 − 𝑥𝑥|⋀𝑢𝑢‖ → 0 for all 𝑢𝑢 ∈ 𝐸𝐸+. This convergence has been investigated and applied in a recent 
paper by Aydın. In this paper, we introduce the notion of the 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator that is an operator 
𝑇𝑇 between Banach lattice 𝑓𝑓-algebras 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹 such that, for any order bounded net (𝑥𝑥𝛼𝛼) in 𝐸𝐸, there is 
a subnet (𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽)  so that the net �𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽)� is norm multiplicative convergent to some elements 𝑦𝑦 ∈ 𝐹𝐹. 
We study this concept and investigate its relationship with the other kind of operators. 

 Keywords: 𝑚𝑚𝑚𝑚-Convergence, Banach Lattice 𝑓𝑓-Algebra, 𝑚𝑚𝑚𝑚-Convergence. 
 

1. INTRODUCTORY FACTS 

First of all, let us remember some notations and terminologies used in this paper. Let 𝐸𝐸 be a real 
vector space. Then 𝐸𝐸 is called ordered vector space if it has an order relation ≤ (i.e, ≤ is reflexive, 
antisymmetric and transitive). Moreover, that is compatible with the algebraic structure of 𝐸𝐸 that 
means 𝑦𝑦 ≤ 𝑥𝑥 implies 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 ≤ 𝑥𝑥 + 𝑧𝑧 for all 𝑧𝑧 ∈ 𝐸𝐸 and 𝜆𝜆𝑦𝑦 ≤ 𝜆𝜆𝑥𝑥 for each 𝜆𝜆 ≥ 0. Also, an ordered 
vector 𝐸𝐸 is said to be vector lattice (or, Riesz space) if, for each pair of vectors 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝐸𝐸, the supremum 
𝑥𝑥 ∨ 𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠{𝑥𝑥,𝑦𝑦} and the infimum 𝑥𝑥 ∧ 𝑦𝑦 = 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓{𝑥𝑥,𝑦𝑦} both exist in E. Moreover, 𝑥𝑥+: = 𝑥𝑥 ∨ 0, 𝑥𝑥+: =
(−𝑥𝑥) ∨ 0, and |𝑥𝑥|: = 𝑥𝑥 ∨ (−𝑥𝑥) are called the positive part, the negative part, and the absolute value 
of 𝑥𝑥 ∈ 𝐸𝐸, respectively. Also, two vectors 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 in a vector lattice is said to be disjoint whenever |𝑥𝑥| ∧
|𝑦𝑦| = 0.  A partially ordered set 𝐼𝐼 is called directed if, for each 𝑎𝑎1,𝑎𝑎2 ∈ 𝐼𝐼, there is another a ∈ I such 
that 𝑎𝑎 ≥ 𝑎𝑎1 and 𝑎𝑎 ≥ 𝑎𝑎2 (or, 𝑎𝑎 ≤ 𝑎𝑎1 and 𝑎𝑎 ≤ 𝑎𝑎2). A function from a directed set 𝐼𝐼 into a set 𝐸𝐸 is called 
a net in 𝐸𝐸. A net (𝑥𝑥𝛼𝛼)𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 in a vector lattice 𝑋𝑋 is called order convergent (or shortly, 𝑚𝑚-convergent) to 
𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 if there exists another net (𝑦𝑦𝛽𝛽)𝛽𝛽𝛼𝛼𝛽𝛽 satisfying 𝑦𝑦𝛽𝛽 ↓ 0 (i.e. 𝑦𝑦𝛽𝛽 ↓ and 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓(𝑦𝑦𝛽𝛽) = 0), and for any 
𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 there exists 𝛼𝛼𝛽𝛽𝛽𝛽𝜖𝜖 such that |𝑥𝑥𝛼𝛼 − 𝑥𝑥| ≤ 𝑦𝑦𝛽𝛽 for all 𝛼𝛼 ≥ 𝛼𝛼𝛽𝛽. In this case, we write 𝑥𝑥𝛼𝛼

𝑜𝑜
→𝑥𝑥; for more 

details see for example [2,8,9].  

 

A vector lattice 𝐸𝐸 under an associative multiplication is said to be a Riesz algebra whenever the 
multiplication makes 𝐸𝐸 an algebra (with the usual properties), and in addition, it satisfies the 
following property: 𝑥𝑥.𝑦𝑦 ∈ 𝐸𝐸+ for every 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝐸𝐸+; see for example [2,3,9]. A Riesz algebra 𝐸𝐸 is called 
commutative if 𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑥𝑥 for all 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝐸𝐸. A Riesz algebra 𝐸𝐸 is called f-algebra if 𝐸𝐸 has additionally 
property that 𝑥𝑥 ∧ 𝑦𝑦 = 0 implies (𝑥𝑥𝑧𝑧) ∧ 𝑦𝑦 = (𝑧𝑧𝑥𝑥) ∧ 𝑦𝑦 = 0 for all 𝑧𝑧 ∈ 𝐸𝐸+. A vector lattice 𝐸𝐸 is called 
Archimedean whenever 1

𝑛𝑛
𝑥𝑥 ↓ 0 holds in 𝐸𝐸 for each 𝑥𝑥 ∈ 𝐸𝐸+. Every Archimedean 𝑓𝑓-algebra is 

commutative; see Theorem 140.10 [9]. Assume 𝐸𝐸 is an Archimedean 𝑓𝑓-algebra with a multiplicative 
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unit vector 𝐸𝐸. Then, by applying Theorem 142.1(v) [9], in view of 𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒2 ≥ 0, it can be seen 
that 𝑒𝑒 is a positive vector. In this article, unless otherwise, all vector lattices are assumed to be real 
and Archimedean, and so 𝑓𝑓-algebras are commutative. Also, throughout this article, 𝐿𝐿(𝐸𝐸,𝐹𝐹) denotes 
the space of all linear operators and 𝐿𝐿𝑏𝑏(𝐸𝐸,𝐹𝐹) denotes the space of all order bounded operators 
between vector spaces 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹 and 𝑥𝑥𝑦𝑦 means multiplation of 𝑥𝑥 and 𝑦𝑦.  

Recall that an 𝑓𝑓-algebra 𝐸𝐸 which is at the same time a Banach lattice is called a Banach lattice 𝑓𝑓-
algebra whenever ‖𝑥𝑥𝑦𝑦‖ ≤ ‖𝑥𝑥‖‖𝑦𝑦‖ holds for all 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝐸𝐸. A net (𝑥𝑥𝛼𝛼) in a Banach lattice 𝑓𝑓-algebra 𝐸𝐸 
is said to be multiplicative norm convergent (or shortly, 𝑚𝑚𝑚𝑚-convergent) to 𝑥𝑥 ∈ 𝐸𝐸 if  
‖|𝑥𝑥𝛼𝛼 − 𝑥𝑥| ∧ 𝑢𝑢‖ → 0 for all 𝑢𝑢 ∈ 𝐸𝐸+. Abbreviated as 𝑥𝑥𝛼𝛼

𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑥𝑥. Also, (𝑥𝑥𝛼𝛼) is said to be mn-Cauchy if 

the net (𝑥𝑥𝛼𝛼 − 𝑥𝑥𝛼𝛼′)(𝛼𝛼,𝛼𝛼′)∈𝛼𝛼𝐴𝐴𝛼𝛼 𝑚𝑚𝑚𝑚-converges to 0. 𝐸𝐸 is called 𝑚𝑚𝑚𝑚-complete if every 𝑚𝑚𝑚𝑚-Cauchy net in 

𝐸𝐸 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-convergent, and 𝐸𝐸 is called 𝑚𝑚𝑚𝑚-continuous if every 𝑥𝑥𝛼𝛼
𝑜𝑜
→𝑥𝑥 net implies 𝑥𝑥𝛼𝛼

𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑥𝑥 in 𝐸𝐸; see for 

detail information [3]. 

Recall that an operator 𝑇𝑇:𝑋𝑋 → 𝑌𝑌 between two normed vector spaces is said to be compact operator 
whenever 𝑇𝑇 maps the closed unit ball 𝑈𝑈 of 𝑋𝑋 onto a norm relatively compact subset of 𝑌𝑌 i.e.,  𝑇𝑇(𝑈𝑈)������� 
is a norm compact subset of  𝑌𝑌. In other words, 𝑇𝑇 is a compact operator iff, for every norm bounded 
sequence (𝑥𝑥𝑛𝑛) of 𝑋𝑋, there is a subsequence �𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� such that the sequence �𝑇𝑇𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� norm convergent 
in 𝑌𝑌. Motivated from the above definition, we give the following notions. 

Definition 1.1. Let 𝑇𝑇 be an operator between Banach lattice 𝑓𝑓-algebras 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹. Then 𝑇𝑇 is 
called 

1) 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact if, for any order bounded net (𝑥𝑥𝛼𝛼) in 𝐸𝐸, there is a subnet (𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) such that 

𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽)
𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑦𝑦 for some 𝑦𝑦 ∈ 𝐹𝐹, 

2) sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact if the condition holds only for sequences. 
 

For Banach lattice 𝑓𝑓-algebras 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹, one can define an 𝑚𝑚𝑚𝑚-continuous operator 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 
whenever 𝑥𝑥𝛼𝛼

𝑚𝑚𝑛𝑛
�� 0 in 𝐸𝐸 implies 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼)

𝑚𝑚𝑛𝑛
�� 0 in 𝐹𝐹. 

 

Remark 1.2. 

i. The collections of all 𝑚𝑚𝑚𝑚-continuous operators and 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operators between Banach 
lattice 𝑓𝑓-algebras are vector spaces. 

ii. Every norm compact operator between Banach lattice 𝑓𝑓-algebras is sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. 
Indeed, assume 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 is a norm compact operator between Banach lattice 𝑓𝑓-algebras. Fix 
an order bounded sequence (𝑥𝑥𝑛𝑛) in 𝐸𝐸. So, (𝑥𝑥𝑛𝑛) is norm bounded in  𝑋𝑋. Then there is a 

subsequence �𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� such that 𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘�
‖.‖
�� 𝑦𝑦 for some 𝑦𝑦 ∈ 𝐹𝐹. Hence, we get 𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘�

𝑚𝑚𝑛𝑛
�� 𝑦𝑦; see 

Remark 1.2(ii) [3]. 

iii. Let 𝐸𝐸 be a vector lattice and 𝐹𝐹 be a normed space. An operator 𝑇𝑇 ∈ 𝐿𝐿(𝑋𝑋,𝑌𝑌) is said to be 𝜖𝜖𝐴𝐴-
compact if  𝑇𝑇[−𝑥𝑥, 𝑥𝑥] is relatively compact for every 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋+; see [7]. Then, by applying 
Remark 1.2(ii) [3], it can be seen that every 𝜖𝜖𝐴𝐴-compact operator between Banach lattice 𝑓𝑓-
algebras is 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. 

 
2. MAİN RESULTS 
We begin the section with the next theorem which is similar to Theorem 5.1 [2] and is the composition 
of an 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator with 𝑚𝑚𝑚𝑚-continuous and order bounded operators. 
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Theorem 2.1. Let 𝐸𝐸,𝐹𝐹 and 𝐺𝐺 Banach Lattice 𝑓𝑓-algebras. For operators 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 and 𝑆𝑆:𝐹𝐹 → 𝐺𝐺, we 
have the following properties; 

i. if 𝑇𝑇 is (sequentially) 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact and 𝑆𝑆 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-continuous operators then 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐺𝐺 is a 
(sequentially) 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator. 

ii. if 𝑇𝑇 is order bounded and 𝑆𝑆 is (sequentially) 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operators then 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐺𝐺 is a 
(sequentially) 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator. 
 

Proof: (i) Suppose (𝑥𝑥𝛼𝛼) is an order bounded net in 𝐸𝐸. Then there are a subnet (𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) and 𝑥𝑥 ∈ 𝐸𝐸 such 

that 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽)
𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑥𝑥 because 𝑇𝑇 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. It follows from the 𝑚𝑚𝑚𝑚-continuity of 𝑆𝑆 that 

S �T �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽��
𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑆𝑆(𝑥𝑥) or (𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇)(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽)

𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑆𝑆(𝑥𝑥). Therefore, 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. 

(ii) Let (𝑥𝑥𝛼𝛼) be an order bounded net in 𝐸𝐸. Then 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼) is order bounded in 𝐹𝐹 because 𝑇𝑇 is 
order bounded operator. Next, by applying the 𝑚𝑚𝑚𝑚-compactness of 𝑆𝑆, there are a subnet (𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) and 

𝑧𝑧 ∈ 𝐺𝐺 such that 𝑆𝑆 �𝑇𝑇 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽� − 𝑧𝑧�
𝑚𝑚𝑛𝑛
�� 0. Therefore, 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. 

The sequential cases are analogous. 
 

In the next proposition, we give 𝑚𝑚𝑚𝑚-compactness of order bounded operators.   

Proposition 2.2. Every order bounded operator from a Banach Lattice 𝑓𝑓-algebra to an atomic order 
continuous Kantorovich-Banach 𝑓𝑓-algebra is 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. 

Proof: Assume 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 is order bounded operator between Banach Lattice 𝑓𝑓-algebra 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹 with 
𝐹𝐹 being atomic order continuous KB-space. Take an order bounded net (𝑥𝑥𝛼𝛼) in 𝐸𝐸. Since 𝑇𝑇 is order 
bounded, 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼)  is order bounded net in 𝐹𝐹. By applying Remark 6 [4], we have a subnet (𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) such 
that 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) is order convergent. Thus, 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) is norm convergent because 𝐹𝐹 has the order continuous 
norm. Therefore, by applying Remark 1.2(ii), we get the desired result. 

Recall that, for vector lattices 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹, if 𝑓𝑓:𝐸𝐸 → ℝ is order bounded and 𝑢𝑢 ∈ 𝐹𝐹 then the symbol 𝑓𝑓 ⊗
𝑢𝑢 stands for a rank one operator (i.e. 𝑓𝑓 ⊗ 𝑢𝑢 ∈ 𝐿𝐿𝑏𝑏(𝐸𝐸,𝐹𝐹) 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 (𝑓𝑓 ⊗ 𝑢𝑢)(𝑥𝑥): = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑢𝑢 for all 𝑥𝑥 ∈ 𝐸𝐸). 
Any operator 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 of the form 𝑇𝑇 ≔ ∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ⊗ 𝑢𝑢𝑖𝑖  where 𝑓𝑓𝑖𝑖 ∈ 𝐸𝐸�  and 𝑢𝑢𝑖𝑖 ∈ 𝐹𝐹 for any 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑚𝑚, 
is called a finite rank operator. It is known that finite rank operators are compact. Similarly, we have 
the following result. 

Proposition 2.3. Let 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹 be Banach lattice 𝑓𝑓-algebras. Define 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 as 𝑇𝑇𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑦𝑦, where 
𝑦𝑦 ∈ 𝐹𝐹 and 𝑓𝑓 is a linear functional on 𝐸𝐸. If 𝑓𝑓:𝐸𝐸 → ℝ  is bounded then 𝑇𝑇 is (sequentially) 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. 

Proof: We show only 𝑇𝑇 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact, and the other case is analogous. Let (𝑥𝑥𝛼𝛼) be an order 
bounded net in 𝐸𝐸. Then 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝛼𝛼) is bounded in ℝ, so there is a subnet (𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) such that 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) → λ for 
some 𝜆𝜆 ∈ ℝ. Now, for a fixed 𝑢𝑢 ∈ 𝐹𝐹+, we have  

 

��𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) − 𝜆𝜆𝑦𝑦� 𝑢𝑢� = ��𝑓𝑓(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽)y − 𝜆𝜆𝑦𝑦� 𝑢𝑢� ≤ �𝑓𝑓 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽� − 𝜆𝜆�  ‖𝑦𝑦‖‖𝑢𝑢‖ → 0. 

 

Therefore, 𝑇𝑇 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. 
 

By the same way in the proof of Proposition 2.3., it can be easily shown that finite rank operator is 
𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. Also, we have the following work which is similar to Theorem 5 [4]. 
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Theorem 2.4. Let 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹 be Banach lattice 𝑓𝑓-algebras with 𝐸𝐸 being sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-complete 
space. Then the set of all sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operators is a closed subspace of 𝐿𝐿(𝐸𝐸,𝐹𝐹). 

 

Proof: Let 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹 be Banach lattice 𝑓𝑓-algebras. The set of all sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operators 
is clearly linear. Take 𝑆𝑆𝑐𝑐(𝐸𝐸,𝐹𝐹) as the set of all sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operators from 𝐸𝐸 to 𝐹𝐹. We 
show 𝑆𝑆𝑐𝑐(𝐸𝐸,𝐹𝐹) is a closed subspace of 𝐿𝐿(𝐸𝐸,𝐹𝐹). To show that, take a sequence (𝑇𝑇𝑚𝑚) of sequentially 
𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operators in 𝑆𝑆𝑐𝑐(𝐸𝐸,𝐹𝐹) such that it is norm convergent to an operator 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹. We show 
𝑇𝑇 ∈ 𝑆𝑆𝑐𝑐(𝐸𝐸,𝐹𝐹). Let's fix an order bounded sequence (𝑥𝑥𝑛𝑛) in 𝐸𝐸. Then, by a standard diagonal argument, 
for every 𝑚𝑚, there exists a subsequence (𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘) such that 𝑇𝑇𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘) is 𝑚𝑚𝑚𝑚-convergent. We may assume 
without loss of generality that, for every 𝑚𝑚, we have 𝑇𝑇𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑛𝑛)

𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑦𝑦𝑚𝑚 as 𝑚𝑚 → ∞. We show that (𝑦𝑦𝑚𝑚) is 

an 𝑚𝑚𝑚𝑚-Cauchy sequence in 𝐹𝐹. For arbitrary 𝑢𝑢 ∈ 𝐸𝐸+, we can observe the following inequality 
 
‖|𝑦𝑦𝑚𝑚 − 𝑦𝑦𝑘𝑘|𝑢𝑢‖ ≤ ‖𝑦𝑦𝑚𝑚 − 𝑦𝑦𝑘𝑘‖‖𝑢𝑢‖ ≤ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚 inf

𝑛𝑛
‖𝑇𝑇𝑚𝑚𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑥𝑥𝑛𝑛‖‖𝑢𝑢‖ ≤ ‖𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝑘𝑘‖ ‖𝑢𝑢‖. 

 

Since (𝑇𝑇𝑚𝑚) is norm convergent, it is norm Cauchy, i.e., ‖𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝑘𝑘‖ → 0. It means that (𝑦𝑦𝑚𝑚) is an 𝑚𝑚𝑚𝑚-
Cauchy sequence in 𝐹𝐹. Hence, there are some 𝑓𝑓 ∈ 𝐹𝐹 such that 𝑦𝑦𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑓𝑓 in 𝐹𝐹 because 𝐹𝐹 is sequentially 

𝑚𝑚𝑚𝑚-complete. Now, we fix 𝜀𝜀 > 0 and 𝑢𝑢 ∈ 𝐸𝐸+. For any 𝑚𝑚 ∈ ℕ, we have 
 

‖|𝑇𝑇𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑓𝑓|𝑢𝑢‖ ≤ ‖|𝑇𝑇𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑥𝑥𝑛𝑛|𝑢𝑢‖ + ‖|𝑇𝑇𝑚𝑚𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑦𝑦𝑚𝑚|𝑢𝑢‖ + ‖|𝑦𝑦𝑚𝑚 − 𝑓𝑓|𝑢𝑢‖. 
 

So, we can find an index 𝑚𝑚0 such that ‖𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇‖ < 1
3
𝜀𝜀 and ‖𝑦𝑦𝑚𝑚 − 𝑓𝑓‖ < 1

3
𝜀𝜀 for all 𝑚𝑚 ≥ 𝑚𝑚0. Also, 

we can find an index 𝑚𝑚0 so that ‖|𝑇𝑇𝑚𝑚𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑦𝑦𝑚𝑚|𝑢𝑢‖ < 1
3
𝜀𝜀 . As a result, we can get ‖|𝑇𝑇𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑓𝑓|𝑢𝑢‖ < 𝜀𝜀, 

that is, 𝑇𝑇𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑓𝑓. Therefore, we get the desired result. 

In the following propositions, we give 𝑚𝑚𝑚𝑚-compactness for the disjoint sequence. 

Proposition 2.5. Let E and F be Banach lattice f-algebras with F having order continuous norm and 
T: E → F is order continuous operator. Then T is sequentially mn-compact operator for the disjoint 
sequence. 

Proof: Let (𝑥𝑥𝑛𝑛) be an order bounded disjoint sequence in 𝐸𝐸. Then, by using Corollary 3.6 [5], we can 
get 𝑥𝑥𝑛𝑛

𝑜𝑜
→ 0. Hence, 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑛𝑛) 

𝑜𝑜
→0 in 𝐹𝐹 because 𝑇𝑇 is order continuous. Then since 𝐹𝐹 has order continuous 

norm, we get ‖𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑛𝑛) ‖ → 0. Therefore, it follows from Remark 1.2(ii) [3] that 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑛𝑛)  
𝑚𝑚𝑛𝑛
�� 0. 

Let 𝑇𝑇 be an operator between vector lattices. Then 𝑇𝑇 is said to be lattice homomorphism whenever 
𝑇𝑇(𝑥𝑥 ∨ 𝑦𝑦) = 𝑇𝑇(𝑥𝑥) ∨  𝑇𝑇(𝑦𝑦). 

Proposition 2.6. Let 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹 be Banach lattice 𝑓𝑓-algebras. If 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 is a lattice homomorphism 
and 𝑦𝑦𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑛𝑛
�� 0 for every disjoint sequence (𝑦𝑦𝑛𝑛) in the solid hull of 𝑇𝑇(𝜖𝜖), where 𝜖𝜖 is a order bounded 

subset of 𝐸𝐸, then 𝑇𝑇 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator for the disjoint sequence. 

Proof: Suppose (𝑥𝑥𝑛𝑛) is an order bounded disjoint sequence in 𝐸𝐸. Then we have that �𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑛𝑛)� is also 
the disjoint sequence in 𝐹𝐹 because 𝑇𝑇 is lattice homomorphism. Hence, it is clear that 𝑇𝑇(𝑥𝑥_𝑚𝑚 ) ∈
𝑠𝑠𝑚𝑚𝑙𝑙({𝑇𝑇(𝑥𝑥_𝑚𝑚 ):𝑚𝑚 ∈ ℕ}) = {𝑥𝑥 ∈ 𝐹𝐹:∃𝑦𝑦 ∈ (𝑇𝑇(𝑥𝑥_𝑚𝑚 ))  𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤ℎ |𝑥𝑥| ≤ |𝑦𝑦|}. By the assumption, we see that 
𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑛𝑛) 

𝑚𝑚𝑛𝑛
�� 0 in 𝐹𝐹.  
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Let 𝑇𝑇 be an operator between 𝑓𝑓-algebras. Then 𝑇𝑇 is said to be algebraic homomorphism if T(xy) =
T(x)T(y). Now we investigate the composition of a sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator with an 
algebraic and lattice homomorphism in the following theorem which is similar to Proposition 9.4 [6]. 

Theorem 2.7. Let 𝐸𝐸, 𝐹𝐹 and 𝐺𝐺 be Banach lattice 𝑓𝑓-algebras. If 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 is a sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact 
operator and 𝑆𝑆:𝐹𝐹 → 𝐺𝐺 is a surjective algebraic and lattice homomorphism then 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇:𝐸𝐸 →  𝐺𝐺 is 
sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator. 

Proof: Assume (𝑥𝑥𝑛𝑛) is a order bounded sequence in 𝐸𝐸. Then there exists a subsequence (𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘) such 
that  𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘�

𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑦𝑦 in 𝐹𝐹 for some 𝑦𝑦 ∈ 𝐹𝐹 because 𝑇𝑇 is sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. Put 𝑢𝑢 ∈ 𝐺𝐺+. Then since 

𝑆𝑆 is surjective, we have some 𝑣𝑣 ∈ 𝐹𝐹+ such that 𝑆𝑆𝑣𝑣 = 𝑢𝑢. Also, we have ��𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − 𝑦𝑦�𝑣𝑣� → 0 because 
of 𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘�

𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑦𝑦 in 𝐹𝐹.  

On the other hand, since 𝑆𝑆 is lattice homomorphism, it is a positive operator. Thus, by applying 

Theorem 4.3 [1], we get that 𝑆𝑆 is norm continuous. So, we get 𝑆𝑆��𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − 𝑦𝑦�𝑣𝑣�
‖.‖
�� 0, i.e., for fixed 

𝜀𝜀 > 0, there is 𝑘𝑘0 ∈ ℕ such that �𝑆𝑆��𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − 𝑦𝑦�𝑣𝑣�� < 𝜀𝜀 for all 𝑘𝑘 ≥ 𝑘𝑘0. Taking into account that 𝑆𝑆 
is an algebraic homomorphism, we get that �𝑆𝑆��𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − 𝑦𝑦�𝑣𝑣�� = �𝑆𝑆��𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − 𝑦𝑦��𝑆𝑆𝑣𝑣�. Also, by 
using the lattice homomorphismness of 𝑆𝑆 and 𝑆𝑆𝑣𝑣 = 𝑢𝑢, we have  
  

��𝑆𝑆𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − 𝑆𝑆𝑦𝑦�𝑢𝑢� = �𝑆𝑆��𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − 𝑦𝑦��𝑆𝑆𝑣𝑣� < 𝜀𝜀 

 

for all 𝑘𝑘 ≥ 𝑘𝑘0. Since 𝑢𝑢 ∈ 𝐺𝐺+ is arbitrary, we get (𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇)(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘)
𝑚𝑚𝑛𝑛
��  𝑆𝑆𝑦𝑦. Therefore, 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇 is sequentially 

𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. 

Recall that a sublattice 𝑌𝑌 of a vector lattice 𝐸𝐸 is called regular if for every subset 𝜖𝜖 of 𝑌𝑌, 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓{𝜖𝜖} is 
the same in 𝐸𝐸 and in 𝑌𝑌 whenever 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓{𝜖𝜖} exists in 𝑌𝑌; see Definition 2.4 [5]. Similarly we can say that 
a Banach lattice sub- 𝑓𝑓-algebra 𝑌𝑌 of a Banach lattice 𝑓𝑓-algebra 𝐸𝐸 is said to be 𝑚𝑚𝑚𝑚-regular if every 
𝑚𝑚𝑚𝑚-convergent net (𝑦𝑦𝛼𝛼) in 𝑌𝑌 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-convergent in 𝐸𝐸. 

Corollary 2.8. Let 𝐸𝐸, 𝐹𝐹 and 𝐺𝐺 be Banach lattice 𝑓𝑓-algebras, 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 be a sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact 
operator and 𝑆𝑆:𝐹𝐹 → 𝐺𝐺 be an algebraic and lattice homomorphism. If 𝑆𝑆(𝐹𝐹) is 𝑚𝑚𝑚𝑚-regular in 𝐺𝐺 then 𝑆𝑆 ∘
𝑇𝑇:𝐸𝐸 →  𝐺𝐺 is sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator. 

Proof: By applying Theorem 2.7. we get that 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇:𝐸𝐸 →  𝑆𝑆(𝐹𝐹) is sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact because 
the lattice homomorphismness of 𝑆𝑆 implies the vector sublattice of 𝑆𝑆(𝐹𝐹). 

Next, let's show the sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compactness of 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇:𝐸𝐸 →  𝐺𝐺. Take an order bounded sequence 
(𝑥𝑥𝑛𝑛) in 𝐸𝐸. Then there is a subsequence (𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘) such that 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘)

𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑦𝑦 in 𝑆𝑆(𝐹𝐹) for some 𝑦𝑦 ∈  𝑆𝑆(𝐹𝐹). 

By the assumption, we have  𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘�
𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑦𝑦 in 𝐺𝐺. Therefore, 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇:𝐸𝐸 →  𝐹𝐹 is sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-

compact. 

Corollary 2.9. Let 𝐸𝐸, 𝐹𝐹 and 𝐺𝐺 be Banach lattice 𝑓𝑓-algebras, 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 be a sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact 
operator and 𝑆𝑆:𝐹𝐹 → 𝐺𝐺 be an algebraic and lattice homomorphism. If the ideal 𝐼𝐼𝑆𝑆(𝐹𝐹) generated by 𝑆𝑆(𝐹𝐹) 
is 𝑚𝑚𝑚𝑚-regular in 𝐺𝐺 then 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇:𝐸𝐸 →  𝐺𝐺 is sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator. 
 

Proof: Assume (𝑥𝑥𝑛𝑛) is an order bounded sequence in 𝐸𝐸. Then there exist a subsequence (𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘) and 
𝑦𝑦 ∈ 𝐹𝐹 such that 𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘�

𝑚𝑚𝑛𝑛
��𝑦𝑦 in 𝐹𝐹 because 𝑇𝑇 is sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. Put a vector 0 ≤ 𝑢𝑢 ∈ 𝐼𝐼𝑆𝑆(𝐹𝐹). 

Thus, there is 𝑧𝑧 ∈ 𝐹𝐹+ such tha0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑆𝑆𝑧𝑧 t. So, for fixed 𝜀𝜀 > 0, there exists an index 𝑘𝑘0 such that 
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�𝑆𝑆��𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − 𝑦𝑦�𝑧𝑧�� = ��𝑆𝑆𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − S𝑦𝑦�𝑆𝑆𝑧𝑧� < 𝜀𝜀 for all 𝑘𝑘 ≥ 𝑘𝑘0. Also, it follows from 0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑆𝑆𝑧𝑧 
that 

𝑆𝑆��𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − 𝑦𝑦�𝑢𝑢� ≤ �𝑆𝑆𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘� − S𝑦𝑦�𝑆𝑆𝑧𝑧. 

  

By using the same way given in the proof of Theorem 2.7., we get that 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐼𝐼𝑆𝑆(𝐹𝐹) is sequentially 
𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. Then we have that 𝑆𝑆 ∘ 𝑇𝑇:𝐸𝐸 →  𝐺𝐺 is sequentially 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact because 𝐼𝐼𝑆𝑆(𝐹𝐹) is 𝑚𝑚𝑚𝑚-
regular in 𝐺𝐺.  
The following result is similar to Proposition 13 [4]. 

Proposition 2.10.  Let 𝐸𝐸 and 𝐹𝐹 be two Banach lattice 𝑓𝑓-algebras with 𝐹𝐹 being 𝑚𝑚𝑚𝑚-complete and 
𝑇𝑇:𝐸𝐸 → 𝐹𝐹 be a positive 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact operator. If 0 ≤ 𝑆𝑆 ≤ 𝑇𝑇 and 𝑇𝑇 is lattice homomorphism then 𝑆𝑆 is 
𝑚𝑚𝑚𝑚-compact. 

Proof: Suppose a net (𝑥𝑥𝛼𝛼) is order bounded in 𝐸𝐸. Then there is a subnet (𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) such that 𝑇𝑇(𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽) is 
𝑚𝑚𝑚𝑚-convergent in 𝐹𝐹. Let's fix 𝑢𝑢 ∈ 𝐹𝐹+. So, by applying Lemma 1.6 [2] and using lattice 
homomorphism of 𝑇𝑇, we have 
 

�𝑆𝑆 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽� − 𝑆𝑆 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛾𝛾�� 𝑢𝑢 ≤ 𝑆𝑆 ��𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽 − 𝑥𝑥𝛼𝛼𝛾𝛾�� 𝑢𝑢 ≤ 𝑇𝑇 ��𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽 − 𝑥𝑥𝛼𝛼𝛾𝛾�� 𝑢𝑢 ≤ �𝑇𝑇 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽� − 𝑇𝑇 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛾𝛾�� 𝑢𝑢 

 

Thus, 𝑆𝑆 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽� is an 𝑚𝑚𝑚𝑚-Cauchy net in 𝐹𝐹 because of ��𝑇𝑇 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽� − 𝑇𝑇 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛾𝛾�� 𝑢𝑢� → 0. Since 𝐹𝐹 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-

complete, there exists some 𝑦𝑦 ∈ 𝐹𝐹 so that 𝑆𝑆 �𝑥𝑥𝛼𝛼𝛽𝛽�
𝑚𝑚𝑛𝑛
�� 0. Therefore, we get 𝑆𝑆 is 𝑚𝑚𝑚𝑚-compact.  
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ABSTRACT 
With the developing technology, the requirements of the logistics sector are changing day by day. 
The existing curtain trailers have a wide range of use due to their low price, low weight and loading 
flexibility. However, the low safety and water protection of these trailers cause them not to be 
preferred for the transportation of valuable materials. Box vehicles are therefore widely used in 
Europe. However, due to the high prices of the box type trailers currently used, especially in large 
fleets can not find their place. For this reason, a box type vehicle has to be produced at prices close 
to the price of the tarpaulin trailers. The activities to be performed within the scope of the project are 
covered under some headings. One of these titles is the analysis of 3D design. In this analysis process, 
our aim is to ensure that the materials used in the design remain below the limit of plastic exchange 
for certain forces applied, to have the required strength resistance criteria and to be able to show 
resistance under certain conditions. In this publication, our 3D design is analyzed with ANSYS 
program. It was ensured that the first prototype was less problematic with the analysis approaches. 
Key words: Box, Trailer, Analysis 

 
1.INTRODUCTION  
The changing logistics sector needs different vehicle requirements. One of them is a new vehicle 
design which is safer than the vehicles with a curtain and it is more suitable than other box vehicles. 
Within the scope of the project, due to the low cost of welded and along the vehicle chassis, a low 
cost box vehicle will be produced to by using glass reinforced polyester sheet and plywood. Plywood 
is a material that is resistant to impacts and dynamic loading.(1) Sandwich panels will be 
manufactured in Turkey for the first time to be used in semi-trailer, so production will be performed 
for the first time in such a large size. In addition, the Turkish shipping sector widely uses the 'box-
type vehicles and these are very expensive. The trailer to be developed, change the perception of 
qualified transportation to the sector and provide an innovative perspective. After the benchmark 
studies within the scope of the project, basic design criteria such as vehicle length, expected internal 
net width and internal net height will be determined according to the regulations. The thickness of 
the panel will be determined according to the expected internal net width. Then, the determined panel 
thicknesses will be calculated according to Code XL norms and the forces to be based on will be 
calculated. The design will be confirmed by analysis based on the determined strength. These 
analyzes will be carried out by ANSYS program. 

 
2.METHOD 
Many scientific laws that have been adopted in the world have been accepted by many theories and 
are not in the values of physics and mathematics. We cannot find the net values of the finite element 
analysis in the environment and conditions affected by multiple factors that divide the smallest units 
by using a kind of inductive method to reach us. In this way, many physics rules and mathematical 
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rules give us the results that are closest to reality with a kind of induction method. Initially, these 
were done with many computational methods. Nowadays computer assisted programs are designed 
for this work and they are simplified to help us for our analysis. One of them is the ANSYS program. 
ANSYS is a commercial Finite Element analysis program used for many years (2). The ANSYS 
program is one of the world's leading analysis programs and is known as the engineering program. 
Can make static, dynamic, heat flow and liquid flow analysis with ANSYS. (3). ANSYS program on 
the basis of a panel analysis when we need to make a point where we need to fix the force and other 
necessary conditions as a result of entering the system as a result of the analysis results is a program. 
In order to evaluate the results of this analysis, we need to know the values such as yield strength and 
elastic modulus of our material beforehand. (The details are not specified because it is a trade secret). 
These analyzes are performed for load security and scenarios. 

2.1 LOADING WITH 30 TONS (ATTACHED FROM KING PIN)  
The welding connections of the model are defined according to the source details and photographs 
provided by TIRSAN. The load capacity of the Plywood box vehicle is simulated with an ANSYS 
program of up to 30 tons. In the analysis, the Plywood box should be subjected to an evenly distributed 
force on all surface areas of the body vehicle. Also the gravitational acceleration of the system is 
affected. This load is used in analyzes because the load of 30 tons is the loading limit of the vehicle. 
In accordance with TS EN 12642 standards, the vehicle must have passed CODE-XL tests to ensure 
that the vehicle is rough. 
The term is generally referred to as a measure of the displacement of a material or material from its 
initial state as a result of elastic or plastic changes that it undergoes in accordance with certain factors. 
The measurement unit is mm. In the definition of CODE-XL the vehicle must remain within certain 
deflection values when it is subjected to load. In this analysis, deformation is observed in the rear part 
of the vehicle as seen below after loading. The maximum angle is 9.97 mm. This deformation in the 
area where the back door is located is within the desired values considering that the vehicle is 
connected to the kingpin.  

 
Figure 1: Total Deformation in the Vehicle When Loading with 30 tons  
Another analysis method is to look at the results of Von-Mises stress. To fully understand the Von-
Mises method, you first need to know what the stress curve is. The stress curve is basically a graph 
showing the location of elastic and plastic deformations of a material in a given loading direction. 
The plastic shape change of the material is possible after the flow limit. After this, the material 
subjected to the loading is undergoing a change that cannot be returned to its original state.(4) A 
material is often not subject to strain in a single axis direction. When the material values obtained by 
experimental methods are calculated by taking into consideration the safety coefficient, it is compared 
with the results obtained with Von-Mises method and gives us that the material can provide safe 
transportation. These calculations are made because the material is intended to be within the limits of 
elastic variation. The results of Von-Mises stress are shown in Figure 2 
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Figure 2: When loading 30 tons, Van Misses Stress  
The load safety comparison of the materials will not be made because it is TIRSAN's trade secret. 

2.2 30 TONS OF LOAD ON MECHANICAL FEET 
The kingpin connection of the 30 tons loaded vehicle is removed and the freedom to rotate in the z-
direction from the mechanical foot holes shown below is defined. Similarly, the model has a 
gravitational acceleration and a load of 30 tons is applied on the chassis. 
In the direction of this force and fixations, it is seen on Figure 3 that the vehicle is the most back side 
with the front side of the region where it is most deflected. 

 
Figure 3: Total Deformation when there is 30 tons on Mechanical Feet  
 
When we look at Von-Mises Stress; 

 
Figure 4: Von-Mises stress in the case of 30 tons loaded on mechanical foot 
 
A maximum of 357 MPa force is applied on the model. 
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2.3 2g BRAKING 
In our analyzes we will examine together with the analyzes we conducted above, the effects that our 
vehicle may be exposed to under normal use conditions are examined. Above we have analyzed the 
model on static conditions and now we will examine the analysis of the load effects on the traffic. In 
our analysis below, the gravity and 2g braking acceleration are affected by the 30 Tons loaded vehicle. 

 
Figure 5:  Chassis Analysis   

 
Figure 6: 2g Total Deformation of the vehicle in case of braking 
As seen, the highest deflection occurs at the rear of the vehicle. However, in the case of braking, 
another area to be considered is the kingpin region. Figure 7 and Figure 8 we see loads that affect the 
kingpin 

 
Figure 7: Kingpin Area Stress Values   
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Figure 8:  Kingpin Area Stress Values   
 

2.4 Downhill Turn Braking 
The response to the Plywood box vehicle is simulated in the case of braking downhill. The vehicle's 
carrying capacity of 30 tons load towards A and B points at a speed of 50 km / h with a 75 m radius 
curvature in the downhill bend has been applied acceleration. (A and B points are trade secrets. Details 
are not specified.) 
The ANSYS program on the Plywood box vehicle is achieved by braking in the downhill bend and 
the total deformation is obtained in mm. The results are shown in Figure 9. When we examined the 
results, it was seen that the rear side of the vehicle was subjected to more deferment than the other 
parts of the vehicle. 
In case of unloaded plywood box vehicle 2g braking, point stresses are calculated by calculating the 
equivalent tension. When we examine the results, it was observed that the box plywood box vehicle 
was point based stresses. The results shown are shown in Figure 10. As a result of this analysis, we 
observe that the vehicle has the highest stress values on the spindles of the axle zone. 

 

 
Figure 9:  Total Deformation in case of Downhill Turn Breaking  
It is detected that the highest values are seen in the back.   

Figure 10: Von- mises Stress in case of Downhill Turn Breaking  
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2.5 4 Wheel 7 Tons Forklift  (On Mechanical Feet)   
The gravitational acceleration is affected by the vehicle. From the bottom of the plywood box vehicle, 
the forklift wheel pressures (27300 N x 4) were applied. With the mentioned criteria, the total 
deformation in the vehicle was obtained in mm. (Since the base information is a trade secret, no 
details are given.) When the results are considered, it is observed that there is no deferment in the 
plywood box vehicle. 
The point stresses of the vehicle were calculated by calculating the equivalent tension of 27300 N x 
4 force generated by the forklift wheels. When we examine the results, we can clearly see that the 
most stresses in the plywood box vehicle are in the gigantic combination. The results are shown in 
Figure 11. 

 
Figure 11: 4-wheel 7 tons Forklift Von- mises Stress  

 
2.6 Shearing 
When the angle between the tractor and trailer is 90o and the tractor has reached a speed of 15km / h 
in 2 seconds, the friction forces on the wheels of the trailer have been determined. 

 
Figure 12: Tow Truck and Trailer Position   
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Figure 13: .Speed Values of Tow Truck   

 
Figure 14: Direction and values of friction forces acting on wheels 

 
Figure 15: Chassis Analysis   
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Under the effect of gravitational acceleration of the 30 tons loaded vehicle, the wheel friction force 
was applied as the remote force with the most rear wheel pointing in different directions. The point 
of application of the wheel friction force was applied as shown on the side with 450 mm below the 
wheel axis. 

Figure 16: Deflection Values  

 
Figure 17: Von-mises Stress 
In this analysis, we see that the most stressed areas are cross-link and loop connections. 

  
Figure 18: Von-mises Detail Stress  

3.Conclusion  
In this study, analyzes were carried out to fulfill the requirements of the producibility requirements 
of the box plywood vehicles required by the market. ANSYS was used as an analysis program. The 
standards of analysis were performed according to TS EN 12642 standards by considering the rules 
of CODE-XL. For situations where the vehicle can be lived under natural conditions, these conditions 
were analyzed for the purpose of taking precautionary measures. This study is a pioneering study in 
order to fulfill the requirements of the next designs by applying similar analyzes for the production 
of such vehicles. According to the results of the analysis; In general, the stress values are below the 
yield strength. In cases where the front part of the vehicle carries more load such as 2 g braking, point 
30 tons loading, there are stresses that exceed the yield strength of the single intermediate omega 
cross-section in the model and at the joining points of the z-crosses. For these results, the materials 
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were re-analyzed and necessary conditions were met. As stated in the analysis phase, the comparisons 
between the obtained values and the results were not given for the trade secret of TIRSAN. 
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ÖZET 
Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), fiziksel durumu ağır olan hastaların monitör ile izlenerek yaşam 
fonksiyonlarının desteklendiği, özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, karmaşık cihazların 
bulunduğu, en ciddi tıbbi ve cerrahi hastalığı olan hastalara mümkün olan en ileri teknoloji ile 
bakım sağlayan birimlerdir. Belki de bunun bir sonucu olarak, bu birimler hastaların hem fiziksel 
hem de psikososyal açıdan birçok stresörle karşılaştığı ortamlar olarak kabul edilmektedir (Çağlar 
Güngör,2018; Uzelli ve  Akın Korhan,2014; Adsay, 2015; Dedeli ve Durmaz Akyol, 2008). Yoğun 
bakım ünitesinde olmak hem yatmakta olan hastalar hem de yakınları için oldukça stresli bir 
deneyimdir (Bilgin, 2017). Fiziksel hastalığın yanı sıra psiko- sosyal yükü de yüklenen hasta ve 
hasta yakını için yoğun bakım üniteleri kaygı kaynağıdır (Şahin, 2018). Anksiyete  geçerli bir 
nedeni olmayan, kişinin değer sistemi ya da güvenlik örüntüsüne bir tehditten dolayı yaşanan 
belirsiz bir korku, kaygı, endişe ve huzursuzluk duygusudur. Biyolojik, psikolojik ve çevresel pek 
çok faktör anksiyete nedeni olabilir (Yıldırım, 2018; Ünsal,2008). Yoğun bakım hastalarının 
tedavisinde, cerrahi girişimler, tanı ve tedavi amaçlı invaziv ve noninvaziv işlemler, mekanik 
ventilasyon, endotrakeal aspirasyon, derin solunum ve öksürme egzersizleri, rehabilitasyon 
uygulamaları, günlük pansumanlar, pozisyon verme, hastayı monitörize etme, gibi uygulamalara 
başvurulmaktadır. Bu uygulamalar yoğun bakım hastalarında iyileşmenin yanı sıra hastaların 
anksiyete yaşamalarına neden olmaktadır (Uyar ve Akın Korhan,2011).  Anksiyete, özellikle 
mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalar başta olmak üzere yoğun bakım hastalarının %70 ile 
%80’inde ortaya çıkmaktadır (Adsay,2015). Yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastaların; ölüm 
korkusu, beden bütünlüğünün bozulması, gelecek kaygısı, yakınlarından ve alıştığı çevreden 
ayrılma, ağrı ve invaziv girişimlerden kaynaklı anksiyete yaşadıkları görülmektedir (Şahin ve 
Buzlu,2016). Anksiyete birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışan birçok sistemi etkilemekte ve 
organizma gerekli işlemleri yapamaz hale gelmektedir (Sevinç,2014). Anksiyetenin yönetiminde, 
hastanın anksiyetesine biyokimyasal ya da genetik faktörlerin neden olup olmadığı, kriz veya acil 
bir durumda uygulanan tedavinin etkiliği, tedavi ve bakımı sekonder olarak etkileyebilen riskler 
gibi hastanın anksiyete düzeyini etkileyen bütün faktörler ele alınmalıdır. (Dedeli ve Durmaz 
Akyol, 2008; Adsay,2015). 
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Hastası , Anksiyete, Psikiyatri Hemşireliği. 

 
ABSTRACT 
Intensive Care Units are the places in the hospitals in which the patients with severe physical 
condition are monitored and their life functions are supported. These are the places where special 
treatment methods are applied to the patients though the complex devices.Here, medical and surgial 
patients are provided with the most advanced technocogy, possible. Perhaps as a result, these units 
are considered where patients experience many stressors both physically and psychosocially. Being 
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in an intensive care unit is a very stressful experience for both patients and their relatives. On the 
other hand, intensive care units are also a source of concern for patients and their relatives who 
undertake psychosocial burden in addition to physical illness.Anxiety is a vague sense of fear, 
worried, nervousness and restlessness that has no valid reason, is caused by a threat to the person's 
value system or security pattern. Many biological, psychological and environmental factors may be 
the cause of anxiety. In the treatment of intensive care patients, surgical interventions, invasive and 
noninvasive procedures for diagnosis and treatment, mechanical ventilation, endotracheal 
aspiration, deep breathing and coughing exercises, rehabilitation applications, daily dressings, 
positioning, monitoring of the patient are applied. These practices provide curing of patients but at 
the same time lead to anxiety in intensive care patients . Anxiety occurs in 70% to 80% of intensive 
care patients, especially patients with mechanical ventilation support. İntensive care unit patients 
experience anxiety, fear of death, disruption of body integrity, leaving their relatives and familiar 
environment, pain and anxiety caused by invasive procedures. Anxiety affects many systems that 
work in harmony with each other and the organism  that is unable to perform the necessary 
procedures. In the management of anxiety, all factors affecting the patient's anxiety level should be 
considered, such as the risks of biochemical or genetic factors to the patient's anxiety, the 
effectiveness of the treatment applied in a crisis or emergency situation, and the risks that may 
affect the treatment and care secondary. 
Keywords: Intensive Care Patient, Anxiety, Psychiatric Nursing 

 
GİRİŞ 
Yoğun bakım üniteleri, genel durumu ağır ve ya hayati fonksiyonları tehdit altında olan hastaların 
monitör ile izlenerek yaşam fonksiyonlarının desteklendiği, özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, 
karmaşık cihazların bulunduğu önemli derecede dikkat gerektiren bölümlerdir (Çağlar 
Güngör,2018). Koroner bakım, yoğun bakım, özel bakım, travma veya hemşirelik bakım ünitesi 
olarak farklı birimlerden oluşmuş  bu ünitelerde fiziksel durumu ağır, yaşamsal işlevleri için destek 
gereken, kendi bireysel gereksinimlerini karşılayamayan ve özel bakım gerektiren sağlığı bozulmuş 
kişiler, hastalar yatmaktadır (Bilgin,2017; Önsöz,2013; Uzelli ve Korhan,2014). Yoğun bakım 
üniteleri, hastaların ve hastalıkların özellikleri, uygulanan tedavi yöntemleri, kullanılan teknik 
donanımı ve işleyiş biçimi, ünitenin fiziksel koşulları ve duygusal atmosferi açısından hastanenin 
diğer bölümlerinden farklı olarak çalışan birimler olduğundan ,bu birimler hastaların hem fiziksel 
hem de psikososyal açıdan bir çok stresörle karşılaştığı ve  psikososyal sorunları daha fazla 
deneyimlediği ortamlar olarak kabul edilmektedir. (Bilgin,2017;Dedeli ve Durmaz Akyol, 2008; 
Alaca ve ark.,2011; Şahin,2008 ; Aydın  ve Gürsoy,2017). Yaşamın tehdit altında olması, alışık 
olunmayan çevre ve kişiler, hareket kısıtlılığı, yatağa bağımlı olma, yakınlarını ve ailelerini 
görememe, araçlara veya yoğun bakım ünitesine bağımlılık duygusu, sık tekrarlanan ağrılı 
girişimler, hastalık, tedavi ve uygulamalar hakkında yeterince bilgilendirilmeme gibi faktörler 
psikososyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Uzelli ve  Akın Korhan,2014). Bireye ve 
ailesine fiziksel yükün yanı sıra psikososyal yük de getiren yoğun bakım ünitesi, ciddi bir anksiyete 
kaynağıdır (Şahin Ve Buzlu,2016).   Sağlık problemi bulunan bireylerde anksiyete  sıklığı %6-10, 
hastanede yatarak tedavi gören hastalarda %20, yoğun bakım hastalarında ise bu oran %70-80 
olabilmektedir (Şahin,2008). Yoğun bakım ortamında etkili ve iyi iletişim kurulması ve 
gereksinimlerin karşılanması hastaların tedavi ve bakım kalitesinin yükselmesinde etkili olduğu gibi 
hasta psikolojisini de olumlu etkileyecektir (Uzelli ve  Akın Korhan,2014). 
   

YOĞUN BAKIM VE ANKSİYETE 
Hemşireliğin temel kurucusu olan Florence Nightingale, Çevre Kuramı‟nda hastaların tedavi 
edilmesinde çevrenin öneminden bahsetmiş ve hastanenin temel işlevinin hastalara zarar vermemesi 
gerektiğini savunmuştur. Ancak gerçek hastane ortamlarında ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde 
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yatan hastaların yaşamlarının tehdit altında olması, alışılmamış tıbbi cihazlar, monoton ve ürkütücü 
sesler, yabancı bir ortam, aile ve yakınlarından uzak olmaları, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamama 
ve bağımlılık, hastalığının ciddiyetini ve ölüme çok yakın hissetmeleri gibi birçok stresörle 
karşılaşmakta, bunun sonucunda da bir dizi psikososyal problem yaşamaktadır. Öfke, anksiyete, 
spritüel distres, depresyon, deliryum, uyku yoksunluğu bunların başında gelenlerdir(Aktaş,2016 
Anksiyete her bireyin yaşamının belirli dönemlerinde zaman zaman yaşadığı ve fizyolojik 
belirtilerin eşlik ettiği, bireyin kendi varlığına veya özdeşimlerine yönelik tahripkâr durumlara karşı 
bir tepkisi olan ,geçerli bir nedeni olmayan, kaynaklarına bazen dolaylı yollardan ulaşılması 
gereken rahatsız edici bir endişe korku veya kaygı   duygusudur (Koruk,2012; 
Demir,2013;Yıldırım,2018). Özellikle hasta olmak, hastanede yatmak, ameliyat olacak olmak gibi 
kişinin kendini tehdit altında hissettiği durumlarda ortaya çıkmakta ve yabancı bir ortamda yaşanan 
belirsizlik, duygusal karmaşa, rol değişiklikleri, kontrol kaybı, ölüm korkusu, düzenin bozulması, 
maliyet gibi etkenler kaygıyı daha da arttırmaktadır (Sardoğan,2018).  
Fiziksel hastalığın yanı sıra psikososyal yükü de yüklenen hasta ve hasta yakını için yoğun bakım 
üniteleri kaygı kaynağıdır (Şahin,2008). Hasta yakınlarının yoğun bakım ünitesine alınmamasının 
veya belirlenmiş sınırlı ziyaret saatlerinin olması,hastanın alışkanlıklarını sürdürememesi  yalnızlık 
ve izolasyon duygularının gelişmesine neden olmakta , bu durumun  hem aileler hem de hastalar 
için temel endişe, kaygı nedeni olduğu bildirilmektedir(Bilgin,2017;Efil ve ark.,2011 ).Yoğun 
bakım şartlarında kaygı hem duruma bağlı olarak hem de fiziksel hastalığın özelliklerine doğrudan 
bağlı bir şekide ortaya çıkabilir. İlaç yan etkileri, kişinin içinde bulunduğu sosyal konum, daha 
önceki psikiyatrik öyküsü, hastanın kişilik özellikleri, daha önceki yoğun bakım deneyimleri gibi 
pek çok faktör kaygının şiddetini etkiler (Kulaksızoğlu, 2006). Yoğun bakım ünitesinde genellikle 
fizik bakımın ağırlıklı olarak sürdürülmesi hasta ve ailenin psikolojik gereksinimlerinin yeterince 
tanımlanmaması veya karşılanmaması, duygusal sorunların taburculuk sonrası da devam etmesine 
neden olmaktadır. Çözümlenmemiş duygusal sorunlar ise birey ve ailenin sağlığını ve yaşam 
kalitesini olumsuz etkilemektedir(Tel ve Tel,2009). 
Anksiyete, bütün mental hastalıklarda en belirgin durumdur ve anksiyete semptomları, tanımlanmış 
erken biyolojik stres yanıtlarına paraleldir (Akdemir,2013). Hastaları YBÜ’lerinde olumsuz yönde 
etkileyen en önemli unsurlardan biri uyaran fazlalığıdır. Uyaran fazlalığı, normalden daha yüksek 
iki ya da daha fazla uyaranla karşılaşılması olarak tanımlanmaktadır(Dedeli ve Durmaz Akyol, 
2008). Hastada uyaran olabilecek uygulamalar arasında herhangi bir tıbbi cihaz, ventilatör 
kullanımı, invaziv girişimler, yanıp sönen ışıklar, kokular, 24 saat ışığın varlığı, gizliliğe dikkat 
edilmemesi, gürültü, ortamın çok sıcak ya da çok soğuk olması ve konforsuz yatak sayılmaktadır 
(Aydın  ve Gürsoy,2017). 
Gürültü yoğun bakım ünitelerindeki hastalar için ortak uyarandır(Aydın  ve Gürsoy,2017). Gürültü 
kaynakları; alarm sesleri, hastanın yanında açık bırakıldığında aspirasyon cihazının sesi, telefon, 
monitör ve ventilatör sesleri, diğer hastaların çıkardığı sesler, ayak sesleri, sağlık personelinin sesi, 
kapı-pencere, pansuman arabası ve benzeri araç-gereçlerin çıkardığı sesler gibi birçok etken hasta 
için önemli gürültü kaynaklarıdır (Aslan,2010). Bu seslere uzun süre maruz kalan hasta yoğun 
bakım ortamından ayrıldığında yaşama uyum sağlamada sorun yaşamaktadır. Ortamda  gürültünün 
varlığının yanına kesintisiz ışığın da  eklenmesi ile YBÜ’leri uyumanın neredeyse olanaksız olduğu 
birimlerden biri haline gelmektedir (Aydın  ve Gürsoy,2017).Uyku bozukluğu; dezoryantasyona, 
delüzyona, halüsinasyonlara, anksiyeteye ve artmış hastalık algısına neden olur (Aslan,2010). Camı 
olmayan, olsa bile açılamayan bu ünitelerde havalandırmanın sağlanabilmesi için merkezi 
havalandırma sistemleri kullanılmaktadır. Bu durum hastaların üşümesi, ortamın yeterince 
havalandırılamaması, ilaç hazırlama işlemleri ve bireysel bakım aktivitelerine bağlı olarak kötü 
kokuların ortama yayılması gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır(Üzar Özçetin ve 
Hiçdurmaz,2015). Tüm hastaların aynı ortamda bulunmasına bağlı olarak diğer hastalara yapılan 
müdahalelere tanık olma da hastaların karşılaştığı diğer bir sorun alanıdır (Üzar Özçetin ve 
Hiçdurmaz,2015).  
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Ortamdan kaynaklanan sıkıntılara ek olarak yoğun bakım üniteleri hastaların tanımadıkları 
bireylerin ve bilmedikleri aletlerin olduğu yabancı ortamlardır. Bu nedenle hasta içinde bulunduğu 
bu ortamın özelliklerinden ve kendine bağlanmış aletlerin varlığından dolayı endişe ve korku 
hissedebilmektedir (Özçetin Üzar,2013). Örneğin, mekanik ventilasyon, hastalar icin önemli bir 
anksiyete kaynağıdır. YBÜ’de izlenen ve mekanik ventilasyon uygulanan hastaların %70-80’inde 
anksiyete gorülmektedir (Akdemir,2013). Akıncı ve ark. , yoğun bakım ünitesinde kalarak mekanik 
ventilasyon tedavisi almış hastalarla yaptıkları çalışmada, bu  hastaların, konuşamamak, endotrakeal 
tüpün uykuyu engellemesi, boğulma hissi, ve tüpten yeterli hava alamama sebepleriyle  rahatsızlık 
duyduklarını ifade etmişlerdir. (Akıncı ve ark.,2007). Hastaların güvenliği için yapılan fiziksel 
tespit uygulaması da bir uyaran olarak kabul edilebilir (Aydın  ve Gürsoy,2017).  Fiziksel tespit; 
fiziksel ve mekanik aletlerin hastanın vücuduna bağlanarak veya sağlık personeli tarafından  kısa 
süreli fiziksel hareketlerinin kısıtlanması ve  hastanın kolaylıkla hareket etmesinin önlenmesidir 
(Eşer, Hakverdioğlu, 2006). Yoğun bakım hastalarında strese neden olan unsurlardan birinin de  
hareketsizlik olduğu saptanmıştır ( Akt.: Aydın ve Gürsoy,2017). Saptanan en büyük stresörlerden 
biri de ağrıdır. ( Akt.:Aslan,2010).Yoğun bakım ünitelerinde bakım gerektiren hastalığın kendisinin 
neden olduğu ağrının yanı sıra, çeşitli amaçlarla kullanılan kateterler, drenler, noninvaziv ve invaziv 
ventilasyon yöntemleri, tedavi ve bakım girişimleri, aspirasyonlar, pansuman değişimleri, pozisyon 
değişiklikleri, rehabilitasyon uygulamaları ve hasta nakilleri oldukça acı ve ağrı verici 
uygulamalardır(Aslan ve Karadağ, 2007). 
 

HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 
Hasta bakımının yürütücüsü, yöneticisi ve kullanıcısı olan hemşireler diğer ekip üyelerine göre 
hastayla daha çok zaman geçirdiğinden yoğun bakım hastalarının fizyolojik ihtiyaçlarının yanında 
psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da yoğun bakım hemşireleri giderir. (Aktaş,2016; Sardoğan,2018; 
Yıldız,2011). 
Yoğun bakım ünitesindeki hastaların yaşadığı psikososyal sorunları tanılamak ve değerlendirmek 
oldukça önemlidir (Bilgin,2007). Bu psikosoyal sorunlardan biri olan anksiyete, özellikle mekanik 
ventilasyon kaynaklı iletişim engeli olan hastaların tedavi ve bakım sürecini olumsuz 
etkileyebildiğinden, hemşire tarafından yoğun bakım ünitesinde yatan tüm hastalarda anksiyete 
düzeyi değerlendirilmeli ve  anksiyete düzeyine yönelik girişimde bulunulmalıdır (Şahin ve 
Buzlu,2016). Yoğun bakım hemşireleri hastanın yaşadığı anksiyeteyi başlangıç aşamasında tanıma 
ve ele almada iyi bir konumdadırlar.(Tel ve Tel, 2009). Her hasta anksiyetesini farklı şekillerde 
gösteribilir , bazıları  sakin ve içine kapalıdır, bazıları ise çocuk gibi bağımlı davranabilir, 
dolayısıyla hemşirelik bakımı bireye özgü, bütüncül bakış açısıyla ve gerçekçi 
olmalıdır(Sardoğan,2018 ;Yavuz,2004 ;Yıldız, 2011). Bu anlamda bütüncül değerlendirme ve 
bakım tüm hastalar için çok önemli bir yaklaşım olmakla birlikte yoğun bakım üniteleri  bu konuda 
daha hassas alanlardır. Çünkü yoğun bakım ünitesindeki  hastalar; tüm sosyal yaşamlarından, destek 
kaynaklarından soyutlanmış ve tamamıyla sağlık personeline bağımlı hale gelmiştir (Üzar Özçetin, 
2013). Bunun için yoğun bakım hastalarında hemşireler, hemşirelik uygulamalarında bilgi ve 
becerilerini kullanarak uygun farmakolojik olmayan yöntemler kullanmalıdır ( Çağlar 
Güngör,2018). 
 
  Yoğun bakım hastalarında görülen anksiyeteye yönelik  hemşirelik yaklaşımında yapılması 
gerekenler: 
 

1. Bireyin anksiyete dzeyi uygun değerlendirme araçlarıyla değerlendirmelidir. 

• Hamilton Anksiyete √leği ve Spielberg Durumluk Anksiyete Ölçeği kullanılabilir. 
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2.Çevredeki uyaranların fazla olması bireyin anksiyete düzeyini arttıracağı için uyaranlar mümkün 
olduğunca azaltılmalıdır. 

• Grltnn kontrol edilmesi, alarmlı monitörler yerine ışık alarmlı monitörlerin kullanılması, yüksek sesle 
konuşmaların önlenmesi, tıbbi araç gereçleri çekerken veya iterken dikkat edilmesi, eşyaların yerlerinin 
mümkün olduğunca değiştirilmemesi, yatak kenarlıklarının kaldırılması, ortamdaki uyaranların azaltılması, 
evinden hastaya tanıdık gelebilecek birkaç eşyanın getirilmesi sağlanabilir. 

• Sesin yoğun bakım ortamında düşük düzeyde tutulmasına yönelik girişimlerden biri de hastalara 
müzik dinletilerek ortam sesinden uzaklaştırılmasıdır. Müzik terapisinin; anksiyete ve stresin 
azaltılmasında, ağrı ve rahatsızlığın ilaç dışı kontrolünün sağlanmasında, duygu durumda olumlu 
değişiklerin sağlanmasında ve hastanede kalış süresinin kısaltılmasında rolü vardır . 

 • Yoğun bakımda uyaranlardan biri olan ışığın geceleri  azaltılması hem hastanın uyku sorununu 
azaltacak hem de hastaların gece-gündüz uyumunu kolaylaştıracaktır. 

 3. Konfor ve gvenliği sağlamak için güvenli bir çevre oluşturulmalıdır. 

• Yoğun bakım ünitesinde yatan bir hasta için klimalı soğuk ortam, gürültü, karmaşa, ışık, 
mahremiyete yeterince özen gösterilmemesi konforu olumsuz yönde etkiler. Uygulanacak tedavi, 
ortam ve işlemler hakkında eksiksiz, tam ve doğru bilgi vermek ve hasta kabulünde planlı yaklaşım 
konfor düzeyini arttırıcı girişimlerdir. 
 

4.⇑letişim kurabilen tüm hastalarla kısa, basit, anlaşılır cümleler kullanılarak etkileşime 
geçilmelidir.  

• Bilinsiz ya da sedatize hastalar da dahil yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan tüm hastalara 
ismiyle hitap edilmeli, net cümlelerle oryantasyonu sağlayıcı bilgiler vermelidir. 

• √zellikle bilinci kapalı hastalarda, sözsüz iletişimin bir şekli olan  dokunma yoluyla iletişim 
kurulmalıdır. Dokunma yoluyla hastalara yakınlık, ilgi, güven, cesaret, empati, saygı, destek, anlayış, kabul 
etme, yardıma isteklilik gibi mesajlar iletilir ve hemşire  dokunma yolu ile hastalarda güçlü bir 
terapötik etki sağlayarak anksiyete yaşanmasını azaltabilir. 
5.Tüm bakım ve tedavi yöntemleri bireye açıklanmalıdır. 

 • Yoğun bakım ünitesindeki hasta ve hasta yakınları uygulanan bakım ve tedavi, hastalığın 
prognozu, yoğun bakım ünitesinin işleyişi gibi birçok konuda etkin bir şekilde bilgilendirilmelidir, 
güvenilir bilgi vermek ve yapılacak her işlemi adım adım açıklanmak anksiyete ve korkuyu önemli 
ölçüde azaltırken hastanın oryantasyonunu sağlar. 

6.Bireyin duygu ve d≡ncelerini ifade etmesine fırsat verilmeli ve soru sorması sağlanmalıdır. 

•  Yoğun bakım ortamına uyum sağlayamamış hastalar düşünce ve korkularını paylaşması için 
desteklenmelidir. 

• Hemşirenin onay anlamına gelen başını sallaması, hastaya doğru eğilmesi ve göz iletişimiyle 
desteklemesi hastayla ilgilendiğini gösterir. 
7. Hastayla birlikte hasta yakını da değerlendirmeli ve hasta yakınlarının  hastayla ilgili girişimlerde 
rol alması sağlanmalıdır. 

•Yoğun bakım hemşireleri, aile üyelerinin de krizle baş etmesine yardımcı olmak için destekleyici 
davranışlarda bulunmalı ve onların duygusal tepkilerini anlayabilmelidir. 

• Hastanın sevdikleriyle zaman geirmesi; kendini bir birey olarak hissetmesine katkı sağlayacak, 
ailenin bakıma katılarak anksiyetelerinin azalmasını sağlayacaktır. Ailelerin hasta ile ilgili 
girişimlere katılmalarının desteklenmesi, hasta ve hasta yakınlarının anksiyetesi üzerinde olumlu 
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etki göstermektedir.Bunun yanı sıra ailelerin anksiyete düzeylerinin azalması düşünceleri ve 
hastaya yaklaşımlarına yansıyarak yaşam desteklerini olumlu etkilemektedir. 

• Hasta birey ile birlikte ailenin de gereksinimlerinin karşılanması hemşirelik bakımının kalitesini 
arttıracaktır. 

8. Bireyin anksiyete yaratan nedenleri tanıması ve tanımlamasına yardım edilmeli ve desteklenmeli, 
hasta iletişime açık ise anksiyetesini azaltmak için yapılabilecekler  hastayla tartışılmalıdır. 
9. Bireyin kaygı ile başa çıkma yöntemleri değerlendirilmeli, uygun yöntemlerin kullanılması 
sağlanmalı ve yeni yöntemler geliştirilmelidir. 

• Tıbbi tedaviye ek olarak müzik terapi, progresif gevşeme egzersizleri, aromaterapi gibi 
tamamlayıcı tedavi yöntemleri uygulanabilir. 

• Mziğin yoğun bakım hastalarında ; solunumu düzenlemede, kan basıncını ve kalp hızını 
düzenlemede, kas gerilimini azaltmada yararlı olduğunu gösteren bir çok çalışma bulunmaktadır ve 
müziğin ilaç kullanmadan ağrı ve anksiyeteyi azalttığı saptanmıştır. Müzik terapi hastaların 
anksiyetesini düşürerek sedasyon ihtiyacının ortadan kalkmasını ve hastanın daha hızlı iyileşmesini 
sağlar.  Hastanın kültürel yapısına, dini inanışına , yalına uygun olarak seçilen, hoşlandığı müzik ya 
da ziyarete gelemeyen yakının sesi dinletilebilir. 

• Progresif gevşeme egzersizi , insan vücudundaki büyük kas gruplarının istemli düzenli 
gevşetilmesiyle bedenin bütününde gevşeme sağlayan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır ve stresi, 
anksiyeteyi, kas gerginliğini azalttığı, uykuyu kolaylaştırdığı, baş etme gücünü arttırarak bakım 
kalitesini arttırdığı ve  yaşamı olumlu yönde düzenlediği saptanmıştır. İletişime açık olan hastalarda 
progesif gevşeme egzersizleri uygulanabilir ve  hastanın anksiyete durumunda kullanımı yönünden 
eğitim yapılabilir. 

• Uucu yağlar ve uçucu yağ taşıyan bitkilerle masaj, kompres, inhalasyon ve banyolar yoluyla 
uygulanan aromaterapi, gevşemeyi sağladığı ve anksiyeteyi azalttığı bilinmektedir.Aromaterapi 
hemşirenin uygulayabileceği tamamlayıcı tedavi yöntemlerindedir. 
 10. Bireyin anksiyetesini azaltmak için gerekirse doktor istemine göre antianksiyetik ilaçlar 
verilerek birey ilacın etkileri ve yan etkileri yönünden gözlenmelidir. 
 (Gedik,2015; Yıldız,2011; Sardoğan,2018; Pıçakçıefe,2010; Üzar Özçetin,2013; Çınar Yücel,2010; 
Turan,2015; Aydın ve Gürsoy,2017; Çam veDülgerlar,2014; Bilgin,2017; Ünver,2003; Çağlar 
Güngör,2018; Kapucu ve Yılmaz Kütmeç,2018; Demir ve Okanlı,2013; Sayın Kasar,2018 ). 
 

SONUÇ 
 Yoğun bakım ünitelerine alınan hastalar genellikle hayatı tehdit eden durumlarla karşı karşıyadırlar 
ve bu birimler hastaların hem fiziksel hem de psikososyal açıdan birçok stresörle karşılaştığı 
ortamlar olarak kabul edilmektedir, yoğun bakım ünitesindeki hastalar her zaman kaygıyla doludur 
(Çağlar Güngör,2018; Adsay,2015; Çağlar Güngör,2018  )Yoğun bakım temposu içinde uyku 
düzeninin bozulması, çeşitli tıbbi araç-gerecin monoton sesleri, yakınlarını ve ailelerini görememe, 
hareketsiz kalma ,araçlara veya yoğun bakım ünitesine bağımlılık duygusu, uygulanan tedavi ve 
işlemler, ve bu işlemler hakkında yeterince bilgilendirilmeme, ortamdaki aşırı gürültü  gibi faktörler 
hastalarda anksiyetenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır( Efil ve ark.,2011; Aslan,2010). 
 Hemşire ortamın yöneticisi, yürütücüsü ve aynı zamanda kullanıcısı olduğundan hastanın anksiyete 
nedenlerini tanımlamada, anksiyetenin giderebilmesini ve  uygun baş etme yollarını 
kullanabilmesini sağlamada çok önemli bir rol üstlenir (Dedeli ve Durmaz Akyol,2008 
;Sardoğan,2018 ; Yıldız,2011 ; Gedik,2015). 
Sağlık ekibi gerektiğinde KLP bölümü ile  iletişime geçerek hastanın  psikiyatrik 
değerlendirilmesini  konusunda yardım ve destek için yönlendirme yapabilmelidir. 
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ABSTRACT 
In this study, the system was developed to provide quick removal and installation of the rear loading 
elevator (taillift) on the vehicle and the analysis of the developed system with the help of Ansys 
program was examined. After the study, it was determined that the system which was formed by using 
S355J series steel, which is widely used in the trailer sector, will operate safely. 

Keywords : Taillift, rear loading lift, lift , semi trailer 
 

1.INTRODUCTION 
Logistics is the management of the supply chain from the raw material to the end customer to manage 
the flow of information and material in all stages. [1] In the globalization world, a serious competition 
has occurred in the logistics sector as well as in all sectors. Firms have been continuously seeking 
solutions to increase their profitability and reduce their initial investment costs and increase their 
mobility. For this reason, many logistics companies do not use any vehicles, especially those that do 
not have loading and unloading ramps. Thanks to the hydraulic motors, pistons and platforms they 
have, Taillifts ensure that the load to be transported is taken from the ground and loaded into the 
vehicle.  

  
Figure 1. Position for loading to taillft   Figure 2. Position for loading to taillft 

                       from the floor                                                   from a vehicle 
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Taillift facilitates the work of logistic companies in the meaning of loading unloading everywhere. 
However, the fact that the initial investment costs can reach 25% of the semi-trailer price and that the 
weight of a trailer increases by about 7% of the trailer makes it difficult for logistic companies to 
make the investments. In addition, because the taillift cannot be removed from the vehicle, these 
systems increase fuel consumption and reduce their useful load-bearing capacity even on 
transportation vehicles that are not needed in the taillift. Therefore, it decreases the profitability of 
logistics companies. 
For the reasons described above, the need to convert the taillift into a structure that can be 
disassembled and mounted by an operator alone. For this purpose, a design which is integrated to the 
trailer which is the most advantageous road transportation vehicle has been designed with the lowest 
cost per weight. [2] This design has been analyzed by Ansys, which is one of the world's leading 
engineering and analysis programs, which can be analyzed for static, dynamic, heat flow and fluid 
flow. [3] 
 

2.MATERIAL AND METHOD 
Taillifts are mainly produced by taking two dimensions as their carrying capacity and platform 
lengths. As a result of market researches, it has been decided to use a taillift with a carrying capacity 
of 2,000 kg and a platform length of 1,700 mm. The Taillift load capacity refers to the maximum load 
that the center of gravity of the load can carry from 750 mm away from the point where the platform 
rests on the vehicle. In the course of our study, the scenarios of the platform which can carry 750 kg 
from the starting point of the platform and 975 kg at the distance of 1,250 mm from the beginning of 
the platform have been carried out. 
 

 
Figure 3. Technical drawing showing the carrying capacities from the Taillift manufacturer 

 
In order for an operator to be able to assemble the taillift with the help of a forklift alone, it was agreed 
to work on a system design which will be fixed with a total of 4 pins at the front of the taillift and 2 
at the back. It was decided to form a steel carcass in order to attach the pins and to stop the taillift in 
one piece. In order to minimize the connection time, it is aimed to fix the pin on the front of the taillift 
to the chassis, and to attach the front of the carcass to these pins by means of a slot on the taillift 
carcass. At the rear, the operator will manually pass the pins to the pin slots on the trailer and on the 
taillift carcass. 
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Figure 4. 3D Model Image of pin slot and pins on the trailer 
 

 
Figure 5. Taillift Carcass and Taillift's 3D Model Image 

 
After the 3D model work is completed, the parts which are suitable for the Shell theory are modeled 
as shell. The model is simplified by removing small radius and chamfers that will not have any effect 
on the strength. Since the mesh quality created is very important for the analysis to give healthy 
results, the mesh process has been completed without departing from the original shapes. [4] 
 

 
Figure 6. Simplified model 
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During the modeling process, these two pistons are defined as the axle to define the hydraulic pistons 
performing lifting operation and to meet their mechanical behavior. 

 
Figure 7. Hydraulic pistons 

 
Poison ratios, elasticity modulus and yield strength are taken in analysıs as in the table below. 

 Flow Resistance 
(MPa) 

Elasticity Module 
(MPa) 

Poison Ratio 

S355J2 355 200000 0,3 

Aluminum 280 71000 0,33 

 
After the completion of the mesh and simplification process, the model under the gravitational 
acceleration at a distance of 750 mm from the platform start was applied to a 2,000 kg point load. 

 
Figure 8. Loading Point 

35



 

  Year 3 (2019)   Vol:9                                                Issued in MAY, 2019                                                       www.ejons.co.uk                                      
 

 

 
Figure 9. Chassis assembly stress distribution 

 
 
After the analysis, yield strength exceeding the yield strength of 355 MPa on the chassis was 
observed. However, in order to simplify the model, an improvement work was not carried out on 
these points because the aluminum profiles in the superstructure and supporting the chassis were not 
modeled in this analysis. 
 

 
Figure 10. Rear connecting 

 
The welding of the carcass in the pin region where the carriage is connected to the rear side of the 
carriage has a yield strength exceeding 355 MPa. 
 
The analysis was repeated with a load of 975 kg at a distance of 1,250 mm from the platform start. 
However, it was decided not to work on this scenario because the stresses were observed in a much 
more limited area than the first analysis. 
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Figure 11. 975 kg loading point   

 
After the analyzes, it is aimed to relieve the pin zone which is exposed to stress exceeding the yield 
strength and welded on the trailer in the region shown in Photo 10. This region was expanded and the 
analysis was repeated. 

     
           Figure 12.Rear connecting in first           Figure 13. Developed Way 
 
In the new case, the stresses that exceed the yield strength have occurred at the points shown below. 
In order to overcome this stress, the thickness of the piece was increased by 4 mm and the analysis 
was repeated in this direction. And stresses exceeding the pour point have disappeared. 

 
Figure 14. Point exceeding the yield strength of the material 
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After the completion of the analysis, a prototype vehicle and a taillift carcass were produced. The 
prototype center was supplied to a logistics company in the Netherlands to test the system. 

 
Figure 15. Semi-trailer mounted with demountable taillift system 

 
Figure 16. Disassemble taillift in loading position 

 

3.RESULTS AND DISCUSSIONS 
With this study, a system has been developed to enable the logistic companies to use 25% of the semi-
trailer price. In this way, the initial investment costs of the companies were reduced and they were 
prevented from carrying an extra 600 kg weight on the vehicle. In addition, the operational 
capabilities of the fleet have been improved due to the adaptation of this system to all vehicles with 
taillift preparation. 
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As a result of the analyzes, it was observed that the most stresses occurred in the back pin region. 
Therefore, the analysis was repeated by extending the connection pin 100 mm. However, as this 
extension was not sufficient, the wall thickness of the piece was increased by 4 mm. With this 
improvement, it is understood that the system can work in a healthy way. In addition, since the stresses 
are very close to the welding area, it is essential to inspect the pin area for welding and ensure that 
the welding is smooth. 
In our study we used S355J series steel which is more economical than AHSS steels. However, the 
analysis can be repeated with steels with higher strength such as S700. In this case, the costs may be 
close to S355J or lower for the future of thinner steels. 
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ÖZET 
ANSYS Workbench, parametrik CAD sistemlerini bir otomasyon ve performans ile simulasyon 
teknolojilerini entegre eden bir yazlım modülüdür.. ANSYS Workbench’in gücü yılların bilgi 
birikimi ile arkasında duran ANSYS çözücü algoritmalarından gelir. ANSYS Workbench’in amacı 
sanal ortamda ürünün verifikasyonunu ve iyileştirmesini sağlamaktır. Bu program ile ilgili 
çalışmalar, tasarım aşamasından sonra kullanılır ve prototip üretilmeden önce, sanal ortamda test 
imkanı verir. 2 katlı koordinat sistemlerinin mesafeye bağlı ölçüm teknikleriyle oluşturulan bina 
model yapısı 3 boyut olarak tasarlandı. Model yapısı element tipi olarak beton karışımı seçildi. Bina 
modelinin belirlenen basınca göre kiriş eksenlerindeki oluşturduğu gerilmeleri ölçüldü. Koordinat 
noktalarının ölçme tekniği ile oluşturulan bu 2 katlı bina modelinde oluşan gerilmelerin daha çok 
kiriş düğüm noktalarında arttığı gözlemlendi. 
Anahtar Kelimeler: 2 katlı bina modeli, ANSYS Workbench, Ölçme tekniği, Gerilme. 

 
MEASUREMENT OF COORDINATE POINTS IN ANSYS SOFTWARE OF DOUBLE-

STOREY BUILDING AND INVESTIGATION OF STRESSES IN BEAMS 
ABSTRACT 
ANSYS Workbench is a software module that integrates parametric CAD systems with automation 
and performance and simulation technologies. ANSYS Workbench's strength comes from ANSYS's 
decoding algorithms that stand behind the knowledge of the years. The purpose of ANSYS 
Workbench is to ensure that the product is validated and improved in a virtual environment. Works 
related to this program are used after the design phase and allow for testing in a virtual environment 
before the prototype is produced. The building model structure of the 2-storey coordinate systems 
based on distance-dependent measurement techniques was designed as 3 dimensions. The concrete 
structure of the model structure was chosen as the element type. The stresses of the building model 
on the axis of the axes were measured according to the determined pressure. It was observed that 
the stresses in this 2-storey building model, which was formed by measuring technique of 
coordinate points, increased at the joist points. 
Keywords: 2-storey building model, ANSYS Workbench, Measuring technique, Stress. 
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1. GİRİŞ 
ANSYS programının kullanıcılara sunduğu Workbench platformu ile tek ekranda pek çok 
mühendislik çalışmasına erişilebilir. Çok fizikli analizlerde kullanıcılara yol gösteren yapıya sahip 
olan ANSYS Workbench, ileri seviye parametre yönetimi ile simülasyona bağlı ürün geliştirme için 
oldukça etkili bir programdır. ANSYS Workbench ile farklı mühendislik disiplinlerine ait analiler 
tek bir merkezden yönetilebilir [1]. Bir betonarme binanın elemanları kesin olmayan sınırlarla, 
taşıyıcı olan ve olmayan olarak ikiye ayrılabilir. Örneğin bölme duvarları, yer kaplamaları taşıyıcı 
olmayan elemanlardandır. Buna karşılık, döşeme plağı, kiriş, kolon ve temeller taşıyıcı olan 
elemanlar örnek olarak verilebilir. Döşemeler iki boyutlu ve genellikle düşey yüklerin doğrudan 
etkidiği taşıyıcı elemanlardır. Bunlar basit olarak kirişlerin iki doğrultuda yan yana gelmesi sonucu 
elde edilmiş gibi görülebilirler. Karşıladıkları yükleri kenarlarında kendilerine mesnetlik yapan ve 
beraber betonlandıkları kirişlere iletirler. Kirişler döşemelere mesnet oluştururlar ve tek boyutlu 
taşıyıcı elemanlardır. Genellikle açıklıklarından pozitif ve mesnetlerinde negatif eğilme momenti 
meydana gelir. Buna bağlı olarak kesitlerde çekme gerilmelerini alacak ana donatılar açıklıkta altta 
ve mesnette üstte bulunur. Kirişler yüklerini mesnetlendikleri kolonlara iletirken, bunlarla taşıyıcı 
sistemin yatay yüklere koymasını sağlayan üç boyutlu bir çerçeve oluştururlar. Kolonlar her kattan 
düşey yükleri toplayarak temele iletirler ve bu nedenle yapının esas taşıyıcı elemanıdırlar. Bu 
elemanlarda meydana gelecek herhangi bir hasar çoğunlukla yapının tümünü etkiler. Kolonlar 
yüklerini zemine temeller yoluyla iletir. Zeminin taşıma gücü, betona göre küçük olduğu için kolon 
kesitinin genişletilmesiyle temel oluşturulur. Planda genellikle dikdörtgen şeklinde olan ve ayrık 
olarak bulunan temeller birbirlerine iki doğrultuda bağ kirişleri ile bağlanır [2]. Cui ve ark., bu 
araştırmada, hem üst kattaki hem de alt kattaki ortalama iç hava sıcaklıklarını tahmin etmek için 
yeni bir hibrit modelleme yaklaşımı önerilmiştir. Bu “hibrit” çözüm hem gri kutu, yani RC model 
hem de kara kutu modellerini birleştirmiştir. Bina ortalama sıcaklığını tahmin etmek için gelişmiş 
bir RC modeli kullanılır ve denetimli makine öğrenme algoritmalarından yararlanılan kara kutu 
modeli, alt kat ile üst kat arasındaki sıcaklık farkını tahmin etmek için kullanılmıştır [3]. Bedeir ve 
ark., çalışmalarında ortogonal yönlerde duvarlardan oluşan  yarı-statik döngüsel yanal yüklemeye 
maruz kalan, iki katlı, üçüncü ölçekli betonarme bir yığma binanın sayısal modelini yapmışlardır. 
Yapı modelini oluşturmak için kullanılan modelleme yaklaşımını doğrulamak için deneysel olarak 
test edilmiş on ayrı duvarın sonuçları kullanılmıştır. Modeller, tek tek duvarların ve test edilen 
binanın cevabını doğru bir şekilde yakalayabilmiştir. Sayısal sonuçlar, binanın genel sünekliliğinin, 
özellikle deneysel sonuçlarla tutarlı olan eksantrik yük altındaki kurucu duvarlarından daha yüksek 
olduğunu göstermiştir [4]. Taşkaya ve Taşkaya çalışmalarında, ANSYS yazılımında, 10 mm 
kalınlığında 1000x2000 ölçülerine sahip St 52 çeliğini 3 boyutlu hacme dönüştürerek 
modellemişlerdir. St 52 çelik model hacminin ANSYS yazılımındaki gerilim ve vektörel 
simülasyon analizlerinde, kuvvet ile basıncın eksenel koordinatlardaki gerilim değişiminin doğru 
orantılı olarak arttığını incelemişlerdir [5]. Taşkaya ve Taşkaya çalışmalarında, 3 boyut tasarımı 
yapılan bir musluk hacminin içinden geçen sıcak ve soğuk su akışkan karışımının global eksenlerde 
oluşan sıcaklık, basınç, hız ve kütle akışı davranışlarını incelemişlerdir. Simülasyon analiz veri 
sonuçlarından alınan parametreler, model hacmindeki global eksenlerin akışkanının, basınç çıkış 
karışımındaki akışkana göre; kütle ve düğüm akış hızının değişimi sabit, sıcaklık ve basıncın ise 
artış gösterdiği incelenmiştir [6]. Taskaya ve ark., çalışmalarında Ramor 500 çeliğini tozaltı kaynak 
yöntemiyle farklı parametrelerde birleştirme işlemi yapıp, ANSYS paket yazılımında modelleyip 
termal analizini yapmışlardır. Çalışma sonucunda kaynak gerilimi arttıkça sıcaklığın mesafe-zaman 
eğrilerinde simülatik değişimleri incelenmiştir [7]. Gür ve ark., ANSYS paket programında iki 
farklı geometriye sahip sandviç kompozitlerin farklı mesnetlerde yüke bağlı analizler uygulayarak, 
mekanik gerilmeler arasındaki kıyaslamaları incelemişlerdir [8]. Kaymaz ve ark., 3 ara tabakadan 
oluşan, düz ve 70’lik oryantasyon açısına sahip radyal geometrili 2 farklı modeli, x, y, z koordinat 
ölçülerine göre 3 boyutlu olarak tasarlamışlardır. Düz ve radyal geometriye sahip sandviç 
tabakaların 2 farklı testte, sağ ve sol mesnetlerden ankastre ve çizgisel olarak sabitlenerek 4 MPa 
basınç altında eksenlere göre mekanik gerilim analizleri yapmışlardır. Geometrik şekilleri aynı-
mesnetleri farklı ve geometrik şekilleri farklı-mesnetleri aynı yapıları karşılaştırarak incelemişlerdir 
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[9]. Polat ve ark., elastik yarı sonsuz düzleme oturan ve rijit iki blok ile yüklenmiş fonksiyonel 
derecelendirilmiş sürekli temas probleminin sonlu elemanlar yöntemi ile analizini incelemişlerdir 
[10]. Gür ve ark., ANSYS yazılımında farklı sıcaklık ve gerilme parametrelerinde Al malzemesi ile 
SİC metal matrisli kompozitin sürünme uzaması hareketi ile elastik gerilmeler arasındaki 
ilişkilendirmeleri araştırmışlardır [11]. Taşkaya ve Taşkaya çalışmalarında 40 mm dış çapa sahip 
AISI 310 paslanmaz silindir çeliği ANSYS Workbench 12.0 modülünde tasarlamıştır.  Çeliğin 
statik yapısal analizi, çelik üst plaka bölgesinden -y ekseni yönünde 1000 N'lık bir kuvvet 
uygulanarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, silindirik çeliğin statik yapısından etkilenen yük 
dağılımlarının üst ve alt bölgelerde yoğunlaştığı görülmüştür [12]. Taşkaya ve Taşkaya 
çalışmalarında, 3 boyutlu 54 kenar ve 34 köşe koordinat noktalarıyla, 46x50 mm taban destekleyici 
silindir boru çapına sahip oluşturulan hangar çatı modelinin,  5 destek kiriş noktasına 200 Newton 
kuvvet uygulamıştır. Uygulanan kuvvet etkisiyle çatı üst kiriş ve destekleyici düğüm noktalarının 
deformasyon ve  gerilme dağılımlarını haritalandırmışlardır. Yapılan analizler sonucunda yük 
taşıyıcı üst kiriş ve taban koordinat noktalarındaki deformasyon ve gerilmelerin arttığı, ön 
destekleyici kiriş noktalarında ise azaldığını gözlemlemişlerdir [13]. Polat ve ark., elastik yarı 
sonsuz düzleme oturan ve rijit iki blok ile yüklenmiş homojen tabakada sürekli temas probleminin 
karşılaştırmalı analizini araştırmışlardır [14]. Gür ve ark., izotropik bir çelik malzemeyi 3 boyutlu 
kafes çatı olarak tasarlayarak, ANSYS paket programında sonlu elemanlar yöntemine göre farklı 
yükler doğrultusunda kiriş eksenlerindeki mekanik gerilme etkilerini araştırmışlardır [15]. Taşkaya 
S., ANSYS paket  programında izotropik bir çelik malzemeye sahip 3D kafes çatı modeline, farklı 
yük ve sabit basınç uygulayarak, kiriş eksenlerindeki, deformasyon, mekanik ve elastik gerilme 
analizlerini araştırmıştır [16]. Taşkaya ve ark., ANSYS yazılımında sonlu elemanlar yöntemine 
göre, St 70 çatı kafes çeliğinin St 37 çatı kafes çeliğine göre, kiriş eksenlerindeki hem kuvvet hem 
de moment etkisine göre deformasyon ve vektörel gerilmelerin arttığını gözlemlemişlerdir [17]. 
Taşkaya S., ANSYS programında, St 37 levha çeliklerinde basınca bağlı levhaların mesnetlere göre 
tabakalarındaki mekanik gerilmelerin etkisini incelemiştir [18]. 
Bu çalışmanın amacı; ANSYS 12.0 paket yazılımı ile Workbench modülünden koordinat 
noktalarıyla mesafeye göre ölçümlendirilerek oluşturulan 3 boyutlu iki katlı bina kiriş prototipine 
gerilim testi uygulamaktır. Bu prototipte yapılan global deformasyonlar, max. ve min. gerilme 
noktaları, vektörel gerilmeler ve yapı hataları belirlenerek iki katlı bina modelinde mekanik 
iyileştirmelerin tespiti sağlanır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 
2.1.  ANSYS Workbench yazılımında iki katlı bina prototipin oluşturulması 

Bu çalışmada iki katlı bina prototipi, ANSYS Workbench yazılımının Şekil 1’de gösterildiği 
gibi statik yapı modülünde Tablo 1’de verilen koordinat noktalarıyla oluşturuldu. Bu tasarımın bina 
prototipi element türü, Şekil 2’de gösterilen ANSYS mühendislik mekanik veri kütüphanesinden 
beton karışımı seçildi. Tablo 1’de verilen 16 koordinat noktası kirişlerin mesafeye göre 
ölçümlendirilmesiyle oluşturulan taşıyıcı sistem noktalarıdır. 
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Şekil 1. ANSYS Workbench statik yapı modülü 

İki katlı bina prototipi oluşumunda Şekil 1’de gösterilen ilk aşama olarak ANSYS Workbench 
yazılımında bir modül belirlenir. Buradaki modül seçeneklerinden yapı malzemesi olarak “statik 
yapı” modülü seçilir. 

 
Şekil 2. İki katlı bina prototipi element türü seçimi 

Element türü seçimi bina prototipi olduğu ANSYS Workbench yazılımından Şekil 2‘de gösterildiği 
gibi beton karışımı uygulanır. 
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Tablo 1. İki katlı bina prototip koordinat noktaları 

Noktalar x “ y “ z “ 

1 0 0 0 

2 240 0 0 

3 480 0 0 

4 720 0 0 

5 0 0 240 

6 240 0 240 

7 480 0 240 

8 720 0 240 

9 0 120 0 

10 240 120 0 

11 480 120 0 

12 720 120 0 

13 0 120 240 

14 240 120 240 

15 480 120 240 

16 720 120 240 

 
Tablo 1’de verilen koordinat noktaları iki katlı prototip model tasarımında tek tek bütün veriler 16 
ayrı noktada tanımlanır. Bu koordinat noktalarının grafiksel yer dağılımı Şekil 3’de gösterilmiştir. 
Koordinat noktalarının hesabında ‘ inç (“) ‘ uzunluk birimi kullanılmıştır.  

 
Şekil 3. İki katlı bina prototip koordinat noktaları grafiksel dağılımı 
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Şekil 4’de gösterilen iki katlı bina modelinde, 16 ayrı eksenlere göre koordinat atamaları tek tek 
ANSYS Workbench yazılımına tanımlanır. 

 
Şekil 4. İki katlı bina prototipi 16 koordinat noktasının eksenlere göre tanımlanması 

Koordinat noktaları tanımlandıktan sonra iki katlı bina prototipin 1.kat kiriş çizgileri birleştirilir. 
Şekil 5a’da gösterilen 1.katın arka kiriş koordinat noktaları bileştirilir. Aynı şekilde 1.katın Şekil 
5b’de ön kiriş noktaları birleştirilir. Sonraki tanımlama Şekil 5c’de bütün eksenler tamamı ile 6 
taban şeklinde birleştirme işlemi oluşturulur. Şekil 5d’de bu tamamlanan kiriş noktalarına eksen 
tanımlamaları yapılır. 
 

 
Şekil 5. İki katlı bina prototipinin a) 1.kat arka kirişin oluşturulması b) 1.kat ön kirişin 

oluşturulması c) 1.kat bütün kiriş tabakalarının birleştirilmesi d) Kiriş tabakalarının 6 eksende 
belirlenmesi ve gösterimi 
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Şekil 6’da iki katlı bina prototipin 2.kat oluşum noktaları gösterilmiştir. Burada 1.katta oluşturulan 
mesafeye göre ölçüm koordinat noktaları 2.kat tasarımında ANSYS Workbench yazılımında 
“operation” modülü kullanılır. Aynı koordinat noktaların ataması tekrar tekrar yeniden yapılmaması 
için 1.kat modül eksenleri 2.kata klonlanır.  

 
Şekil 6. İki katlı bina prototipinin a) 1.kat eksenlerin tümünün seçilmesi b) 2.kat tasarımının 

oluşturulması c) taşıyıcı kiriş noktalarının oluşturulması d) tamamlanmış kirişleri 
Şekil 6a’da 1.kat eksenlerin tamamı seçilir. Şekil 6b’de bu eksenlere y ekseninde 120 inç’lik bu da 
yaklaşık 305 cm tavan yüksekliğinde 2.kat modeli oluşturulur. Şekil 6c’de 2.kat tasarımı 
oluşturulan bu iki katlı bina prototipin tabana doğru 8 taşıyıcı ayak kirişleri tanımlanır. Bu 
aşamadan sonra Şekil 6d’de gösterildiği gibi iki katlı bina prototipin 8 ayaklı taşıyıcı kirişleri 
tamamlanmış olur. 
Şekil 7’de iki katlı binan prototip modelinin kiriş noktalarına bir I profil tanımlaması yapılır. 
Yapılan bu I profillere bir kalınlık değeri atanır. Taşıyıcı profillerin Şekil 8’de verilen kesit 
modülleri olan w1, w2, w3 sırasıyla 7, 7, 16 inç ; t kalınlık değerleri t1, t2, t3 sırasıyla 0.63 inç 
değerindedir. Bu değerler iki katlı modele uygulandıktan sonra kesitlerin yazılımda hizalanmaları 
yapılır. Böylece kesit atamaları da yapıldıktan sonra modelde toplam 36 kenar, 24 köşe ve 11 enine 
kesit denge ağırlık merkezi ile iki katlı model prototipin kirişlerin katı modelde oluşumları 
tamamlanır. 
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Şekil 7. İki katlı bina prototipinin kiriş noktalarına enine kesit profil tanımlaması yapılması 

 
Şekil 8. İki katlı bina prototipinin kiriş profillerine kalınlık değerlerinin tanımlanması 

Şekil 9’da iki katlı binan prototipin kesit noktalarının katı model şeklinde dönüşümü seçilir. 
Koordinat noktalarıyla oluşturulan binanın kesit profillerin tamamı katı model formunda Şekil 
10’da en son hali ile gösterilmektedir. 
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Şekil 9. İki katlı bina prototip enine kesitlerinin katı model şeklinde seçilmesi 

 
Şekil 10. İki katlı bina prototip taşıyıcı kirişleri ve kirişlerin yakından gösterilmesi 

 
Şekil 11’de iki katlı bina kirişlerinin taban döşemeleri  beton karışımı malzemesi ile kiriş kalıplarına 
tanımlaması yapılır. 6 beton taban döşemesi tek tek 5 inç kalınlığında yaklaşık 13 cm olarak 
modellenir. 2.kattan başlayarak Şekil 11’de gösterildiği gibi bölüm bölüm 2.katın 3 ayrı beton 
döşemesi yapılır. Sonra 1.katın beton taban döşemesi yapılarak iki katlı binan prototipin kirişlere 
uygulanan beton taban döşemeleri uygulanmış olur. Bu kiriş profillerine herhangi bir açıdan 
sapmaması için bütün kiriş kesitlerine z ekseninde 90 o açıda tanımlama yapılır. İki katlı binan 
modelinin bütün malzeme kiriş grupları tamamlanarak modele mesh tanımlaması yapmak için bir 
bölümlendirme uygulanır. 
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Şekil 11. İki katlı bina prototipin taban beton karışımının oluşturulması (6 beton taban) 

 

2.2. ANSYS Workbench yazılımında iki katlı bina prototipin meshlenmesi 
İki katlı binan prototipin tasarım aşaması sağlandıktan sonra modele Şekil 12’de gösterildiği gibi bir 
mesh bölümlendirmesi tanımlanır. Bu tanımlama uygun mesh aralıklarında, kiriş aralıkların sığ, 
beton aralıkların geniş bir şekilde olması sağlanır. Buradaki amaç mekanik dağılımın kontrollü bir 
şekilde kirişlere yayılmasıdır. 
Mesh işleminin yapılmasının nedeni, modele tanımlanan mekanik verilerinin birbirleri ile 
geçişlerinin sağlanması ve simülasyon dağılımının gerçekleşmesidir. 
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Şekil 12. İki katlı bina prototipin mesh işleminin uygulanması (ağ tabakası) 

2.3. ANSYS Workbench yazılımında iki katlı bina prototipinin sabitlenmesi, sınır şartı ve 
ivme verilmesi 

 
Şekil 13. İki katlı bina prototipin a) taşıyıcı ayaklardan sabitlenmesi b) basınç tanımlaması     c) 

standart ağırlık merkezi belirlenmesi d) ivme tanımlanması 
Şekil 13a’da gösterilen iki katlı bina prototipin taşıyıcı ayak noktalarına sabitleme işlemi yapılır. 
Buradaki işlemin yapılmasının amacı, yük uygulanmasında taşıyıcı kiriş ayak noktalarının hareket 
etmemesi sağlanır. Şekil 13b’de prototipin beton karışım bölgelerine 75 MPa basınç uygulanması 
tanımlanır. Bu uygulamada kiriş noktalarının çözümleme aşamasında basınca karşı etkileri tespit 
edilecektir. Şekil 13c’de model prototipin standart ağırlık merkezi belirlenip bu bölgeye global 
koordinat sisteminde –y eksenine doğru yani yer çekimine doğru inç olarak 32.174 ft/sn2 ‘lik bir 
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değer ataması yapılır. Bu durum bina modelinin merkeze olan yer çekiminin olduğu ifade eder. Son 
aşama olarak Şekil 13d’de merkezi konum noktasında iki katlı bina prototipine inç olarak 6.4 ft/sn2 
‘lik ivme kazandırılır. Buradaki neden basıncın etkisiyle modele bir ivme yani titreşim hareketi 
verilerek oluşan mekanik sonuçlar değerlendirilir. 
 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
İki katlı bina prototipinin ANSYS 12.0 Workbench yazılımında statik yapı modülünde basınç ve 
ivmeye karşı yapılan çözümleme sonucunda, 1655 element sayısı ve 2025 düğüm sayısı (node) 
oluşmuştur. Düğüm sayısının element sayısından fazla olması mekanik dağılımın iyi simülize 
edilmiş olmasıdır. Prototip modelin max. ve min. toplam deformasyon değişimleri, kiriş 
bölgelerindeki deformasyon değişimleri, global eksenlere göre yönlü deformasyonları, stres 
yoğunlukları, gerilmeler, yapı hataları, max. ve min. toplam gerilmeler ve vektörel gerilme contur 
analizleri yapıldı.  
Şekil 14a’da toplam deformasyon değişimlerin basınç ve ivme etkisiyle daha çok 2.katın beton 
taban kalıp ortalarında çökme etkisi oluşturarak max. etki oluşturmuştur. 1.katın beton kalıpları 
2.kata göre daha az deformasyon göstermiştir. Çünkü yük doğrudan 2.kattan başladığı için 1.katta 
bu baskı oranı zaman değişiminde artmıştır. Kirişlerde deformasyon oranı min. değerleri taşıyıcı 
ayak sistemleri almıştır. Çünkü kirişler beton kalıpları taşıyıcı sistemlerdir. Deformasyon oranları 
min. değerdedir. Beton kalıpların basıncın etkisiyle yüke bağlı deformasyon fazlalığı oluşturması 
normal bir durumdur. Yük ve ivme arttıkça deformasyon oranı artış göstermiştir. Şekil 14’de yönlü 
deformasyonlar stabil ağırlık merkezine doğru y ekseninde taşıyıcı kiriş ayakları üzerinde bir 
gerilme oluşturmuştur. Bu durum onlarda yük artışında yükü destekleyici görevde olduğu için 
gerilmeler ve deformasyonlar artmıştır. Min. etki 2.katta beton kalıplarında gözlemlenmiştir. Şekil 
14c’de kirişlerde oluşan max. esas deformasyonlar 1.katın kiriş sınırlarında arttığı, min. 
deformasyonların ise 2.katın beton kalıp çökmelerinde görüldüğü tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
stabil olarak kirişlerdeki ana deformasyon oranları, kiriş ile beton kalıbının birleşim noktalarında 
olması gereklidir. Şekil 14d’de min. esas deformasyonlar beton kalıplarının kirş ile birleşim 
noktalarından sonraki 2. ara geçişlerde olduğu incelenmiştir. Şekil 14e’de kiriş profillerini doğrudan 
doğruya etkileyen stres dağılımları kirişlerin merkez noktalarında yani sağ ve sol destek 
bölgelerinde max. değerlerini almışlardır. Basınç ve titreşim dayanımlarında en fazla dayanım bu 
bölgeler göstermiştir. Şekil 14f’de kirişlerdeki toplam max. stres dağılımları kiriş profil kesitlerin 
birleşim noktası olan 2.katın 3.bölgesinde max. değerini almıştır. Şekil 14g’de min. toplam stres 
enine kesit değerleri olan taşıyıcı ayak sistemlerinde gözlemlenmiştir. Şekil 14h’da stabil olarak 
stres yoğunluklarının en fazla olduğu bölgeler beton kalıplarını taşıyan kiriş ile ayak taşıyıcı 
sistemlerin birleştiği kopma noktalarında görülmüştür. 
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Şekil 14. İki katlı bina prototipin a) max. ve min. toplam deformasyon değişimleri b) max. ve min. 

yönlere göre deformasyon değişimleri c) kirişlerin esas bölgelerindeki max. deformasyonları  d) 
kirişlerin esas bölgelerindeki min. deformasyonları e) kirişlerin doğrudan doğruya etkilendiği 
gerilmeler f) kirişlerin max. toplam gerilmeleri g) kirişlerin min. toplam gerilmeleri h) stres 

yoğunlukları 
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Şekil 15. İki katlı bina prototipin a) x ekseni global yönlü deformasyonları b) y ekseni global yönlü 

deformasyonları c) z ekseni global yönlü deformasyonları d) yapı hataları 
 

 
 

Şekil 16. İki katlı bina prototipin a) kirişlerde oluşan eşdeğer gerilmeleri b) ön görünüşten toplam 
deformasyonları c) alt tabaka görünüşünden toplam deformasyonları d) vektörel ana gerilmeleri 
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Şekil 17. İki katlı bina prototipin a-b) kirişlerindeki gerilmeleri ve yakından analizi c-d) max. ana 

stresleri ve yakından analizleri e) max. toplam stres f) min. toplam stres g-h) min. ana stres ve yakın 
analizleri 

 
Şekil 15a,b ve c’de prototip binan yapısının global koordinatlara göre yönlü deformasyon etkileri 
incelenmiştir. Bu etkiler Şekil 15a’da x global koordinatında kirişlerin üst düğüm bölgeleri ve 1.kat 
ile 2.katın birleştiği ana temas bölgelerinde artış göstermiştir. Şekil 15b’de y global koordinatında y 
eksenine yaptığı basınç ile stabil denge konumunda yük taşıyıcı ayak sistemlerinde gerilme 
yoğunluklarını artırmıştır. Şekil 15c’de ise z ekseni global koordinat bölgelerinde deformasyon 
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etkileri daha çok kirişlerin taşıyıcı ayak sistemlerinin uç taban bölgesinde olduğu gözlenmiştir. 
Şekil 15d’de gösterilen analizde bu prototip model analizinde gösterilen yapı hatalarını 
göstermektedir. Sistemsel yapı analizlerinde mekanik iyileştirmelerin eksenlere bağlı kiriş ile beton 
tabanların birleştiği düğüm noktalarında olması gerektiği konusunda sistem uyarı yapar. Burada 
özellikle ANSYS Workbench yazılımı bu noktalara mukavemet açından destek verilmesi ve 
güçlendirilmesini istemektedir. 
Şekil 16a’da verilen bina prototipin eşdeğer gerilmeleri kiriş düğüm noktaları, beton tabanı kirişle 
birleştiği noktada ve dış cepheye bakan dış cidarlarda olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 16b ve c’de 
deformasyon oranlarının önden ve taban bölgelerinden değişimleri görülmektedir. Deformasyon 
oranlarının 2.kattan başlayarak en çok etkilendiği bölgeler beton karışımlarının merkez 
noktasındaki yer çekimine bağlı oluşturduğu çökme bölgelerinde yani basınca bağlı basma 
mukavemetinin yüksek olduğu bölgelerde incelenmiştir. Bu bölgeler 2.kattan 1.kata doğru inerek 
taşıyıcı kiriş ayaklarına kadar etki ettiği görülmektedir. Şekil 16d’de kiriş ile betonun temas ettiği 
vektörel ana bileşke bölgeleri görülmektedir. Bu bölgelerde basınca ve ivmeye bağlı bileşke 
vektörleri sağ ve sol mesnetlere doğru bir çekme etkisi oluşturmuştur. Üst bölgelerde temasın 
sağlandığı yerler çekme, alt kasnak bölgeleri basma mukavemetine doğru artış göstermiştir. 
Şekil 17a’da kirişlerde oluşan stres gerilmelerinin karşılıklı destek noktalarından olduğu 
gözlemlenmiştir. Şekil 17b’de bu bölgelerin yakından analizi sağlanarak kirişlerin taşıyıcı ayaklar 
ile destek noktalarının temas bölgelerine doğru etki gösterdiği incelenmiştir Şekil 17c ve d kirişlerin 
taşıdığı beton blokların temas bölgelerinde etki ettiği max. gerilme davranışları incelenmiştir. Bu 
bölgelerde gerilmeler max. stres dayanımı göstermektedir. Şekil 17e ve f’de görülen mekanik 
davranışlar toplam gerilmelerin max. ve min. oluşturduğu etkiyi göstermektedir. Burada max. 
toplam gerilmeler daha çok arka kiriş bölgelerin birleşim düğüm bölgelerinde olduğu 
gözlemlenmiştir. Min. etki ise kirişlerin dış cidar bölgelerinde görülmektedir. Şekil 17g ve h da ise 
bu gerilmelerin min. toplam stresleri incelenmiştir. Burada en çok min. etkilenen toplam bölgeler 
beton karışımlarının içe doğru oluştuğu kasnak yapılarda olduğu gözlemlenmiştir.  
 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
İki katlı bina prototip model ANSYS Workbench yazılımının statik yapı modülünden destek 
ayakları sabitlenmiş, basınç ve ivme ile çözümlenmiş sistem sonucunda aşağıdaki sonuçlar 
incelenmiştir: 
 Statik yapı modülünde basınç ve ivmeye karşı yapılan çözümleme sonucunda, 1655 element 

sayısı ve 2025 düğüm sayısı (node) oluşmuştur. 
 Toplam deformasyon değişimlerin basınç ve ivme etkisiyle daha çok 2.katın beton taban kalıp 

ortalarında çökme etkisi oluşturarak max. etki oluşturmuştur. 
 Kirişlerde deformasyon oranı min. değerleri taşıyıcı ayak sistemleri almıştır. 
 Yönlü deformasyonlar stabil ağırlık merkezine doğru y ekseninde taşıyıcı kiriş ayakları üzerinde 

bir gerilme oluşturmuştur. 
 Max. esas deformasyonlar 1.katın kiriş sınırlarında arttığı, min. deformasyonların ise 2.katın 

beton kalıp çökmelerinde görüldüğü tespit edilmiştir. 
 Min. esas deformasyonlar beton kalıplarının kiriş ile birleşim noktalarından sonraki 2. ara 

geçişlerde olduğu incelenmiştir. 
 Kiriş profillerini doğrudan doğruya etkileyen stres dağılımları kirişlerin merkez noktalarında 

yani sağ ve sol destek bölgelerinde max. değerlerini almışlardır. Basınç ve titreşim 
dayanımlarında en fazla dayanım bu bölgeler göstermiştir. 

 Kirişlerdeki toplam max. stres dağılımları kiriş profil kesitlerin birleşim noktası olan 2.katın 
3.bölgesinde max. değerini almıştır. 
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 Min. toplam stres enine kesit değerleri olan taşıyıcı ayak sistemlerinde gözlemlenmiştir. 
 Stabil olarak stres yoğunluklarının en fazla olduğu bölgeler beton kalıplarını taşıyan kiriş ile 

ayak taşıyıcı sistemlerin birleştiği kopma noktalarında görülmüştür. 
 X global koordinatında kirişlerin üst düğüm bölgeleri ve 1.kat ile 2.katın birleştiği ana temas 

bölgelerinde artış göstermiştir. 
 Y global koordinatında y eksenine yaptığı basınç ile stabil denge konumunda yük taşıyıcı ayak 

sistemlerinde gerilme yoğunluklarını artırmıştır. 
 Z ekseni global koordinat bölgelerinde deformasyon etkileri daha çok kirişlerin taşıyıcı ayak 

sistemlerinin uç taban bölgesinde olduğu gözlenmiştir. 
 Sistemsel yapı analizlerinde mekanik iyileştirmelerin eksenlere bağlı kiriş ile beton tabanların 

birleştiği düğüm noktalarında olması gerektiği konusunda sistem uyarı yapmıştır. 
 Bina prototipin eşdeğer gerilmeleri kiriş düğüm noktaları, beton tabanı kirişle birleştiği noktada 

ve dış cepheye bakan dış cidarlarda olduğu gözlemlenmiştir. 
 Deformasyon oranlarının 2.kattan başlayarak en çok etkilendiği bölgeler beton karışımlarının 

merkez noktasındaki yer çekimine bağlı oluşturduğu çökme bölgelerinde yani basınca bağlı 
basma mukavemetinin yüksek olduğu bölgelerde incelenmiştir. 

 Basınca ve ivmeye bağlı bileşke vektörleri sağ ve sol mesnetlere doğru bir çekme etkisi 
oluşturmuştur. Üst bölgelerde temasın sağlandığı yerler çekme, alt kasnak bölgeleri basma 
mukavemetine doğru artış göstermiştir. 

 Uygulama aşamasında maket küçük prototip modellere bağlı mekanik testler yapılarak ANSYS 
yazılım simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırılabilinir. Farklı boyut ve kalınlık ölçülerinde prototip 
model hacmi modellemeleri yapılarak, farklı mesnet ve yük miktarları değiştirilip; bunlar 
arasındaki mekanik sonuçlara göre gerilme, deformasyon, düğüm ve vektör analizleri incelenip, 
mukayese edilebilinir. Eksenel ve global koordinat bölgelerinde oluşan şekil değişimleri aynı 
zamanda farklı sonlu elemanlar programları ile (Apex, Nastran, Patran, ABAOUS gibi)  test 
edilerek birbirleriyle kıyaslamalar yapılabilir [5-6,13,16]. 
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ÖZET 
Endüstriyel önemi olan pek çok proses, biyoteknolojik ve enzimatik süreçlerle çok daha kolay ve 
daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Bu nedenle mikroorganizmalardan elde edilen enzimlerin 
endüstride kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Mikrobiyal enzimlerin katalitik aktıvitesi bitkisel ve 
hayvansal enzimlere göre daha yüksek, daha stabildir. Bu enzimlerin endüstride kullanılması ile 
enerji gerektiren koşulların ortadan kalkması ekonomik açıdan yarar sağlamaktadır.  

Bu çalışmada ekmek kalitesinin artırılması amacıyla fırıncılık endüstrisinde kullanılan amilaz 
enziminin Türkiye’den izole edilen yerli mikroorganizmadan üretimi amaçlanmıştır. Çalışmada 
Trichoderma atroviride mikroorganizması (fungus) kullanıldı. Malt Extract Agar katı besiyerinde 
30 0C’de 4 gün süreyle etüvde üretildi, çoğaltılan fungus +4 0C’de buzdolabında muhafaza edildi.  
Makraskobik ve mikroskobik olarak incelendi. Trichoderma atroviride’nin steril koşullarda Starch 
Yeast Extract Liquid Medium sıvı besiyerine ekimi yapıldı. Farklı karbon kaynaklarının mikrobiyal 
enzim aktivitesi üzerine etkisi araştırıldı. Bu amaçla karbon kaynağı olarak Şeker Fabrikası atığı 
melas ve Kağıt Fabrikası atığı sülfit likörü besiyerlerine eklendi. Enzim aktiviteleri 550 nm’de 
spektrofotometrede ölçüldü. 

Çalışma sonucunda 7. günde enzim aktivitesinin 385 U/ml değerine ulaştığı, melasın Trichoderma 
atroviride’den elde edilen amilaz enziminin aktivitesini artırdığı gözlendi. 

Yapılan çalışmada şeker fabrikası atığı olan melasın Trichoderma atroviride’den amilaz enzimi 
üretiminde alternatif karbon kaynağı olarak kullanımının yaygınlaştırılmasının Ar-Ge çalışmaları 
için ekonomik açıdan önemli olacağı sonucuna varıldı. Melasın mikroorganizma üremesini 
artırmasına bağlı olarak enzim sentezini ve enzim aktivitesini artırdığı kanısındayız. Çalışmamızın 
fermantasyon, geri kazanım, biyoproses ve enzim teknolojileri için Gri-Biyoteknoloji alanında bilim 
dünyası literatürüne katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Amilaz enzimi, Trichoderma atroviride, Endüstriyel Biyoteknoloji 
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GİRİŞ 
Endüstriyel önemi olan pek çok proses, biyoteknolojik ve enzimatik süreçlerle çok daha kolay 
gerçekleşmektedir (Ünal 2015). Bu nedenle mikroorganizmalardan elde edilen enzimlerin 
endüstride kullanımı büyük önem arz etmektedir. Mikrobiyal enzimlerin katalitik aktıvitesi bitkisel 
ve hayvansal enzimlere göre daha yüksek, daha stabil ve daha ekonomiktir, kısa sürede çok fazla 
miktarda üretilebilirler.  

Her yıl yurt dışından yüksek maliyetle amilaz enzimi ithal edilmektedir. Bu nedenle laboratuvar 
ölçeğinde üretilen enzimlerin endüstriyel ölçekte üretimine geçilmesi gerekmektedir. 

Amilazlar (1,4-α-D-glukanohidrolaz; EC 3.2.1.1.) nişastadaki α-1,4 glikozidik bağlarını hidrolize 
eden endüstriyel açıdan en önemli enzimlerdir. Nişasta molekülündeki α-1,4 glikozidik bağlarını 
parçalayarak glikoz, maltoz, maltotrioz ve α-limit dekstrinlerin oluşumunu sağlar (Nielsen ve 
Borchert, 2000). Alfa amilazlar monomerik enzimler olup moleküler ağırlıkları 42 ile 68 kD 
arasında değişir (Leveque ve ark., 2000).  

Amilaz enzimi endüstriyel boyutlarda ilk kez 1939 yılında Bacillus subtilis suşu kullanılarak 
Japonya’da üretilmiştir. 1970 yılında Bacillus subtilis ve Bacillus licheniformis alfa-amilaz enzimi 
üretimi için geniş çapta kullanılmıştır (Sahnoun, 2012).  

Ekmek yapımında kullanılan amilaz enzimi gaz tutma kapasitesini artırarak hacim artışı, ekmek içi 
yapısında yumuşaklık, kabuk yapısını ve rengini iyileştirme, ekmeğin raf ömrünü uzatma ve 
kalitesini artırma gibi fonksiyonlara sahiptir. Bunun yanı sıra ekmeğin bayatlamasını geciktirir ve 
ufalanmayı önler, ekmek içinin gözenekli yapısının iyi olmasını sağlar, ekmeğin lezzetini artırır, 
maya toleransını ve fermantasyonu düzenler, hamurun enerji değerini yükseltir ve işlenebilirliğini 
arttırır (Bilgiçli ve ark., 2003). 

Enzimlerin endüstride kullanılması ile yüksek basınç ve sıcaklık gibi enerji gerektiren koşulların 
ortadan kalkması ekonomik açıdan yarar sağlamaktadır (Çetin, 1983). Dünya genelinde endüstriyel 
enzim pazarı 1,4 milyar USD dolayında olup, yılda %10’un üzerinde pazar ağı artışı ve % 4-5 
oranında satış artışı ile en yaygın tüketim alanlarındandır. Endüstriyel enzim üretiminin % 75’i gıda 
endüstrisi içinde yer almaktadır (Cowan, 1996). Günümüzde gıda sanayinde mikrobiyolojik 
kaynaklı birçok enzim kullanılmaktadır. Amilazların en yaygın kullanıldığı gıda endüstrisi alanları 
ekmek üretimidir.  Amilazlar dünya enzim pazarının yaklaşık % 25-33 ünü temsil eden önemli 
ticari enzimlerdendir (Nguyen, 2002). Termostabil alfa amilaz kullanımı ile proseslerdeki yüksek 
sıcaklıklarda bakteriyel ve viral kontaminasyon riski en aza inmektedir (Fujiwara, 2002). 
Günümüzde biyoteknolojik ve genetik potansiyelleri açısından iyi bir model olmaları nedeniyle 
mikrobiyal amilolitik enzimlerin karakterize edilmesine verilen önem gittikçe artmaktadır (Leveque 
ve ark., 2000). 

Bu çalışmada ekmek kalitesinin artırılması amacıyla fırıncılık endüstrisinde kullanılan amilaz 
enziminin Türkiye’den izole edilen yerli fungusdan üretimi amaçlanmıştır. Yüksek amilaz sentezi 
için uygun mikroorganizma ve ortamlar seçilerek farklı karbon kaynakları içeren besiyeri 
ortamlarının amilaz aktivitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmamızda bu amaçla karbon kaynağı 
olarak endüstriyel atıklar olan melas ve sülfit likörü kullanılmıştır. Endüstriyel atıkların 
değerlendirilmesi de çalışmamızın amaçları arasında yer almaktadır. 
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YÖNTEM 
Kullanılan Mikroorganizma ve Besiyeri Ortamları 
Araştırmada Trichoderma atroviride mikroorganizması (fungus) ve bu mikroorganizma çoğaltımı 
için Malt Extract Agar katı besiyeri kullanıldı. Mikroorganizma makraskobik ve ışık 
mikroskobunda mikroskobik olarak incelendi. Mikroskobik incelemeler için Metilen Mavisi Boyası 
kullanıldı. 

Enzim üretimi ve aktivite çalışmaları için Starch Yeast Extract Liquid Medium sıvı besiyeri 
kullanıldı. Farklı karbon kaynaklarının mikrobiyal enzim aktivitesi üzerine etkisinin araştırılması 
amacıyla endüstriyel atıklardan melas ve sülfit likörü kullanıldı. Deneylerde melas ve sülfit likörü 
kullanılmayan ortamlar karşılaştırma yapmak amacıyla referans kontrol grubu olarak kullanıldı. 

Mikroorganizmaların Çoğaltımı ve Enzim Üretimi 
Çalışmada Trichoderma atroviride mikroorganizması (fungus) Malt Extract Agar katı besiyerinde 
30 0C’de 4 gün süreyle etüvde üretildi, makraskobik ve ışık mikroskobunda mikroskobik olarak 
incelendi.  

Trichoderma atroviride’den Amilaz enzimi üretimi için petri kaplarındaki katı besiyerlerindeki 
mikroorganizmaların erlenmayerdeki sıvı besiyerine ekimi yapıldı ve 30 0C’de 10 gün süreyle 
çalkalamalı inkübatöre (etüve) kaldırıldı. Deneyler süresince karbon kaynağı olarak endüstriyel atık 
olan melas ve sülfit likörü denendi.  

Amilaz Enzim Aktivitesinin Ölçümü 

Amilaz aktivitesi Miller (1959)'e göre, ham nişastanın enzimatik hidrolizi ile açığa çıkan redüktör 
şekerlerin dinitrosalisilik asit (DNS) ile belirlenmesi yöntemine göre ölçüldü. Ham nişastayı 
hidroliz eden amilazın bir ünitesi standart deney koşullarında dakikada 1 μmol redüktör şekeri 
(glukoz) açığa çıkaran enzim miktarı olarak hesaplandı ve tanımlandı (Singh ve ark, 2014). Enzim 
aktiviteleri 550 nm dalga boyunda spektrofotometrede ölçüldü. 

BULGULAR 
Trichoderma atroviride mikroorganizmasının (fungus) Malt Extract Agar katı besiyerinde 4 gün 
süreyle etüvde üremesini tamamladığı görüldü. Makraskobik ve ışık mikroskobunda mikroskobik 
olarak incelendi. Makroskobik ve ışık mikroskobundaki mikroskobik görüntüler Şekil 1 ve Şekil 
2’de verildi. 

 
                      a                                            b 

      Şekil 1. Trichoderma atroviride  
a) makroskobik koloni görünümü b) koloni altı görünümü  
     (MEA besiyerinde: Malt Extract Agar) 
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Şekil 2. Trichoderma atroviride  
              Işık mikroskobu görüntüsü 

                    (MEA besiyerinde: Malt Extract Agar) 

Trichoderma atroviride mikroorganizmasından (fungus) 30 0C sıcaklıkta, pH:5’de 200 rpm’lik 
çalkalamalı etüvde (inkübatörde) 100 ml sıvı besiyeri ortamında 10 gün süreyle Amilaz enzimi 
üretildi (Şekil 3). 

 
Şekil 3. Trichoderma atroviride’den sıvı besiyerinde amilaz enzimi üretimi  

Farklı endüstriyel atıkların denendiği ortamlarda 3. günden itibaren enzim aktiviteleri 550 
nm’de spektrofotometrede ölçüldü. En yüksek aktivite (385 U/ml) karbon kaynağı olarak melas 
ilave edilen ortamda 7. günde görüldü (Tablo 1). Sülfit likörü ilave edilen ortamlarda ise enzim 
aktivite değerli melaslı ortama göre daha düşük sonuçlar gösterdi. 7. günde sülfit likörü ilave 
edilen ortamda amilaz aktivitesi 204 U/ml olarak bulundu (Tablo 2). 
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ZAMAN 

(Gün) 

ENZİM AKTİVİTESİ  

(U/ml) 

(Melas içermeyen ortam) 

ENZİM AKTİVİTESİ  

(U/ml) 

(Melaslı ortam) 

3. GÜN 63 205 

4. GÜN 68 269 

5. GÜN 68 307 

6. GÜN 79 368 

7. GÜN 86 385 

8. GÜN 86 384 

9. GÜN 85 384 

10. GÜN 84 383 

      Tablo 1. Melas (3g / L) ilave edilen ortamlarda Amilaz Enzim Aktivitesi  
              (Deneyler 3 tekrarlı çalışmanın ortalamasıdır). 
 
 
 

 
    

Tablo 2. Sülfit Likörü (3g / L) ilave edilen ortamlarda Amilaz Enzim Aktivitesi  

ZAMAN 

(Gün) 

ENZİM AKTİVİTESİ 

(U/ml) 

(Sülfit Likörü içermeyen ortam) 

ENZİM AKTİVİTESİ  

(U/ml) 

(Sülfit Likörlü ortam) 

3. GÜN 63 88 

4. GÜN 68 100 

5. GÜN 68 178 

6. GÜN 79 190 

7. GÜN 86 204 

8. GÜN 86 201 

9. GÜN 85 201 

10. GÜN 84 201 
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              (Deneyler 3 tekrarlı çalışmanın ortalamasıdır). 

Besiyeri ortamlarında karbon kaynağı olarak kullanılan endüstriyel atıklardan melasın, sülfit 
likörüne kıyasala enzim aktivitesini daha çok arttırdığı görüldü. 

 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA  
1970’lerin başlarına kadar enzimlerin en iyi kaynakları olarak bitki ve hayvan materyalleri dikkate 
alınmıştır. Fakat son yıllarda mikrobiyal enzimlerin teknik ve ekonomik avantajları bakımından 
öneminin giderek arttığı görülmüştür. Bugüne kadar 2000’den fazla enzim tanımlanmış olup bunlar 
arasından yaklaşık 100 tanesi ticari kullanıma uygun bulunmasına rağmen günümüzde sadece 18 
tanesi endüstriyel amaçla kullanılmaktadır. Amilaz enzimi endüstriyel boyutlarda ilk kez 1939 
yılında Bacillus subtilis bakterisi kullanılarak Japonya’da üretilmiştir. Endüstriyel uygulamalarda 
genellikle termostabiliteye (sıcaklığa dayanıklılık) sahip immobilize enzimler kullanılmaktadır. 
Amilazların uygulama alanı oldukça genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Bu enzimler, nişastanın 
sıvılaştırılmasında, ekmekçilikte, tekstil, kâğıt, meyve suyu endüstrisinde, alkol fermantasyonunda 
kullanılmaktadır (Uçar, 2011). 

Günümüzde hem biyoteknolojik potansiyelleri hem de termostabilite (sıcaklığa dayanıklılık) 
çalışmalarında kullanılmak üzere iyi bir model olmaları nedeniyle termofil (45-70 0C sıcaklık 
aralığında üreyebilen sıcak seven mikroorganizmalar) ve mezofil (20-450C sıcaklık aralığında 
üreyebilen ılık seven mikroorganizmalar (Madigan ve ark., 2009)  mikroorganizmalardan amilaz 
enzimlerinin karakterize edilmesine verilen önem gittikçe artmaktadır. Protein mühendisliği 
çalışmalarında, termostabilite mekanizmaları kullanılarak alışılmamış daha termostabil (sıcaklığa 
dayanıklı) özellikte enzimlerin geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. (Leveque ve ark., 
2000).  

Yapılan çalışmaların ve araştırmaların çoğunun temelinde endüstrideki bu ihtiyaca cevap 
verebilmek için farklı kaynaklardan farklı özellikler gösteren temofil ve mezofil bakterileri 
izolatlarını tanımlanması ve stabil enzimlerin ortaya çıkartılması yatmaktadır (Haki ve Raksit, 
2003). Ancak Bakteriyel amilazlara oranla Fungal amilazlarla yapılan çalışmalar oldukça 
yetersizdir.Ticari olarak amilaz enziminin üretildiği mikrobiyal türler Tablo 3’de verilmiştir 
(Nguyen, 2002).   

Bacillus sp. Pyrococcus Aspergillus Diğer Türler 

Bacillus licheniformis 

Bacillus subtilis 

Bacillus stearothermophillus 

Bacillus mesentericus 

Bacillus macerans 

Bacillus vulgaris 

Bacillus megaterium  

Pyrococcus woesei 

Pyrococcus furiosus 

Pyrococcus sp. KOD1 

Aspergillus niger 

Aspergillus 
oryzae 

Thermomonospora 
fusca 

Thermococcus 
profundus 

Thermotoga maritima 

Dictioglomus 
thermophil 
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Tablo 3. Ticari olarak amilaz'ın üretildiği mikrobiyal türler (Nguyen, 2002).   

Çalışmada, termal alanlardaki yüksek sıcaklık koşullarından izole edilen bir mikroorganizma izolatı 
olan Trichoderma atroviride ekmek yapımında önemi olan amilaz enzimi üretimi açısından 
değerlendirildi. Çalışmalarda fabrika atığı olan farklı karbon kaynakları (melas, sülfit likörü) 
kullanıldı. Literatürde Trichoderma atroviride’den fabrika atığı karbon kaynaklarının kullanıldığı 
ve amilaz enzim aktivitesine etkisinin karşılaştırıldığı araştırmalara rastlanmamıştır. Bu nedenle bu 
yönü ile çalışmamız orijinal bir araştırma niteliğinde olup, ilk defa tarafımızdan denenmiştir.  

Çalışmamızda deneyler sonucunda fabrika atığı olan melas ve sülfit likörü kullanılan ortamlarda 
mikroorganizma üremesine bağlı olarak enzim aktivitesinin arttığı gözlenmiştir. En yüksek aktivite 
(385 U/ml) karbon kaynağı olarak melas ilave edilen ortamda 7. günde görülmüştür. 

Bu kapsamda çalışma çıktımız olan araştırma sonuçlarımızın bu konuda araştırma yapacak bilim 
insanlarına ışık tutabileceğini düşünmekteyiz.  

Çalışmamız ileri enzim teknolojileri, biyoproses ve biyoekonomi çalışmaları için ön deneme 
araştırma niteliği taşımaktadır. Ayrıca atık değerlendirme, geri kazanım alanlarında da çalışmamızın 
ileri araştırmalarda bilim dünyası için ön araştırma niteliğinde önemli olabileceği görülmektedir. 

Bu konuda çalışma planlayacak araştırmacılar daha sonraki Ar-Ge çalışmaları için melas ve sülfit 
likörü dışında farklı endüstriyel karbon kaynakları deneyebilirler. Böylece ileride Endüstriyel 
Biyoteknoloji alanında kullanılmak üzere endüstriyel enzim üretim çalışmalarında uygun ortamların 
belirlenmesini sağlayabilirler.  
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ABSTRACT 
Together with the developing technology, the need for the manpower which carries different 
characteristics at the same time is increasing day by day. Intermodal Box swap body vehicle, which 
is a means of transportation, is a widely used vehicle in the fast developing transportation sector since 
it is used for road, waterway and railway transportation. In order to meet the demands of customers, 
increasing competition in the trailer sector, serious research and development activities are required 
until the final stage of production in the design phase of R & D. Designed vehicles, high quality long 
life and customer expectations are required to meet. One of the methods applied for this is the 
computer aided engineering analysis which is one of the R & D stages. The material, employee's labor 
and cost-free analysis and the durability of the box swap body tool according to the determined virtual 
tests were analyzed in the ANSYS program. It was ensured that the first prototype was less 
problematic with the analysis approaches. 
Key Words: Swap body, intermodal transportation, analyses  
 

1.INTRODUCTION  
With the rapidly increasing industrialization on the world, the use of trailers and the transportation of 
the goods produced from one point to another increased. Thanks to the portable swap body, the types 
of vehicle vehicles can be transported and exchanged among themselves without the need for an extra 
trailer. Therefore, several swap body types can be carried together with a limited number of attractive 
[1].Since it is a changeable tool, it helps to reduce the overall costs of the business because of its 
portability [2].The water protection of the box swap body causes it to be lightweight and preferred 
for the transportation of valuable materials. These box vehicles are widely used in Europe. TIRSAN 
Solutions is a leading brand in Europe and the world with its various product and transportation 
solutions. That's why TIRSAN Solutions produces a swap body with a longer service life and a wider 
net volume. In this study, ansys program was tested for accuracy of design with virtual tests known 
as simulation, in other words, simulation to the box swap body tool within the scope of R & D work. 
 

2. METHOD  
ANSYS is a commercial Finite Element analysis program used for many years [3]. The ANSYS 
program is one of the world's leading analysis programs and is known as the engineering program. 
Can make static, dynamic, heat flow, liquid flow analysis with ANSYS [4]. 
When selecting the material of the box swap body tool, the welding location details are determined. 
Flow rate (MPa), modulus of elasticity (MPa) and poison ratio of the material types used in the 
ANSYS program have been calculated (no details have been specified since it is a trade secret). 
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Within the scope of this study; Static strength analysis of the vehicle was tested by carrying 30 tons 
spread, 2g braking, downhill bend braking, 30 tons spread load on the mechanical feet, pit drop, 
unloading, shearing and wheel forklift virtual tests. The responses of the vehicle to these tests are 
described below. 
 

2.1 30 Loading Analysis   
The load capacity of the box swap body vehicle is simulated by the ANSYS program. In the analysis, 
the box should be subjected to an evenly distributed force on all surface areas of the swap body 
device. Also the gravitational acceleration of the system is affected. The unloaded can swap body 
tool is fixed to the connection areas by container container. The load capacity of the vehicle is 30 kg. 
0,3 F was applied to all surfaces of the vehicle and total deformation was obtained in mm. The results 
are shown in Figure 1. When we examined the results, it was not observed that there was too little 
deformation on the vehicle. 
0,3 F force was applied to all surfaces of the vehicle and Van misses stress was calculated by 
calculating the point stresses of the vehicle. The gravitational acceleration is affected when 
calculating these stresses. When the results are examined, 30 tons of stressed loads occur on the 
vehicle in very low order. The results shown are shown in Figure 2. 

 
Figure 1: Total deformation of the vehicle 

 
Figure 2 : Van Misses Regression 

 

2.2 2g Braking Analysis  
Box swap body is simulated with 2g braking. The acceleration is 19612 mm / s2. In the case of 
braking, the load capacity of the vehicle, which can be applied in 30 seconds, is simulated in 1 second 
and the total deformation in the vehicle is obtained in mm. The results are shown in Figure 3. When 
we examined the results, it was not observed that there was more deferment on the rear side of the 
vehicle than on the front and middle sides. 
The unloaded can swap body tool is fixed to the connection areas by container container. In case of 
2g braking, Van misses stress was calculated and the point stresses of the vehicle were calculated. 
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When we examine the results, it was observed that the box swap body tool has point-based stresses 
at the container lock and container lock locations. The results are shown in Figure 4. 
 

 
Figure 3: In 2g Braking total regression of the vehicle 

 
Figure 4 : In 2g Braking Van Misses regression 

 

2.3 Braking Analysis in Up and Down Twist   
Box swap body vehicle is simulated in case of braking in downhill cornering. The vehicle's carrying 
capacity 30 A and B points downhill braking acceleration is applied. (A and B points are trade secrets. 
Details are not specified.) 
Box swap body tool ANSYS program downhill braking braking in total deformation is obtained in 
mm. The results are shown in Figure 5. When we examined the results, it was seen that the rear upper 
part of the vehicle suffered more deferment than the other parts of the vehicle. 
The unloaded case swap body tool is fixed to the connection areas by container container. In case of 
2g braking, the equivalent stresses are calculated and the point stresses of the vehicle are calculated. 
When we examine the results, it was observed that the box swap body tool was point based stresses 
in container lock and container lock locations. The results are shown in Figure 6. 

 
Figure 5: Total deviation of the vehicle in case of braking downhill 

68



 

  Year 3 (2019)   Vol:9                                                Issued in MAY, 2019                                                       www.ejons.co.uk                                      
 

 
Figure 6 : Equal tension in case of braking in downhill bend 

 

2.4 30 Tons Loading Analysis in Mechanical Feet  
Box swap body tool on mechanical feet with a load of 30 tons of the kingpin was removed from the 
mechanical feet fixed by removing the mechanical reaction is simulated. 
 Box swap body tool is fixed by container chassis from connection areas. 30 tons of spring-loaded 
load on the mechanical feet, the total deformation was obtained in mm. In this system, gravitational 
acceleration is affected. The results are shown in Figure 7. As we can see from the results, it is seen 
that the rear upper side of the vehicle has been subjected to more deferment compared to other parts 
of the vehicle. 
The loaded box swap body tool is fixed to the connection areas by the container sash. In case of 2g 
braking, the equivalent stresses are calculated and the point stresses of the vehicle are calculated. The 
results are shown in Figure 8. In the box swap body tool we examined the results, it was observed 
that no equivalent stress was observed. Container-based stress-based stresses were observed. 

 
Figure 7 : Total deformation of 30 tons load vehicle on mechanical feet 

 
Figure 8 : Equal tension in case of braking in downhill bend 

 

2.5 Falling Into Pit Analysis   
Box swap body tool is fixed by container chassis from connection areas. The gravitational 
acceleration is affected by the 30 tons loaded vehicle. By applying a 50 mm displacement in the 
downwards direction of the container, the total deformation of the vehicle was obtained in mm.  

69



 

  Year 3 (2019)   Vol:9                                                Issued in MAY, 2019                                                       www.ejons.co.uk                                      
 

When the results are examined, it is seen that the upper rear of the vehicle has been deformed more 
than the other parts of the vehicle. It was observed that the upper rear side of the vehicle could deflect 
107 mm. 
By calculating the Van misses stress by using the constraints made in total deformation simulations, 
point based stresses which can occur in the fall scenario of the vehicle were calculated. When we 
examine the results, it was observed that there were more stresses than the other parts of the vehicle 
of the rear upper side. Stresses in the upper rear of the vehicle, which are max 2269.5 MPa, are within 
the limits of acceptability. 
 

2.6 Traversing Bumps Analysis  
Box swap body tool is fixed by container chassis from connection areas. The gravitational 
acceleration is affected by the 30 tons loaded vehicle. By applying a 50 mm displacement in the 
upward direction from the 3rd wheel of the container, the total deformation of the vehicle is obtained 
in mm. When the results are examined, it is seen that the upper rear of the vehicle has been deformed 
more than the other parts of the vehicle. It was observed that the upper rear side of the vehicle could 
deflect up to 37,787 mm. 
By calculating the Van misses stress by using the same constraints in simulating total deformation, 
the point based stresses that can occur in the omission of the vehicle are calculated. When we examine 
the results, it was observed that there were more stresses than the other parts of the vehicle of the rear 
upper side. The stresses in the upper rear of the vehicle, which are max. 1326.2 MPa, are within 
acceptable limits. 
 

2.7 Shearing Analysis   
Box swap body tool is fixed by container chassis from connection areas. 3400 N force was applied to 
the 3 axles of the container. The vehicle has a 30 tons loaded vehicle with gravitational acceleration. 
With the mentioned criteria, the total deformation in the vehicle was obtained in mm. When the results 
are considered, it is found that all deformation in the box swap body tool is not deformed and axles 
are formed in the container chassis. 
Point shear stress was calculated by calculating the equivalent stress in the shear case. The results are 
shown in Figure 9. When we examine the results, it was observed that the box swap body tool was 
point based stresses in container lock and container lock locations. The results shown are shown in 
Figure 9. 

 
Figure 9 : Equivalent stress in the case of shearing 

 

2.8 Wheel Forklift Analysis   
Box swap body tool is fixed by container chassis from connection areas. The gravitational 
acceleration is affected by the vehicle. From the bottom of the box swap body, the forklift wheel press 
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forces (27300 N x 4) were applied. With the mentioned criteria, the total deformation in the vehicle 
was obtained in mm. (Since the base information is a trade secret, no details are mentioned.) When 
the results are considered, it is observed that there is no deferment in the box swap body. 
The point stresses of the vehicle were calculated by calculating the equivalent tension of 27300 N x 
4 force generated by the forklift wheels. When we analyze the results, point based stresses were 
observed in the middle part of the box swap body tool. The results shown are shown in Figure 10. 
 

 
Figure 10 : Equivalent tension analysis of wheel forklift 

 
CONCLUSION 
In this study, durability analyzes were made to the box swap body tool with ANSYS program. Box 
swap body vehicle made 30 tons spread loading, 2g braking, downhill bend braking, 30 tons of 
mechanical load on the feet load, pit reduction, bumps, shear, and wheel forklift analyzes were made 
by making the vehicle possible situations, deformation, strain and deflection were found in the 
vehicle. When all the results were evaluated together, it was understood that the box swap body tool 
passed the simulated tests successfully and the upper back side of the vehicle was exposed to tension. 
Analyzes have shown that the method used can be used in the development of many products. 
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ÖZET 
Ekonomik değerli (tıbbi, aromatik, süs, etnobotanik, arıcılık, baharat, tıp, eczacılık, kozmetik, 
tekstil, boya, ziraat, tarım, gıda…) bitkilerin tanıtımları, doğada tespitleri, ekonomik kalkınmaya 
faydaları, üretimleri, korunmaları, reklamları daha profesyonelce, bilinçli, planlı, ciddi ve ekonomik 
kalkınma ile bu konudaki dışa bağımlılığımızı azaltıcı farkındalığıyla yapıldığında ülke, bölge ve 
ilimize yeni ufuklar açacak, bu değerli bitki türleriyle ismi anılacak, ekolojik dengenin 
bozulmamasına sebep olacak ve ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak potansiyeldedirler. 
Ekonomik özellikte doğal bitki potansiyeli yönünden oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip olmamıza 
rağmen, bu potansiyelin ekonomik olarak değerlendirilmesi konusunda yetersiz durumdayız. 
Dolayısıyla bu özellikteki doğal bitki türlerimiz ülkemiz geleceği için çok değerli bir hazine ve 
ekonomik öneme sahip olup, bunların tespiti, muhafazası, tanıtımı, kullanımı, kültürü, ıslahı ve 
üretimine daha fazla önem verilmeli bu kapsamdaki çalışmalar sürekli desteklenmelidir. Bingöl-
Genç ilçesi çevresinde 2018 vejetasyon döneminde yapılan bu çalışmada, doğal yayılışı olan bazı 
ekonomik değeri olan bitki türleri (Crateagus monogyna, Gundelia asperrima, Taraxacum 
hybernum, Orchis morio subsp. syriaca, Lotus gebelia, Dianthus carmelitarum, Convolvulus 
dorycnium subsp. dorycnium, Urtica dioica, Quercus robur subsp. pedunculiflora, Cicer incisum, 
Dianthus calocephalus, Acanthus dioscoridis var. brevicaulis, Marrubium astracanicum subsp. 
astracanicum, Silene compacta, Achillea milelifolium, Salvia multicaulis, Inula graveolens, Pisum 
sativum var. pumulio, Acantholimon acerosum var. acerosum, Rosa canina, Lamium maculatum, 
Trifolium angustifolium var. angustifolium, Origanum vulgare subsp. hirtum, Salvia brachyantha 
subsp. brachyantha, Lamium album, Salvia sclerae, Salvia trichoclada, Salvia argentea, Melilotus 
officinalis, Rubus sanctus, Vicia cracca subsp. stenophylla, Astragalus kurdicus var. kurdicus, 
Mentha longifolia subsp. typhoides, Melilotus alba, Helichrysum plicatum subsp. plicatum, Thymus 
haussknechtii, Ophrys apifera, Stachys lavandulifolia var. glabrescens) belirlenerek fotoğraflandı, 
tanıtıldı, kullanım alanlarına değinildi ve bunlarla ilgili koruma ve üretim yöntemleri önerildi. 
Anahtar Kelimeler: Bingöl, Genç, Ekonomik Değerli Bitkiler 
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SOME ECONOMICALLY VALUED PLANTS NATURALLY RANGED AROUND THE 
GENÇ (BINGÖL) DISTRICT 

 

ABSTRACT 
When the introduction, determination in nature, benefits to economic development, production, 
protection and the advertising of economically valued plants made more professionally, more 
conscious, more planned, more serious and with the awareness of reducing the foreign dependence 
in this regard with economic development, these are in potential to expand horizons of our country, 
area and city, to be mentioned with this valuable plant species, maintain the ecological balance and 
seriously contribute the economy. Even though we have a rich variety in terms of natural plant 
potential with economic feature, we are inadequate to get benefit from this potential economically. 
Therefore, our natural plant species with this features, have great treasure and economic importance 
for the future of our country, more attention should be given to their identification, protection, 
promotion, usage, culture, improvement and protection, and the studies in this scope should always 
be supported. In this study, which is conducted in 2018 vegetation period around Bingöl-Genç 
district, some naturally ranged economically valued plants Crateagus monogyna, Gundelia 
asperrima, Taraxacum hybernum, Orchis morio subsp. syriaca, Lotus gebelia, Dianthus 
carmelitarum, Convolvulus dorycnium subsp. dorycnium, Urtica dioica, Quercus robur subsp. 
pedunculiflora, Cicer incisum, Dianthus calocephalus, Acanthus dioscoridis var. brevicaulis, 
Marrubium astracanicum subsp. astracanicum, Silene compacta, Achillea milelifolium, Salvia 
multicaulis, Inula graveolens, Pisum sativum var. pumulio, Acantholimon acerosum var. acerosum, 
Rosa canina, Lamium maculatum, Trifolium angustifolium var. angustifolium, Origanum vulgare 
subsp. hirtum, Salvia brachyantha subsp. brachyantha, Lamium album, Salvia sclerae, Salvia 
trichoclada, Salvia argentea, Melilotus officinalis, Rubus sanctus, Vicia cracca subsp. stenophylla, 
Astragalus kurdicus var. kurdicus, Mentha longifolia subsp. typhoides, Melilotus alba, Helichrysum 
plicatum subsp. plicatum, Thymus haussknechtii, Ophrys apifera, Stachys lavandulifolia var. 
glabrescens) are photographed, introduced, mentioned about their usage areas by determining them, 
and protection and production methods about them are proposed.  
Key Words: Bingöl, Genç, Economically Valued Plants 
 

GİRİŞ 
İnsanlar yüzyıllardan beri hastalıklara karşı elde ettikleri bitkiler ile çare bulmaya çalışmışlardır. 
Hastalıkları, bitkiler ile tedavi etme yöntemleri oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Bundan dolayı 
bitkilerin tedavide kullanımı, günümüze kadar devam etmiştir. Birçoğu tesadüfen, birçoğu da merak 
sonucu denenerek etkileri anlaşılan doğal ilaçlar, kulaktan kulağa yayılarak herkes tarafından 
tanınmış ve yıllar geçtikçe daha farklı bitkilerin başka dertlere de deva oldukları anlaşılmıştır. Diğer 
bir gelişme de bu bitkilerin, beslenmede lezzet, koku, tad verici ve iştah açıcı özelliklerinin 
anlaşılması ve kullanımının yaygınlaşmasıdır. Son yıllarda, özellikle de son yirmi yılda dünyada 
tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayisi için kullanımında büyük artış görülmektedir. Dünya sağlık 
örgütü (WHO) 20.000 civarında bitkinin tıbbi amaçlarla kullanıldığını saptamıştır. 4.000 bitkisel 
drog yoğun olarak kullanılırken 400 kadar droğun da ticareti yapılmakta ve Tıbbi ve Aromatik 
bitkiler sektörü dünya pazarında payını her geçen gün artırmaktadır (Başer 1998). Dünya çapında 
ticari amaçlarla kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitki sayısı 900 kadardır (Arslan ve ark, 2015). 
Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 500 civarında 
olduğu tahmin edilmekte; yaklaşık 200 tıbbi ve aromatik bitkinin ihraç potansiyelinin olduğu 
belirtilmektedir (Baytop, 1999; Ekim ve ark. 2000; Aydın, 2004). 
Ticarette yer alan tıbbi ve aromatik bitki sayısının çok fazla ve bunlardan elde edilen etken madde 
miktarının çok çeşitli olması nedeniyle, ticaret istatistiklerinde tek bir gruplama söz konusu 

73



 

  Year 3 (2019)   Vol:9                                                Issued in MAY, 2019                                                       www.ejons.co.uk                                      
 

olamamaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya ticaret hacmi ve değeri konusunda en sağlıklı ve 
güvenilir veriler Cenevre’deki Uluslararası Ticaret Merkezi (UN Comtrade) bilgi bankasından elde 
edilebilmektedir. Dünya bitkisel drog ticareti son beş yılda ortalama 16,8 milyar dolar ihracat ve 
18,6 milyar dolar ithalat olarak gerçekleşmiştir. Üretim bakımından en önemli bitki türlerini; soğan-
yumru, çaykahve, baharat, çeşni, kök ve diğer bitki grupları oluşturmuştur. Dünyada tıbbi ve 
aromatik bitki dış alımını yapan ülkeler içerisinde ABD, Đngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin 
ve Hindistan gibi ülkeler aynı zamanda birçok bitkinin de dış satımını yapan ülkeler arasında yer 
almaktadır. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde değişen sağlık anlayışı, yemeklerde tuz ve yağın 
azaltılması sonucunda yemeklere tat katması açısından bu grup bitkilerin kullanımını da arttırmıştır 
(Binici, 2002). 
Dünyada ticareti yapılan tıbbi ve kokulu bitkilerin % 50’si gıda, %25’i kozmetik ve % 25’i de ilaç 
sanayinde kullanılmaktadır. Dünya bitkisel drog ticaretinin 10-13 milyar dolar seviyelerinde 
gerçekleşmekte olduğu tahmin edilmekle birlikte, ülkemiz maalesef zengin florasına rağmen bu 
pazardan yaklaşık 5-60 milyon dolarlık bir pay almaktadır. Bu durum aynı zamanda tıbbi ve 
aromatik bitkileri çoğunlukla işlemeden ham olarak ihraç etmemizden kaynaklanmaktadır 
(Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). 
 
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları: 

• Baharat Yapımında,  

• Tıpta ve Eczacılıkta, 

• Gıdaların Saklanmasında,  

• Arı Hastalıklarına Karşı,  

• Gıda olarak, 

• Kozmetik sektöründe  

• Bazı Zararlı Böceklerin Öldürülmesinde,  

• Yabani Ot Mücadelesinde kullanılabilir 
 

MATERYAL VE METOD 
  Bu çalışmanın materyallerini Genç (Bingöl) ilçesi ve çevresinde doğal alanlarda yetişen endemik 
bitki taksonları (Crateagus monogyna, Gundelia asperrima, Taraxacum hybernum, Orchis morio 
subsp. syriaca, Lotus gebelia, Dianthus carmelitarum, Convolvulus dorycnium subsp. dorycnium, 
Urtica dioica, Quercus robur subsp. pedunculiflora, Cicer incisum, Dianthus calocephalus, 
Acanthus dioscoridis var. brevicaulis, Marrubium astracanicum subsp. astracanicum, Silene 
compacta, Achillea milelifolium, Salvia multicaulis, Inula graveolens, Pisum sativum var. pumulio, 
Acantholimon acerosum var. acerosum, Rosa canina, Lamium maculatum, Trifolium angustifolium 
var. angustifolium, Origanum vulgare subsp. hirtum, Salvia brachyantha subsp. brachyantha, 
Lamium album, Salvia sclerae, Salvia trichoclada, Salvia argentea, Melilotus officinalis, Rubus 
sanctus, Vicia cracca subsp. stenophylla, Astragalus kurdicus var. kurdicus, Mentha longifolia 
subsp. typhoides, Melilotus alba, Helichrysum plicatum subsp. plicatum, Thymus haussknechtii, 
Ophrys apifera, Stachys lavandulifolia var. glabrescens) oluşturdu. Bu doğal bitkiler 2018 yılının 
vejetasyon döneminde toplandı, fotoğraflandı, herbaryum tekniğine uygun şekilde kurutuldu ve 
teşhisleri bitki sistematikçileri Ö.Kılıç ve Ş.Yıldırımlı ve tarafından Flora of Turkey (Davis, 1965-
1985) eserleri kullanılarak yapıldı. Bitkilerin bazılarının fotoğrafları Şekil 1’de görülmektedir. Bitki 
materyalleri Bingöl Üniversitesi Park-Bahçe Bitkileri Bölümü ve Yıldırımlı Herbaryumu’nda 
muhafaza edilmektedir.  

74



 

  Year 3 (2019)   Vol:9                                                Issued in MAY, 2019                                                       www.ejons.co.uk                                      
 

 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
Hazırlamış olduğumuz bu çalışma, Genç İlçesinde (Bingöl) doğal olarak yetişmekte olan bitkilerin 
ekonomik değerlerinin ortaya çıkarılması için bir ön çalışma niteliğindedir. Çalışma ilin bitki 
ürünleri potansiyelini ortaya koyup, bu potansiyelin bilimsel çalışmalarla uygun sektörlerde 
değerlendirilmeye başlanmasını hedeflemektedir.  
Doğaya dönüşümün eylemsel hale geldiği dünyamızda, doğada kendiliğinden yetişen bitkiler, 
küresel piyasada birçok sektör için önemli bir hammadde konumuna gelmiştir. Özellikle sentetik ve 
kimyasal içerikli ilaçların, yan etkilerinin ortaya çıkışı tıbbi bitki kullanımını artırmıştır. Son 
zamanlarda yaşanan gelişmelerle bitkiler, baharat, ilaç sanayi, meşrubat, parfüm, sabun, şekerleme, 
kozmetik, diş macunu, şifalı ve dinlendirici çay imalatı, esans, aroma, süs ve peyzaj gibi birçok 
alanda kullanılmaktadır. İnsanların tıbbi bitkilere bu denli yönelişi, dünyada büyük bir pazar 
yaratmıştır.  
Ülkenin sahip olduğu bitki çeşitliğinin yanında, 3000’ni aşan endemik bitkiye sahip olması, ülkeyi 
doğal olarak küresel bitki ürünleri pazarında rekabetçi kılmaktadır. Ancak ülkemizde doğal olarak 
yetişme alanı bulan bitkilerin ülke ekonomisine katkısı ülkenin sahip olduğu potansiyelin oldukça 
gerisindedir. Ülkemiz toplam 25 milyar Dolarlık Tıbbi ve Aromatik Bitki pazarında, sadece 100 
milyon Dolarlık bir pazar payına sahiptir. Gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki ihracatının 
büyük bir kısmı işlenmemiş ürünlerden oluştuğu için, sektörde ülke ekonomisine yeterince katma 
değer sağlanmamaktadır. 
Bu bağlamda Bingöl ilinin bitki çeşitliliğini ortaya çıkarmak, Genç ilçesinde mevcut ekonomik 
değeri olabilecek bitkilerin tanımak ve bölgenin bu bakımdan potansiyelini görünür kılmak 
maksadıyla bu çalışmayı hazırlamıştır. Alanda bulunan bazı ekonomik amaçla kullanılan bitkilerin 
kullanım amaçları: 

• Lamium maculatum L. 
Etken madde: Glikozitler ve flavonoitler 

            Antioksidan aktivite gösterir. 

• Lotus gebelia Vent.: 
Etken madde: Glikozitler ve flavonoitler 

             Baklagil yem bitkisi olarak kullanılır.   Ham protein oranı oldukça yüksektir. 

• Crateagus monogyna Jacq. 
Etken madde: Aminler, tanenler, vitamin C, triterpen çeşitleri, flavon türevleri 
Antioksidan, Kalp yetmezliği, anjina ve aritmiye karşı. 

• Salvia brachyantha subsp. brachyantha (Bordz.) Pobed. 
             Etken madde: Terpenoidler 
              Antimikrobiyal aktivite, sitotoksik etki. 

• Salvia trichoclada L. 
Etken madde: Flavanoid, terpenoid,  fenolik asit 
Antimikrobiyal, antioksidan, antienflamatuar  

• Mentha longifolia subsp. typhoides L. 
             Etken madde: Timol 
             Nefes darlığı ve tansiyona karşı, boya sanayisinde siyaha boyamak amacıyla kullanılır. 

• Origanum vulgare subsp. Hirtum (Link) 
            Etken madde: Karvakrol 
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              Antimikrobiyal, fungusit, antiseptik ve antioksidant 

• Melilotus officinalis (L.) Desr. 
Etken madde: : Melilotin, Flavanoid, terpenoid, 
- Antimikrobiyal, fungusit  ve antioksidan, antiseptik 

Ve bulunan bazı ekonomik amaçla kullanılan bitkilerin listesi: 

• Gundelia asperrima,  

• Taraxacum hybernum,  

• Orchis morio subsp. syriaca,  

• Dianthus carmelitarum,  

• Convolvulus dorycnium subsp. dorycnium, 

• Urtica dioica, 

• Rosa canina,  

• Lamium maculatum,  

• Trifolium angustifolium var. angustifolium,  

• Lamium album,  

• Salvia trichoclada,  

• Salvia argentea 

• Rubus sanctus,  

• Vicia cracca subsp. stenophylla,  

• Astragalus kurdicus var. kurdicus,  

• Mentha longifolia subsp. typhoides,  

• Melilotus alba,  

• Helichrysum plicatum subsp. plicatum,  

• Thymus haussknechtii,  

• Ophrys apifera,  

• Stachys lavandulifolia var. glabrescens 

• Quercus robur subsp. pedunculiflora, 

• Cicer incisum,  

• Dianthus calocephalus,  

• Acanthus dioscoridis var. brevicaulis,  

• Marrubium astracanicum subsp. astracanicum,  

• Silene compacta,  

• Achillea milelifolium,  

• Salvia multicaulis, 

• Inula graveolens,  

• Pisum sativum var. pumulio,  
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• Acantholimon acerosum var. acerosum, 
 
Sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle dikkate alınması gereken nokta 
kendi doğal kaynaklarını korumak ve bu kaynaklardan çevresel tahribata neden olmadan istifade 
etmektir. Bu kaynaklardan faydalanmanın ve onları korumanın en önemli yolu her şeyden önce 
sahip olduklarımızın farkında olmaktır. Bu farkındalık gerçekleşmediği taktirde, doğal olarak sahip 
olduğumuz kaynaklar bilerek veya bilmeyerek tahrip edip yok edebilir ve bu tahribat düşünülenden 
daha fazla sosyal ve ekonomik bir maliyete karşılık gelebilecektir.  
Ülkemizde potansiyelinin çok altında üretim faaliyetini sürdüren süs bitkisi sektörü, ülkemizde tek 
başına 300 bin istihdam sağladığı düşünülürse, ülkemizde ekonomik bitki potansiyelini tam 
anlamıyla değerlendirilip, bu potansiyelden ekonomik olarak faydalanırsa, sektörün sağlayacağı 
sosyal faydalar ülkedeki sosyal refahın gelişimine önemli katkılar sunması mümkündür. Ekonomik 
değeri ve özellikle de nadir ile endemik bitki taksonları genetik kaynaklarının sistemli olarak 
toplanması, muhafazası ile değerlendirilmesi doğal bitki örtüsü ile çevreye, ülke, il ekonomisine ve 
üniversitemizin bu konudaki ihtisaslaşmasına doğrudan katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla her şeyden 
önce dağlarımızda yetişen bitkilerin bilimsel envanterini çıkarmamızla birlikte, günümüzün artık en 
önemli ekonomik değeri olan bitki sektörünün gelişmesi ve sektörden gelebilecek katma değerin 
artırılması için ulusal düzeyde üretim olanaklarının artırılması gerekmektedir. 

 
* Bu çalışma Bingöl Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşması Programı kapsamında (Proje no: PİKOM-Bitki.2018.003) desteklenmiştir 
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Lamium maculatum L 

 
Lotus gebelia Vent. 

 
Crateagus monogyna Jacq. 

 
Origanum vulgare subsp. Hirtum (Link)  

 
Salvia sclarea L. 

 
Salvia trichoclada L. 

Şekil 1: Alandaki bazı ekonomik amaçla kullanılan bitkiler 

78



 

  Year 3 (2019)   Vol:9                                                Issued in MAY, 2019                                                       www.ejons.co.uk                                      
 

SOĞUK ZİNCİRDE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN KIYASLANMASI 
 

Nilay AYGÜN 
Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği 

nilay.aygun88@hotmail.com 
 

Gültekin ÇAĞIL 
Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği 

cagil@sakarya.edu.tr 
 

ÖZET 
Bu çalışma ile gıda endüstrisinde çok önemli bir konu olan soğuk zincir uygulamaları ele alınmış, belli 
araç ve maliyet kısıtları göz önünde bulundurularak 2 farklı araç rotalama problemi çözümüyle 
örneklendirilmiştir. Gıda endüstrisinde maliyetlerin yanı sıra gıda güvenliği sağlanarak, ürünler son 
tüketiciye en iyi şartarda ulaştırılmalıdır. Bu anlamda gıda firmalarında kullanılan araç rotalama 
yöntemlerinin kıyaslanması ile şirket maliyetleri düşürülebilir ve son ürüne doğrudan etki ettiği için 
şirkette kaliteyi artıran bir faktör olarak konumlandırılabilir.  Bu çalışmada maliyetlerin düşürülmesi 
için araç rotalama çalışmalarının çözümünde, en yakın komşu ve süpürme algoritması olarak 2 farklı 
yöntem üzerinden ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: gıda güvenliği, soğuk zincir yönetimi, araç rotalama, en yakın komşu algoritması, 
süpürme algoritması 
 

COMPARISON OF VEHICLE ROUTING PROBLEMS IN COLD CHAIN 
 

ABSTRACT 
In this study, cold chain applications, which are a very important issue in the food industry, have been 
handled and exemplified by 2 different vehicle routing problem solutions considering certain vehicle 
and cost constraints. In addition to the costs in the food industry, food safety should be ensured and the 
products should be delivered to the final consumer in the best conditions. In this sense, by comparing 
vehicle routing methods used in food companies, company costs can be reduced and can be positioned 
as a factor increasing the quality of the company as it directly affects the end product. In this study, the 
closest neighbor and sweeping algorithm are used in 2 different methods for the solution of vehicle 
routing studies in order to reduce the costs. 
Keywords: food safety, cold chain management, vehicle routing, nearest neighbour algorithm, sweep 
algorithm 

 
1. GİRİŞ 
Gıda ürünlerinde kaliteyi sağlamak için, ürünün giriş ham maddesinden bitmiş ürünün son tüketiciye 
ulaştırılmasına kadar bir zincir söz konusudur. Bu zincirde en kaliteli ham madde ile üretilen gıda 
ürünleri tedarik zinciri yönetimi sayesinde üretim sonrası özelliklerini muhafaza etmektedir. 
Dolayısıyla tedarik zinciri yönetimi, gıda endüstrisinde önemli bir yer kaplamaktadır.  
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1990'lı yıllarda, hem kamu hem de özel birçok kuruluş, tedarik zinciri yönetimi disiplinini 
benimsemiştir. Bu kuruluşlar, verimli tüketici tepkisi, sürekli ikmal, döngü süresinde azalma, satıcı 
tarafından yönetilen envanter sistemleri ve diğerleri gibi pazarda önemli bir rekabet avantajı elde 
etmeleri için çeşitli tedarik zinciri yönetimi ile ilgili kavramlar, teknikler ve stratejiler benimsemiştir. 
Toplam tedarik zincirlerini bireysel firmalarının aksine etkin bir şekilde yöneten şirketler, stok ve 
lojistikle ilgili maliyetlerde, daha kısa çevrim sürelerinde ve müşteri hizmetlerinde önemli düşüşler 
yaşamıştır. (Cottrill, 1997). 
Tedarik zinciri yönetimi, tüm kurumların ağlarını ve bunlarla ilgili faaliyetlerini, bir ürünü, bir 
hizmeti veya bir projeyi üretme / tamamlama ve sağlamada etkin ve eksiksiz bir şekilde entegre etmek 
için servis seviyesi gereksinimleri kullanılan bir dizi yaklaşımdır. Bu tanım, bir tedarik zincirinin, 
temel hammadde tedarikçilerinden başlayarak bir dizi organizasyondan oluştuğunu ve nihai 
müşteriye kadar uzandığını ima eder. Tedarik zincirlerine genellikle, zincirin çeşitli aşamalarında 
ilerledikçe ürüne, hizmete veya projeye değer eklendiğinden değer zincirleri olarak adlandırılır. 
(Stevenson, 2002).  
Tedarik zincirini etkin bir şekilde yöneten şirketler, birçok avantaj elde etmektedir. MIT e-Ticaret 
Merkezi'nden Peter J. Metz tarafından yapılan son bir araştırma, tedarikçilerinden müşterisine toplam 
tedarik zincirini yöneten şirketlerin, stoklarda yüzde 50 azalma ve zamanında teslimatlarda yüzde 40 
artış gibi büyük kazançlar elde ettiğini bulmuştur. (Betts, 2001). Etkili tedarik zinciri yönetimi içinde 
bazı şirketlerden örnekler verecek olursak, Campbell Soup'un stok devir hızını iki katına çıkardığını, 
Hewlett-Packard’ın yazıcı tedarik maliyetlerini yüzde 75 azalttığını ve karını iki katına çıkardığını, 
Sport Obermeyer için iki yılda satışları yüzde 60 artırdığını,  National Bicycle’ın pazar payında yüzde 
5 ila yüzde 29 arasında artış sağladığını görebiliriz. (Stevenson, 2002; Fischer, 1997). Tedarik 
zincirini daha iyi yöneten Wal-Mart gibi parekendeci şirketler daha fazla müşteri sadakati, daha 
yüksek kar, daha kısa teslim süresi, daha düşük maliyet, daha yüksek verimlilik ve daha yüksek pazar 
payından yararlanmıştır. Bu avantajlar geleneksel üretim veya perakende işleriyle sınırlı olmamakla 
beraber, bu şekilde projeleri yöneten kuruluşlar, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek benzer 
avantajlardan yararlanabilir.   
Tedarik zincirinin bir kolu olan soğuk zincir uygulamaları ise, özellikle donuk ve soğuk ürünlerin 
taşınmasında kullanılan en önemli taşıma gereksinimidir. Ürünün fabrikadan çıktığı gibi özelliklerini 
korunması için uygun sıcaklık ve nem şartlarının sağlanması soğuk zincir ile mümkündür.  
Soğuk zincir, özel işlem görmüş gıda ürünlerinin tedarik sürecini yöneterek, bu donuk ve soğuk 
ürünlerin muhafazasında kullanılan ekipmanlarıda içerisine alır. Bu taşıma şeklinin bütünlüğü 
fabrikadan başlayarak, birincil, ikincil taşıma, yükleme ve boşaltma, depolama ve elleçleme gibi tüm 
faaliyetlerde soğuk zincir kapsamında yer almaktadır. (Salin, V., Nayga Jr, R. M.,  2002) 

 
2. MATERYAL ve YÖNTEM 
2.1. ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ 
Soğuk zincirde ihtiyaç olarak ortaya çıkan frigofirik araçların belli miktar kısıtları göz önünde 
bulundurulduğunda, kullanılan araçların en iyi şekilde son teslim noktasına ulaşması iyi bir araç 
rotalama methoduyla mümkündür. Araç rotalama problemleri, ilk model ve algoritma 1959’da 
Dantzig ve Ramser tarafından önerilmiş ve günümüze kadar uzun yıllardır çalışılmaktadır. (Dantzig 
GB, Ramser JH ,1959). İlk modelden sonrada yüzlerce model ve algoritma çalışılmıştır (Toth P, Vigo 
D.,2002). 
Araç rotalama problemleri, ulaşım, lojistik, telekomünikasyon ve üretim dahil olmak üzere pek çok 
alanda uygulama alanı olan zorlu optimizasyon problemleridir. En çok çalışılan kombinasyonlu 
optimizasyon problemlerini kapsar. Kapasite taşıtlara rota yönlendirme problemi klasik problem, 
basitleştirilmiş bir nakliye görevine bir çözüm bulmaktan ibarettir. 
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Müşterilere, merkezi bir depodan mallar teslim eden bir dizi girintili taşıt aracı tarafından hizmet 
verilir, burada her aracın hizmet verebileceği müşteri sayısı, taşıt kapasitesi kısıtlamasıyla sınırlıdır. 
(Baldacci R, Battarra M, Vigo D. 2008) 
Klasik araç rotalama problemleri geniş bir yelpazede karşımıza çıkar ve bu konuda binlerce makale 
yazılmıştır. Bu problemler üç ana gruba ayrılabilir; 
1. Birden fazla müşteri atama noktası ve  heterojen bir araç filosu, birden fazla müşteriye birden fazla 
hizmet verilen birden fazla dönemde ve birden fazla aracın hizmet verebileceği ayrı teslimatlar dahil 
olmak üzere kaynaklara müşteri ataması. 
2. Bir grup müşteriye teslimatların yapıldığı ve bir dizi satıcı / müşteriden malların alındığı ve 
siparişlerin dinamik olarak alınabileceği, bazı müşterilerin olması gerektiği gibi öncelik kısıtlamaları 
olduğu, yedeklemeler ve teslim alma ve teslim etme dahil olmak üzere sıra seçenekleri başkalarına 
karşı hizmet verilen ve araçların birden fazla seferden ayrılıp depoya dönebileceği çoklu yolculuklar. 
3. Her müşterinin belirli bir zaman dilimi içinde hizmet vermesi gereken zaman periyotları, zamana 
bağlı seyahat süreleri veya zamana bağlı servis maliyetleri gibi zamana bağlı özelliklere sahip ağlar 
ve yükleme kısıtlamaları gibi sabit sekansların değerlendirilmesi . (Vidal T, Crainic TG, Gendreau 
M, Prins C. 2013) 
Farklı araç rotalama problemleri için hem kesin hem de sezgisel olan birçok farklı çözüm yöntemi 
geliştirilmiştir ve yöntemlerin belirli bir soruna göre uyarlanması gerekse de, araç rotalama 
problemlerinin farklı uzantılarına birkaç yöntem uygulanabilir. Tutarlı bir şekilde, araç rotalama 
problemleri için kesin yöntemler yalnızca 200 müşteriyle olan problemleri çözebilir. (Toth P, Vigo 
D. 2002). 
Araç rotalama problemlerinde başarılı sezgisel yöntemler hemen hemen her zaman farklı klasik 
sezgisel birliği kullanır. Son zamanlarda, matematiksel programlama tekniklerine ve sezgisel 
yöntemlere dayanan kesin yöntemlerin birleşimi önerilmektedir. (Drexl M. Rich, 2012). Bununla 
birlikte, giderek daha eksik ve en iyi duruma getirme yaklaşımlarına ve matematiksel programlama 
tabanlı sezgisel taramalara dayanan daha karmaşık ve bütünleşik sorunların optimal çözümlerine 
yakın çözümleri mümkündür ve bu yeterlidir. 
 

3. ARAŞTIRMA ve BULGULAR 
Bu çalışmada gıda endüstrisinde, özel olarak parekendecilik sektöründe soğuk zincir ele alınmış olup, 
birden fazla kısıtla gerçek bir araç rotalama problemi farklı çözümlerle ele alınmıştır.  
Birden fazla müşteriye yapılacak olan teslimatların, araç kısıtları ise; transportta az rastlanan 
frigofirik araç zorunluluğu ve bu araçların kapasitesidir. 
5 farklı teslimat noktası seçilerek oluşturulan problemde, araç taşıma firmasından alınan mesafeler 
arası ücretlendirmeler kapsamında en az maliyetli çözüme odaklanılmıştır. Bir parekendecinin 5 
farklı şehirde bulunan depolarına olan ulaşım ağını en iyi şekilde optimize eden yöntem tercih 
edilecektir. Bu depolardan ilk ürün teslimi Bursa’da bulunan ana depodan olup,  diğer depolarda 
müşterilere doğrudan ürün teslimi olmaktadır. 
Bu yöntemlerden ilki olan en yakın nokta algoritmasıyla beraber, ikinci yöntem olarak süpürme 
algoritması kullanılmıştır;  
 

Şehirler; 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana 
 

Depo Lokasyonu; 
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Bursa 
 

Kısıtlar, 
Frigofirik araç kapasitesi   tip 1: 22000 lt  
Frigofirik araç kapasitesi   tip 2: 15000 lt 
Donuk ürünlerin en kısa mesafe ve maliyetle müşteriye ulaştırılması 
1 adet ürün 0,36 lt hacim kaplamaktadır.  
 
 
Tablo 1. Müşteri Talepleri; 
 

Şehirler Müşteri talepleri 

İstanbul 16600 adet 

Ankara 13200 adet 

İzmir 11500 adet 

Antalya 8400 adet 

Adana 7700 adet 

Toplam 57400 adet 

 
 
Şekil 1. Depo Lokastonu ve Teslimat Şehirleri 
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3.1.EN YAKIN NOKTA İLE ÇÖZÜME YAKLAŞIM 
 

3.1.1. EN YAKIN KOMŞU ALGORİTMASI 
Bu yöntem araç rotalama yöntemlerini inceleyen Bellmore and Nemhauser’un (1966) araştırmalarıyla 
günümüze kadar süregelen bir gelişim göstermiştir. Bu algoritma aynı zamanda  Gezgin Satıcı 
Problemi çözümü için kullanılan olabildiğince kolay bir algoritmadır. Çözümün ilk adımı olarak, bir 
başlangıç noktasından, çevresindeki en yakın görünen noktalar arasında en yakın noktaya gidilir. Bir 
sonraki yön olarak, bir sonraki en yakın noktaya gidilerek, son aşamada başlangıç noktasına geri 
dönülür. Bu problemin çözümündede kullanacağımız en yakın komşu algoritmasından bir örneği 
Şekil 2’de paylaşılmaktadır. 
 
 
Şekil 2. En Yakın Komşu Algoritması örnek çizim 

 
 
 

3.1.2. PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ 
 
Problemin çözümü için 5 şehrin koordinatları ve sipariş miktarları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Koordinatlar için google maps uygulaması kullanılmıştır. (www.google.com/maps) 
 
1 adet ürün 0,36 lt hacim kapladığına göre, tip 1 aracı seçilerek tek araçla rotalar oluşturulabilir. 
 
Toplam adet : 57400   olduğuna göre   57400*0,36 lt = 20664 lt 
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Tablo 2. Koordinat ve Sipariş Miktarları 

 Koordinatlar Sipariş Miktarları 

Şehirler N E  

Ankara 39,56 32,51 13.200 

İstanbul 41 28,97 16.600 

İzmir 38,41 27,12 11.500 

Antalya 36,88 30,7 8.400 

Adana 37 35,21 7.700 

 
 
Şehirlerin hangisinin daha yakın olduğunu tespit edebilmek adına şehirlerin birbirine olan uzaklıkları 
Tablo 3’te gösterilmiştir. 
 
 
Tablo 3. Ana Depo ve Teslimat Şehirlerin Birbirine Uzaklıklarının Matrisi 

 Bursa Ankara İstanbul İzmir  Antalya Adana 

Bursa 0 388 153 330  549 807 

Ankara 388 0 449 585  486 501 

İstanbul 153 449 0 469  695 932 

İzmir 330 585 469 0  457 896 

Antalya 549 486 695 457  0 607 

Adana 807 501 932 896  607 0 

 
Problemin çözümüne giderken kutupsal koordinatlar üzerinden hangi şehirden başlanacağı ortaya 
konmuştur. Bu hesaplamalar dahilinde,  
 

• ilk nokta Bursa’dan İstanbul’a 153 km ile 

• ikinci nokta İstanbul’dan İzmir’e 469 km ile 

• üçüncü nokta İzmir’den Antalya’ya 457 km ile 

• dördüncü nokta Antalya’dan Adana’ya 607 km ile 

• beşinci nokta Adana’dan Ankara’ya  501 km ile rota belirlenmiştir. 
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Toplam gidilen km sayısı, 2187 km olurken;  araç maliyetleri km bazında 5419,03 tl olarak 
hesaplanmıştır. 
 
 
Şekil 3: Problemin Çözümü ve Koordinatlar 

 
 
 
 
 
 
Tablo 4. Varış Noktalarının Tespiti 
 

 Bursa km maliyet (tl) 

1.varış noktası İstanbul 153 484,89 

2.varış noktası İzmir 469 1167,93 

3.varış noktası Antalya 457 1165,22 

4.varış noktası Adana 607 1335,46 

5.varış noktası Ankara 501 1265,53 

    

 Toplam 2187 5419,03 

 
 

40,14

39,56

41

36,88 37

38,41

36,5
37

37,5
38

38,5
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39,5
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41,5
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3.2. SÜPÜRME ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜME YAKLAŞIM 
 

3.2.1. SÜPÜRME ALGORİTMASI 
Bu yöntem Gillett ve Miller’in araştırmaları(1971)  sonucunda ilerletilmiştir. Çözümde iki aşamalı 
olarak kullanılan bir yapı söz konusudur. 
Yöntemin ilk aşamasında, bütün teslimat noktaları ve ana depo ortada düşünülerek, koordinat düzlemi 
üzerinde Şekil 4’te gösterildiği gibi çizilir. Daha sonra ise her bir teslimat noktasının ana depoya olan 
ve X(doğu-batı) ekseni ile olan θi açı değeri hesaplanır. Bu açılardan en küçük olan, bir sonraki 
teslimat noktası olarak varsayılır. 
Eğer kısıtlar dahilinde tüm limitlere ulaşılır ve bir sonraki nokta ile davem edilemezse, ayrı bir küme 
yaratılarak o kümeye dahil edilir.  
Yöntemin ilk aşamasında düşey düzlem üzerinde yapılan hareket saat yönünde olarak devam edilir. 
Yöntemin ikinci aşamasında hangi yön kullanılmamışsa tersi alınarak ikinci bir çözüm ortaya 
çıkarılır. Bu aşamalardan hangisi en optimum sonuca ulaştırırsa, o aşama çözüm için kabul edilir. 
(Nurcahyo, G.W., Alias, R.A., Shamsuddın, S.M., Sap., M.N.M., 2002). 
 
 

3.2.2. PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ 
Problemin çözümü için 5 şehrin koordinatları ve sipariş miktarları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Koordinatlar için google maps uygulaması kullanılmıştır. (www.google.com/maps ) 
 
Tablo 2. Koordinat ve Sipariş Miktarları 

 Koordinatlar Sipariş Miktarları 

Şehirler N E  

Ankara 39,56 32,51 13.200 

İstanbul 41 28,97 16.600 

İzmir 38,41 27,12 11.500 

Antalya 36,88 30,7 8.400 

Adana 37 35,21 7.700 

 
Şehirlerin koordinatları aşağıdaki gibi Şekil 4’te belirlenmiştir.  
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Şekil 4. Ana depo ve şehirlerin koordinasyonları (saat yönünde) 

 
 
1. Aşama ile saat yönünde çözüme ulaşıldığında izlenen rota aşağıdaki gibidir. 
 
Problemin çözümüne giderken kutupsal koordinatlar üzerinden hangi şehirden başlanacağı ortaya 
konmuştur. Bu hesaplamalar dahilinde,  
 

• ilk nokta Bursa’dan İstanbul’a 153 km ile 

• ikinci nokta İstanbul’dan Ankara’ya 449 km ile 

• üçüncü nokta Ankara’dan Adana’ya 501 km ile 

• dördüncü nokta Adana’dan Antalya’ya 607 km ile 

• beşinci nokta Antalya’dan İzmir’e  457 km ile rota belirlenmiştir. 
 
 
Toplam gidilen km sayısı, 2167 km olurken;  araç maliyetleri km bazında 5383,71 tl olarak 
hesaplanmıştır. 
 
Tablo 5. Saat yönüne çözümde varış noktalarının tespiti 

 Saat Yönünde Çözüm   

 Bursa km maliyet(tl) 

1.varış noktası İstanbul 153 484,89 

2.varış noktası Ankara 449 1132,61 

3.varış noktası Adana 501 1265,53 
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4.varış noktası Antalya 607 1335,46 

5.varış noktası İzmir 457 1165,22 

    

 Toplam 2167 5383,71 

 
Şekil 5. Ana depo ve şehirlerin koordinasyonları (saat yönünün tersine) 

 
 
2. Aşama ile saat yönünün tersine gidilerek çözüme ulaşıldığında izlenen rota aşağıdaki gibidir. 
 
Problemin çözümüne giderken kutupsal koordinatlar üzerinden hangi şehirden başlanacağı ortaya 
konmuştur. Bu hesaplamalar dahilinde,  
 

• ilk nokta Bursa’dan İzmir’e 330 km ile 

• ikinci nokta İzmir’den Antalya’ya 457 km ile 

• üçüncü nokta Antalya’dan Adana’ya 607 km ile 

• dördüncü nokta Adana’dan Ankara’ya 501 km ile 

• beşinci nokta Ankara’dan İstanbul’a 449 km ile rota belirlenmiştir. 
 
Toplam gidilen km sayısı, 2344 km olurken;  araç maliyetleri km bazında 5853,18 tl olarak 
hesaplanmıştır 
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Tablo 6. Saat yönünün tersinde varış noktalarının tespiti 
 

 Saat Yönünün Tersine Çözüm  

 Bursa km maliyet(tl) 

1.varış noktası İzmir 330 954,36 

2.varış noktası Antalya 457 1165,22 

3.varış noktası Adana 607 1335,46 

4.varış noktası Ankara 501 1265,53 

5.varış noktası İstanbul 449 1132,61 

    

 Toplam 2344 5853,18 

 
4. SONUÇ  
Bu çalışmada araç rotalama problemleri ile 3 farklı çözüme  ulaşılmış olup, maliyet ve mesafenin 
uzunluğu düşünüldüğünde en mantıklı çözüm süpürme algoritmasının saat yönünde ele alınarak 
oluşturulan rotayla bulunmuştur. Araç rotalama yöntemleri ele alındığında farklı çözümlere 
ulaşılabildiği gibi, kullanılan yöntemlerin işletme için en karlı olanı seçilebilir. Günlük hayatta satın 
aldığımız birçok gıda ürününün bozulmadan son tüketiciye ulaştırılması iyi bir soğuk zincirinin 
yönetimiyle sağlanabilir. Şirketlerin tedarik zincirinde daha az maliyetli bir şekilde ürünleri 
müşterilere ulaştırması ve bu soğuk zinciri en üst düzeyde yönetmesi için, araç rotalama problemleri 
günlük uygulamalara yansıtılmalıdır. Çalışma yapılırken incelenen gıda firmalarının tedarik zincirleri 
yönetimi ele alındığında, sezgisel yöntemlerin kullanıldığı gözlenmiştir. Eğer sadece bir taşıma 
aracının bile fark yarattığını fark edebilirsek, tüm bir finans yılına bakıldığında şirketlerde yüksek 
oranda bir karlılık sağlanabilir. Bu düşünce ile yola çıkan araç rotalama problemleri için kurulan 
firmalar olmasına rağmen, her şirketin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilen optimum bir çözüm 
veya uygulama yoktur. Bu sebeple en iyi çözüm olarak soğuk zincirin yönetiminde tedarik zinciri 
ekibinin en iyi şekilde araç rotalama problemlerini kullanması hedeflenerek, kısıtlar dahilinde 
optimum sonuca ulaşılmalıdır. Günümüzde karşımıza çıkan bir çok kısıtı, her bir firma için bu şekilde 
çözüme ulaştırabilir ve ekonomiye katkı sağlayabiliriz. Ekonomik değerlerin yanısıra çevresel 
kirlenme ve ürünlerin gideceği en az yolla tedarik sürecinin tamamlanması söz konusu olacağı için 
araç rotalama problemlerinin günlük hayatta kullanımı oldukça önemlidir. 
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ÖZET 
Ulaşım rahatlığı kentlerin ekonomik ve sosyal  gelişmişliğini,  yaşanılabilirlik kalitesini  belirleyen  
en etkili  faktörlerden  biridir. İnsanların evlerine, iş yerlerine ve okullarına kolaylıkla gidebilmeleri, 
sosyal yaşamlarında ulaşım açısından bir sıkıntıyla karşılaşmamaları  önemli bir konudur. Dünya 
genelinde  hem çevresel olarak  hemde ekonomik  açısından toplu taşıma (metro, otobüs vb.) araçları 
tercih edilmektedir.İnsanlar günlük olarak zamanlarının %7’lik  bir kısmını toplu taşıma arçlarında  
geçirmektedir. Otobüsler, iç ortamdaki hava kirleticilerin üretildiği ve dış ortamdan içeri giriş olan 
sınırlı bir alandır. İç ortamda havada bulunan kirletici düzeyleri genel olarak; dışa göre  2 ile 5 kat, 
bazı istisna  durumlarda ise 100 katan daha fazla olabilmektedir. Günümüzde insanların otobüs iç 
ortamında  hava kirleticiline maruz kalması ve sağlıkla ilgili  risk oluşması bir endişe kaynağı haline 
gelmiştir. Türkiye’de en çok kullanılan toplu taşıma araçları otobüslerdir. Bu kadar yoğun tercih 
edilmesi hem otobüs kullanıcıları hem de çalışanlar için olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. 
Standartların altındaki IAQ (iç hava kalitesi)'nin performansı, sağlığı ve konforu olumsuz etkilediği 
kabul edilmektedir. IAQ’de CO2 (karbondioksit)   konsantrasyonu kirliliğin  bir göstergesi olarak 
kabul edilmektedir.  Kapalı ortamda uzun süreli yüksek CO2 konsantrasyonuna maruz kalmak bazı 
sağlık semptomlarına (kusma, baş dönmesi, konsantrasyon eksikliği, baş ağrısı vb.) ve CO 
(karbonmonoksit) zehirli bir gazdır ve CO’e maruz kalma ölümlere neden olabilir. Bu nedenle, 
yolcuların sağlıklı olmalarını sağlamak için IAQ'nun düzenlenmesi için doğru izleme ve tahmin 
teknikleri gereklidir.  
Harran üniversitesi tarihin en köklü üniversitelerindendir. Üniversitenin Osmanbey Kampüsünde 
yaklaşık 17 bin öğrencisi bulunmakta olup ayrıca eğitim ve uygulama hastahaneside kampüste yer 
almaktadır. Kampüse gelen yolcu profiline bakıldığında büyük çoğunluğu öğrenciler, hastalar, 
akademik personeller, hasta yakınları ve ziyaretçiler oluşturduğu  için otobüsler oldukça kalabalık 
olmaktadır.  Bu çalışmada şanlıurfa merkez ile Harran Üniversitesi osmanbey kampüsü arasında (22 
km) gidip gelen otobüslerde  CO,CO2, sıcaklık ve bağıl nem  seviyesini belirlemek amaçlı ölçümler  
hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 periyotta Ocak-Mart aylarında saat 8:00-17:00 yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers) standartı olan CO2 1000 ppm, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ne 
göre 8 saatlik CO maruziyeti için 10 ppm sınır ile mukayese edilmiştir. Sonuçlarda otobüs ortamında 
hafta içi CO2’ konsantrasyonun standartı aştığı, haftasonu ise aşmadığı tespit edilmiştir. Toplu 
taşımacılıkta CO ve CO2  seviyeleri, dış ortam seviyesinden daha fazla olması hem  yolcu sayısına 
hemde yetersiz havalandırmanın neden olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: İç Hava Kalitesi, Otobüslerde CO2 seviyesi, Harran üniversitesi, Şanlıurfa 

INVESTIGATION OF INTERNAL AIR QUALITY PARAMETERS IN HARRAN 
UNIVERSITY-OSMANBEY CAMPUS TRANSPORTATION VEHICLES 

The convenience in public transportation is one of the most significant factors that  determine the 
economic and social development of cities and the quality of livability. It is important that people can 
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easily travel to their homes, workplaces and schools, and they do not have any problems in terms of 
transportation in their social lives. Public transportation vehicles (metro, bus, etc.) are globally 
preferred both in terms of environment and economic reasons. On a daily basis, people spend 7% of 
their time on public transport vehicles. Buses have a limited area in which indoor air pollutants are 
produced togother with the input received from outside environment. The levels of pollutants in 
indoor air general are generally  2 to 5 times higher than outdoor air, and can sometimes be more than 
100 times in some exception cases. Nowadays, exposure to air pollutants and possible risks of health 
have become a issue of  concern for people. In Turkey, the most commonly used public transport are 
buses. The use of buses so frequently can lead to negative consequences for both bus drivers and 
employees. It is commonly accepted that IAQ (indoor air quality) levels under the standards affect 
performance, health and comfort negatively. The concentration of CO2 (carbon dioxide) in the IAQ 
is considered to be an indicator of pollution. Exposure to high CO2 concentrations for a long period 
of time may cause some health symptoms (such as dizziness, vomiting, headache, lack of 
concentration, etc.) and, as CO (carbon monoxide) is a toxic gas, exposure to CO may end up with 
death. Accurate monitoring and estimation techniques are therefore necessary to regulate IAQ to 
ensure that passengers are healthy. 
Harran University is one of the oldest universities in history. The university has about 17 thousand 
students in the Osmanbey Campus and the Research and Application Hospital is also located on the 
campus. Considering the usual passenger profile travelling to the campus, the buses are quite crowded 
because the majority of travellers are students, patients, academic staff, patient relatives and visitors. 
In this study, measurements for CO, CO2, temperature and relative humidity levels in buses that 
provide transportation between Sanlıurfa city center and Harran University, Osmanbey Campus (22 
km) were carried out on weekdays and at weekends over the course of two periods between January 
and March at 8:00 to 17:00. The results obtained were compared with the ASHRAE standard 
CO21000 ppm and with a 10 ppm limit for 8 hours CO exposure according to the Air Quality 
Assessment and Management Regulation. It was found that the CO2 concentration in the bus 
environment over the weekdays exceeded the standard and did not exceed the standard at the 
weekend. It has been identified that higher levels of CO and CO2 in public transport were caused by 
both the number of passengers and inadequate ventilation. 
Keywords: Indoor Air Quality, CO2 level in buses, Harran University, Sanlıurfa 
 

GİRİŞ 
Global gelişme, şehirleşme ve sanayileşme  yüksek seviyede insan sağlığını tehdit eden hava 
kirleticilerini üretilmesine sebep olduğunu bilinmektedir (Zhang ve ark. 2017). İnsanlar zamanlarının 
yaklaşık % 90'ını kapalı ortamlarda geçirdikleri  için   IAQ  önenli bir sorundur (Kadiyala ve  Kumar 
2013).  Son yıllarda IAQ,  kişisel maruziyete önemli ölçüde neden olduğundan ve insan sağlığı 
üzerinde olumsuz yönde  etkide bulunduğundan dolayı  önemli bir sorun haline gelmiştir (Abdel-
Salam, 2019).  İnsanlar genel olarak trafikte  zamanlarının %6 ile %8’i arasında bir kısmını 
geçirmektedir (Aziz ve ark 2015).  İnsanlar harcadıkları bu zaman süresince yüksek kirletici 
konsantrasyonlarına maruz kalmaktadır.  Toplu taşıma araçlarında  iç hava kirliliğinin sebepleri 
olarak; yoğun kullanım, aşırı kalabalıklaşma ve yetersiz havalandırma olarak bilinmektedir. Toplu 
taşıma araçlarında IAQ, yolcular için önemli bir konudur çünkü çoğu insan bu ortamlarda önemli 
miktarda zaman harcamaktadır (Cheng ark 2011). İç ortamlarda insan sağlığı açısından  önemli 
parametreler CO2 ve CO'tir ve bu gazların belirli konsantrasyonlerın üzerinde olması  birçok 
hastalığa, zehirlenmeye ve hatta ölüme neden olabilir (Rastgeldi Doğan, 2019). IAQ’deki  kirletici 
seviyesi ve  çevre nitelikleri  yolcuların konfor ve sağlığını etkilemekte ve giderek daha da önemli 
hale gelmektedir(Jaimini ve ark. 2017 ; Klepeis ve ark. 2017 ).  Kapalı ortamlar, iç ortamdaki hava 
kirleticilerin üretildiği ve dış ortamdan içeri giriş olan sınırlı bir alanlardır. . ASHRAE  CO2 ve CO 
standart sınırları, 1000 ppm ve 10 ppm olarak kabul edilmiştir (Kim ve ark 2011). 
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Özellikle, yüksek  CO2 konsantrasyonuna maruz kalan  kişilerin  sağlığı olumsuz etkilenir. CO2 
konsantrasyonlarının  sebep olabileceği rahatsızlıklar Şekil 1’de  gösterilmiştir (Häggström, 2014).

 
Şekil 1. CO2’e  maruz kalmanın insan sağlığına  yapabileceği etkiler (Häggström, 2014). 
Birçok çalışma CO'e maruz kalmanın kanda hemoglobin aracılığı ile taşınan oksijeni taşıma 
kabiliyetini azalttığını ve oksijene göre daha hızlı tepkimeye girerek karboksihaemoglobin 
oluşturduğunu bildirmiştir (Varma ve ark. 2015). CO’in  hemoglobin ile birleşerek 
karboksihemoglobin (HbCO) oluşturması   olumsuz etkilere neden olabileceği tespit  edilmiştir  
(Ferri, 2016). HbCO’in solunum yolu iltihabı ve nörolojik etkiler gibi ciddi sağlık problemlerine yol 
açtığı bildirilmiştir(Varma ve ark. 2015). Yüksek CO miktarı  bilinç kaybı ,  kriz veya ölümle 
sonuçlanabilir (Health, National Center for Environmental, 2015 ). CO maruz kalan insanlarda akutik 
etki olarak, baş dönmesinden ölüme kadar giden etkiler görülebilir ve  CO zehirlenmesi yaşanmasına 
neden olan COHb değerleri yaklaşık % 20 COHb ise  zehirlenme başlar ve % 50 ila 80 COHb arasında 
ölüm  gerçekleşir (Varma ve ark. 2009). CO miktarına göre oluşan semptomlar Tablo 1’de 
görülmektedir. 
Tablo 1. CO’in Sağlığa Etkileri (Goldstein, 2008; Struttmann ve ark. 1998; Kandiş ve ark. 2009). 

 
Termal konforun en önemli faktörleri iç sıcaklık ve nemdir (Rastgeldi Doğan 2019). Konfor bölgesi, 
ASHRAE Standard 55-2004'e göre, sıcaklık ve bağıl nem ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 
ASHRAE’ye göre konforu sağlamak için bağıl nem değerinin % 60'ı geçmemesi gerektiğini 
göstermiştir (Avci, ve ark.  2012).  Lenoir ve ark. (2012) göre konfor bölgesini sağlamak için 
sıcaklığın 18 ile 28 derece sıcaklık arasında olması gerektiğini tespit etmiştir. Şekil 2’de konfor 
bölgesi diyagramı gösterilmektedir. 
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Şekil 2: Konfor bölgesinin diyagramı (URL 1) 

METARYAL VE METOD 
Çalışma alanı 
Bu çalışma tarihin en köklü üniversitelerinden olan harran üniversitesine ulaşım sağlayan otobüslerde 
iç hava kalitesi ölçümleri yapılıp değerlendirilmiştir. Harran üniversitesinde  23 bin öğrenci eğitim 
görmektedir, üniversitenin Osmanbey kampüsünde ise yaklaşık 17 bin öğrenci bulunmaktadır. 
Osmanbey kampüsünde eğitim ve araştırma  hastahaneside bulunmaktadır. Bu  nedenlerden dolayı  
kampüs  ulaşımında kullanılan otobüs, sevis ve kişisel araç sayısı fazladır.   Osmanbey kampüsü ile  
aktarma merkezi (22 km ) arasında  kadar ulaşımı sağlayan  otobüslerin güzergahı Şekil 3’de 
görülmektedir. 

 
Şekil 3: Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü ve Aktarma Merkezi arasındaki güzergah 
Kampüs için  otobüsleri kullanan yolcu profiline bakıldığında büyük çoğunluğunu öğrenciler, 
hastahaneye gelen hasta ve ziyaretçiler, akademik personel ve çalışanlar oluşturmaktadır. Bu yüzden 
otobüslerde kişi sayısı fazladır. Otobüslerde  IQA’yı belirleme amaçlı  CO2, CO, sıcaklık ve bağıl 
nem ölçümleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki periyotta ve otobüs içi ve dış hava ölçülecek 
şekilde yapıldı. İki  periyotta düzenlenmesinin sebebi hafta sonu öğrenci ve hasta yoğunluğunun 
azalmasının IQA’ ya etkisini belirlemek ve dış ortamda ölçülmesinin sebebi ise dış havayı referans 
kabul etmek ve  dış ortam değerini belirlemektir. IQA’ yı belirlemde Testo 440 (CO probu ve CO2 
probu) kullanılmıştır. Sonuçlar ASHRAE standartlarıyla karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada şanlıurfa merkez ile Harran Üniversitesi osmanbey kampüsü arasında (22 km) gidip 
gelen otobüslerde  CO,CO2, sıcaklık ve bağıl nem  seviyesini belirlemek amaçlı ölçümler  hafta içi 
ve hafta sonu olmak üzere 2 periyotta  yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ASHRAE standartı olan CO2 
1000 ppm ve 10 ppm ile karşılaştırılmıştır. 

Otobüs İç Ortam Kalitesi 
Sonuçlar CO2 için günün, öğretim ve mesainin başlangıç saatleri olan sabah saatlerinde otobüsler 
yoğun olmasına rağmen standart değer olan 1000 ppm’i geçmemektedir (Şekil 4). Bu durumun sebebi 
gece kararlı duruma gelen CO2 konsantrasyonunun zamanla ortamda birikmesidir. Saat  9:00’dan 
sonraki saat dilimlerinde önceden bir birikim olduğundan ve yolcuların tekrar otobüsü 
kullanmasından dolayı sınır değerin üstündedir. Saat 10-11 gibi öğrencilerin çoğu derste olduğundan 
kampüse gelen yolu sayısında azalma olduğundan  CO2 değeri  standardın altında ölçülmektedir. 

 
Şekil 4: CO2 ölçüm sonuçları 
Özellikle CO2  konsantrasyonu insanların  sağlık ve performansını etkiler (Zhang ve ark 2017). Sınırı 
aşan CO2  miktarına maruz kalma insanların performansını düşürebilir, uyku hali ve baş ağrısına 
neden olabilir (Zhang ve ark 2017).  Portekiz'de  51 okulda iç hava kalitesi incelenmiş,  CO2 
seviyesinin sınırı aştığını, insanların nefes almasını ve yetersiz havalandırma belirtisinin bir sonucu 
olarak, bilişsel işlev ve dolayısıyla öğrenmesini etkilediğini bildirdi (Ferreira ve Cardoso, 2014 ). 
Faklı  CO2 (0-999, 1000-1499, ve 1500-4000 ppm) konsantrasyonlarına maruz kalan 550 öğrenci 
üzerinde İsveç performans değerlendirme sistemi (SPES) testi yapılmış  üç koşulda, öğrencilerin 
konsantrasyon azalması  yaşadığı tespit edilmiştir (Myhrvold ve ark 1996). Kore Seul’de   Park ve 
ark. (2006), 1105 yolcunun % 54,5'inin metroya bindiğinde çok sık sık uyuşukluk ve solunum 
güçlüğü hissettiğini bildirmiştir.  C02 ve CO standart sınırları, 1000 ppm ve 10 ppm olarak kabul 
edilmiştir (Kim ve ark 2011). Bekleme alanlarındaki  CO2 ve CO seviyeleri, muhtemelen otobüs 
egzozu ve yolcuların solunumu ile yükselmektedir (Cheng ve ark. 2011). 
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Şekil 5: CO ölçüm sonuçları 
 

Otobüs dış ortam kalitesi 
Dış ortam hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre CO2 ve CO değerleri standart değeri aşmamıştır. Adar 
ve ark. 2008’de Washington’da yaptıkları bir çalışma sonuçlarına göre yolcuların ve  şöförlerin 
otobüs ve diğer karayolu trafiğinden kaynaklanan hava kirleticilerine  maruz kaldıklarını 
doğrulamaktadır ve  otobüs  içi hava kirliliği  dış ortam karayolundaki  konsantrasyonundan daha 
yüksek olduğunu göstermiştir. Yaptığımız çalışma sonuçlarıda aynı şekilde iç ortam CO2 değeri dış 
ortam CO2 değerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
 

 
Şekil 8: Hafta içi ve hafta sonu dış ortamda ölçülen CO2 değeri 
Ölçüm sonuçlarına göre CO değeri hiçbir otobüste ASHRAE standartı olan CO2, 1000 ppm  değeri 
aşmamıştır. Bu durumun nedeni CO, CO2  gibi insan solunumu sonucu artmamaktadır. CO eksik 
yanma ürünüdür ve otobüslerde  genellikle egzoz kaynaklı kansantrasyonu artmaktadır. 
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Şekil 9: Hafta içi ve hafta sonu dış ortamda ölçülen CO değeri  

Otobüs İç Ortamında Sıcaklık ve Bağıl Nem Ölçümü 
Fang ve ark. (2004) çalışma sonucu; havanın soğuk ve kuru olduğunda  taze  ve ferah ve kabul 
edildiğini, havanın temiz olmasına rağmen sıcak ve nemli olması havanın bunaltıcı olrak  algılandığı  
bildirmiştir. Otobüslerde yapılan ölçüm (Ocak-Mart) Kış  mevsimi olması sebebiyle havaların daha 
serin olduğu ve ASHRAE standart değere yakın olduğu belirtilmiştir (Şekil 6). 

 
Şekil 6: Hafta içi ve hafta sonu sıcaklık  değerleri 
Yapılan çalışmalar ve araştırmalar, bağıl nemin solunum yolu hastalıklarına neden  olduğunu 
göstermektermiştir (Avcı ve ark 2012).  Ayrıca, mantar,  bakteri  ve virüs  gibi hastalık yapabilen 
canlılar ile birlikte solunum yolu hastalıklarının  ilerlemesi ve alerji  üzerindede etkiye sahiptir 
(Baughman, 1996). Bağıl nem değerinin % 40 ve % 60  arasında olduğu kapalı ortamlarda  olumsuz 
sağlık etkileri  minimize olduğu bildirilmiştir (Arundel ve ark. 1986). Ölçüm sonuçlarına göre  bağıl 
nem değerinin ASHRAE standart değerler civarında olduğu tespit edilmiştir (Şekil 7). 
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Şekil 7: Hafta içi ve hafta sonu bağıl nem   değerleri 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yapılan araştırma ve ölçüm sonuçlarına göre neredeyse bütün otobüslerde CO2 değeri yoğunluğa 
göre sınırı aşmaktadır. Fakat CO değeri sınırın altındadır bu durumun sebebi CO konsantrasyonu CO2 
konsantrasyonu gibi insan solunumu sonucu artmamaktadır. Sıcaklık ve bağıl nem değeri  standart 
değerler aralığında olduğu tespit edilmiştir. Kış mevsimi  olması sebebiyle yetersiz havalandırma 
yapılabilmektedir. Otobüslerin yolculara yetmediği ve bu yüzden yoğunluğun fazla olduğu 
gözlemlenmiştir. Yolcu talebini karşılamak için daha çok otobüs belediye tarafından verilmelidir. 
Mekanik havalandırma sistemleri kullanılması ve bozuk olan havalandırmalar iyileştirilmelidir.  
Egzoz ve motor bakımı aksatılmamalı, uzun süre trafikte olan otobüsler yerine yeni otobüsler tahsis 
edilmelidir. Otobüs iç ortamına CO ve CO2 sensörleri yerleştirilmeli ve sınır değer aşıldığında 
pencereler açılmalıdır. Her tur sonunda otobüsler 15 dk. kapı ve pencereleri açık bir şekilde 
dinlenmeye alınarak iç konsantrasyonlar düşürülmelidir. 
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ÖZET 
Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde yoğun olarak üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. 3 farklı 
ilden üzümler toplandı ve güneşte kurutuldu. Kurutulan üzümlerin uçucu bileşenleri Katı Faz Mikro 
Ekstraksiyon/Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (SPME/GC-MS) yöntemiyle belirlendi. 
Mardin üzüm örneğinde Hidroksi sitronelal (% 29,58), Dietil fitalat (% 18,89), Palmitik asit (% 
6,92), α-farnesen (% 5,85) ve İzopropil miristat (% 3,21) uçucu ana bileşen, Diyarbakır üzüm 
örneğinde Etil palmitat (% 47,96), Pentadekanolid (%15,48), Limonen (% 12,02) ve Etil oktanat (% 
6,27) uçucu ana bileşen ve Gaziantep üzüm örneğinde ise α-farnesen (% 33,55), Sedril asetat 
(%7,15), Hekzil hekzanoat (% 6,89), Asetoin (% 6,72), Etil oktanoat (% 6,32), Pelargonaldehid (% 
6,07), Limonen (% 5,94), β-bisabolen (% 5,79) ve Eugenol (% 4,58) uçucu ana bileşenleri tespit 
edilmiştir. Bu illerin üzümlerinin uçucu bileşenlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Üzüm, uçucu bileşenler ve SPME/GC-MS   
 

COMPARİSON OF VOLATİLE COMPONENTS VİA SPME/GC-MS METHOD OF 
GRAPES DRYED İN THE SUN İN MARDİN, DİYARBAKIR AND GAZİANTEP 

 
ABSTRACT 
Grape cultivation is intensively done in Mardin, Diyarbakır and Gaziantep provinces. Grapes were 
collected from 3 different provinces and dried in the sun. Volatile components of dried grapes were 
determined by Solid Phase Micro Extraction/Gas Chromatography-Mass Spectrometry (SPME/GC-
MS) method. In Mardin grape sample, Hydroxy citronellal (29,58%), Diethyl phthalate (18,89%), 
Palmitic acid (6,92%), α-farnesene (5,85%) and Isopropyl myristate (3,21%) volatile main 
component, in Diyarbakır grape sample, Ethyl palmitate (47.96%), Pentadecanolide (15.48%), 
Limonene (12.02%) and Ethyl octane (6.27%) volatile main component and in Gaziantep grape 
sample, α-farnesene (33,55%), Cedril acetate (7,15%), Hexyl hexanoate (6,89%), Acetoin (6,72%), 
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Ethyl octanoate (6,32%), Pelargonaldehyde (6,07%), Limonene (5,94%), β-bisabolen (5,79%) and 
Eugenol (4,58%) volatile main components were detected 
Keywords: Grape, volatile components and SPME/GC-MS  

 
GİRİŞ 
Üzüm (Vitis vinifera L.) antik çağlardan beri çeşitli şekillerde kullanılır. Günümüzde üzümlerin yaş 
ve kurutulmuş şekilde tüketilmesi ilgili ürünlerin lezzetini ve besin değerini geliştirmek için, diğer 
gıdalarda takviye olarak kullanılmanın yanı sıra şarap üretimi dahil olmak üzere birçok kullanım 
alanıyla dünya çapında ilgi görüyor (Bail, Stuebiger, Krist, Unterweger, & Buchbauer, 2008; Wang 
vd., 2015). Türkiye arkeolojik bulgulara göre M.Ö. 3000 yıldan beri üzüm endüstrisine sahiptir. 
Türkiye'nin üzüm üretimi 570.000 hektar alan üzerinde 3.500.000 tondur. Türkiye'de, toplam üzüm 
üretiminin yaklaşık % 40'ı şarap, pekmez ve sirke yapımı gibi geleneksel gıdaların üretiminde 
kullanılmaktadır (Tangolar, Özoǧul, Tangolar, & Torun, 2009).  
Kuru üzümler, geleneksel olarak güneşte veya havada tamamen olgun üzümleri kurutarak, 
mikrodalga ısıtma, dondurarak kurutma ve fırında kurutma gibi modern teknolojiler kullanarak 
yapılmaktadır (Wang vd., 2015). Kuru üzüm uçucularının çoğu üç kaynaktan elde edilir. Bunlar 
taze üzüm, doymamış yağ asitlerinin oksidatif bozunması ve Maillard reaksiyonudur (Wang vd., 
2015).  
Uçucu aroma bileşikleri, sadece sofralık üzüm tadını ve algısal kaliteyi etkilemeyen aynı zamanda 
şarabın organoleptik karakterine katkıda bulunan en önemli faktörler arasındadır. Üzüm uçucu 
bileşikleri arasında, monoterpenler, C13-norizoprenoidler, alkoller, esterler ve karbonillerin 
bulunduğu çok sayıda bileşik bulunur (Coelho, Rocha, Delgadillo, & Coimbra, 2006; Yang vd., 
2009). Uçucu bileşikler, kuru üzümlerin kalite özelliklerinden biridir. Bunlar üzüm çeşidi ve 
kurutma yöntemi ile belirlenir (Wang vd., 2017). Hem doğal hem de sentetik uçucu organik 
bileşiklerin tespiti ve miktarının belirlenmesi, gıda ve  kozmetik endüstrisi, çevre sektörü ve adli 
bilimler olmak üzere birçok alanda son yıllarda bu alanlarda yapılan çalışmalar artmıştır (Gherghel 
vd., 2018).  
Katı Faz Mikro Ekstraksiyonu (SPME) ilk olarak Arthur ve Pawliszyn tarafından 1990 yılında 
uçucu bileşikleri analiz etmek için kullanılmıştır (Vas & Vékey, 2004; Yang vd., 2009; Morales-
Valle vd., 2010).  
SPME tekniği düşük örnek hacmi ve organik çözücü kullanımı gerektirmez. Bundan dolayı SPME 
tekniği ile analiz, çözücü ekstraksiyonu kullanan yöntemlerle karşılaştırıldığında daha uygun 
maliyetli ve daha az zaman alıcıdır (Yang, Wang, Wu, Fang, & Li, 2011; Moreira vd., 2019).  
Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde yoğun olarak üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu 
illerde üzümlerin bir kısmı pekmez, pestil ve bir kısmı da kurutulmuş şekilde kuru yemiş olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca üzüm yetiştiriciliği bu illerin ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 
Bu çalışmada Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde doğal olarak kurutulan üzümlerin 
SPME/GC-MS yöntemiyle uçucu bileşenleri belirlenmiş ve bu illerin üzümlerinin uçucu 
bileşenlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. 
 

MATERYAL ve YÖNTEM 
Örnekler 
Üzüm örnekleri Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinin kırsal bölgelerinde yaşayan yerel 
halkından temin edilmiştir. Alınan üzüm örnekleri güneşte kurutulmuştur. Mardin, Diyarbakır ve 
Gaziantep illerinde yerel halkın üzüm kurutma yöntemleri literatürdeki yöntemlere benzemektedir 
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(Javed vd., 2018). Elde edilen Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinin kuru üzümleri kapalı 
kaplarda laboratuvara getirilerek en kısa zamanda deneysel çalışmalarda kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 1. A) Mardin, B) Diyarbakır ve C) Gaziantep illerinin güneşte kurutulmuş kuru üzüm 
 

SPME/GC-MS Analizi 
Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinin kuru üzümlerinin uçucu bileşenleri Gaz Kromatografisi-
Kütle Spektrometresi (GC-MS) ile birleştirilmiş Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) yöntemiyle 
saptanmıştır. Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) yöntemiyle, 15 mL’lik vial içine 5 g kuru üzüm 
numuneleri konularak 25 dakika boyunca 60 oC’de bekletildikten sonra Katı Faz Mikro 
Ekstraksiyon (SPME) aparatı 100 μm kalınlığında Polidimetilsilokzan (PDMS) kaplı slika fiber ile 
uçucu bileşenler absorbe edildi. Daha sonra SPME’ye uyumlu GC-MS (Shimadzu QP-2020) 
cihazının kapiler kolonuna (Restek Rtx-5MS 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm) enjekte edilmiştir. Fırın 
sıcaklığı 40 °C‘de 2 dakika bekledikten sonra 250 °C’ye dakikada 4 °C’lik artışla ulaşılacak şekilde 
programlanmıştır. Dedektör ve enjektör sıcaklıkları 250 oC olarak ayarlanmıştır. İyonlaştırma türü 
olarak EI (70 eV) ve taşıyıcı gaz olarak Helyum 1.2 mL/dakika kullanılmıştır.  
Uçucu bileşenlerin belirlenmesinde Wiley, NIST Tutor (W9N11) ve FFNSC kütüphanesinden 
yararlanılmıştır. Alıkonma indisleri (Retention Indices (RI)) değerleri, C7-C30 alkan karışım 
standartlarına göre hesaplanmıştır. 
 

BULGULAR ve TARTIŞMA 
Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerine ait kuru üzümlerin uçucu bileşenleri Tablo 1’de 
verilmiştir. 
Tablo 1’de Mardin üzüm örneğinde Hidroksi sitronelal (% 29,58), Dietil fitalat (% 18,89), Palmitik 
asit (% 6,92), α-farnesen (% 5,85) ve İzopropil miristat (% 3,21) uçucu ana bileşen olarak tespit 
edilmiştir.  
Diyarbakır üzüm örneğinde Etil palmitat (% 47,96), Pentadekanolid (%15,48), Limonen (% 12,02) 
ve Etil oktanat (% 6,27) uçucu ana bileşen olarak tespit edilmiştir. 
     Gaziantep üzüm örneğinde ise α-farnesen (% 33,55), Sedril asetat (%7,15), Hekzil hekzanoat (% 
6,89), Asetoin (% 6,72), Etil oktanoat (% 6,32), Pelargonaldehid (% 6,07), Limonen (% 5,94), β-
bisabolen (% 5,79) ve Eugenol (% 4,58) uçucu ana bileşen olarak tespit edilmiştir.  
Üzüme ait uçucu yağ bileşenleri üzerine yapılan bir çalışmada Limonen’in monoterpen sınıfında 
olduğu belirtilmiştir (Coelho vd., 2006). Limonen, hoş ve yoğun kokuya sahiptir. Bu özelliğinden 
birçok temizlik ürünlerinde kullanılmasının yanı sıra leke çıkarıcı olarak da kullanılmaktadır. 
Ayrıca Limonen, antifungal ve antibakteriyel aktiviye sahiptir (Bail vd., 2008; Yaşar, Güler, Beram, 
Coşkun, & Ozansoy, 2017). α-farnesen’in terpen bileşik sınıfında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
meyvelerin kabuğunda bulunmasının yanı sıra kabuğun zedelenmesi durumunda meyvenin 
kararmasına neden olduğu bildirilmiştir (Beuning, Green, & Yauk, 2010). 
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Etil palmitat, Dietil fitalat, İzopropil miristat, Sedril asetat ve Etil oktanoat bileşiği ester sınıfında 
olup V. Labrusca, V. vinifera veya V. amurensis üzüm türlerinde en bol bulunan uçucu 
bileşenlerden bir tanesidir (Yang vd., 2009). 
Üzüme ait uçucu yağ bileşenleri üzerine yapılan bir çalışmada Asetoin uçucu bileşeni, keton bileşik 
sınıfında olduğu belirtilmiştir. Ketonların kuru üzüm aromasına çok az katkıda bulunduğu 
belirtilmiştir (Wang vd., 2015). 
Tablo 1. Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep’e ait üzümlerin uçucu bileşenleri 

 Mardin Diyarbakır Gaziantep 

No Uçucu Bileşenler RI % RI % RI % 

1 Acetoin 724 1,07 - - 722 6,72 

2 Kapronaldehit 813 1,09 - - 1392 0,48 

3 Enantik asit - - 991 0,80 - - 

4 Etil kapronat - - 1013 0,60   

5 2-hekzanol 1017 1,20 - - - - 

6 Limonen 1041 1,62 1041 12,02 1041 5,94 

7 Trisiklen  - - 1072 1,02 - - 

8 Pelargonaldehit 1118 1,43 1118 2,90 1118 6,07 

9 Hekzil bütirat - - 1206 1,80 - - 

1
0 

Etil oktanoat 1212 1,52 1212 6,27 1213 6,32 

1
1 

Kapraldehit 1221 1,44 1220 1,35 1570 2,28 

1
2 

Pelargonik asit 1283 1,18 1283 0,68 1284 1,47 

1
3 

Valeraldehid  - - - - 1346 0,85 

1
4 

Eugenol 1377 1,24 - - 1377 4,58 

1
5 

Etil 10-undekanoat  - - - - 1397 3,52 

1
6 

Hekzil hekzanoat 1403 1,11 1403 1,36 1403 6,89 

1
7 

Tetradekan 1416 1,26 1416 0,70 1416 2,43 

1
8 

β-bisabolen - - - - 1443 5,79 

1
9 

β-sedren 1517 1,59 - - - - 
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2
0 

Sedril asetat - - - - 1518 7,15 

2
1 

Etil dekanoat 1526 1,03 1525 0,82 1413 2,15 

2
2 

α-farnesen 1528 5,85 1528 2,30 1529 33,55 

2
3 

hekzadekan 1619 2,71 - - 1619 3,82 

2
4 

Laurik asit 1648 2,29 - - - - 

2
5 

Etil miristat - - 1816 2,68 - - 

2
6 

İzopropil miristat 1849 3,21 - - - - 

2
7 

Setil alkol 1885 1,31 - - - - 

2
8 

Metil palmitat 1951 2,61 - - - - 

2
9 

Palmitik asit 1986 6,92 - - - - 

3
0 

Dietil fitalat 1992 18,89 - - - - 

3
1 

Etil palmitat 2019 1,35 2019 47,96 - - 

3
2 

İzopropil palmitat 2050 2,08 - - - - 

3
3 

Undekilen aldehit 2191 2,62   - - 

3
4 

ω-16-hidroksi-6 
hekzaenoik asit 

- - 2192 1,25 - - 

3
5 

pentadeka - - 2197 15,48 - - 

3
6 

Tetrahidromiserol 2210 1,28 - - - - 

3
7 

Cis-farnesol 2344 1,41 - - - - 

3
8 

kariofilenoksit 2391 1,11 - - - - 

3
9 

Hidroksi sitronellal 2397 29,58 - - - - 
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RI: Alıkonma İndisi 
 Eugenol, Eugenia caryophyllata tomurcuklarından ve yapraklarından elde edilen karanfil, esansiyel 
yağının uçucu bir fenolik bileşenidir. İlaç, gıda ve kozmetik endüstrisinde kullanılmasının yanı sıra 
türevleri tıpta lokal anestezik ve antiseptik olarak kullanılmıştır. Ayrıca Eugenol, antimikrobiyal, 
antienflamatuar, analjezik ve antioksidan aktiviteye sahip olduğu belirtilmiştir (Mohammadı Nejad, 
Özgüneş, & Başaran, 2017). 
Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinin uçucu bileşenleri karşılaştırıldığında Mardin üzüm 
örneğinde 28 adet uçucu bileşen, Diyarbakır üzümünde 17 adet uçucu bileşen ve Gaziantep üzüm 
örneğinde ise 17 adet uçucu bileşen tespit edilmiştir. Tablo 1. İncelendiğinde üzümde en bol 
bulunan uçucu bileşenlerden olan ester bileşikleri Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinin üzüm 
örneklerinde tespit edilmiştir.  
Tablo 1. İncelendiğinde sadece Gaziantep kuru üzümünde Eugenol uçucu bileşeni olduğu tespit 
edilmiştir. Bundan dolayı Gaziantep kuru üzümü gıdada, kozmetikte ve tıpta kullanım olanağıyla 
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. 
Tablo 1. İncelendiğinde α-farnesen uçucu bileşeni Mardin ve Gaziantep kuru üzümünde tespit 
edilmiştir. Gaziantep kuru üzümünün α-farnesen oranı Mardin kuru üzümünden daha fazladır. 
Tablo 1. İncelendiğinde limonen uçucu bileşeni Diyarbakır ve Gaziantep kuru üzümünden tespit 
edilmiştir. Diyarbakır kuru üzümünün limonen oranı Gaziantep kuru üzümünden daha fazladır. Bu 
yüzden Diyarbakır kuru üzümü temizlik ürünlerinde kulanılma olanağı sunuyor. Ayrıca Diyarbakır 
kuru üzümü Limonen uçucu bileşenin antifungal ve antibakteriyel aktiviye sahip olduğundan tıpta 
kullanım olanağıyla araştırmacıların ilgisini çekmektedir. 

 
SONUÇ 
Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinin üzüm örneklerinin uçucu bileşenleri tespit edilmiştir. 
Özellikle Diyarbakır üzümünün Limonen uçucu bileşenin antifungal ve antibakteriyel aktiviye sahip 
olması ve Gaziantep üzümünün Eugenol uçucu bileşenin antimikrobiyal, antienflamatuar, analjezik 
ve antioksidan aktiviteye sahip olması bu iki ilin üzümlerinin ilaç sektöründe kullanılabilirliği 
ortaya çıkarmıştır. Ayrıca üzümlerin uçucu aroma bileşenleri, üzümün tadını ve algısal kalitesini 
etkilemekte olduğundan, şarap endüstrisinde şarabın aromasının kalitesini önemli derecede artırdığı 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Kronik ruhsal sorunu olan bireyler, yaşamlarını mutsuz, huzursuz, yaratıcılık ve üretkenlikten 
yoksun bir biçimde idame ettirmektedir. Hastalar hastalıkları nedeniyle kendilerine zarar 
vermelerinin yanı sıra çevrelerine ve topluma ciddi yük oluşturmaktadır (Tel, Ertekin Pınar, 2013). 
Kronik ruhsal hastalıklar bireylerde bilişsel zararlarla birlikte, yeti yitimi, sosyal ve ekonomik 
kayıplara neden olmakta, hastalar aile içinde, toplumda kendilerinden beklenen rolleri yerine 
getiremedikleri için zorluk yaşamakta ve sürekli olarak aile bakımı ve desteğini almak zorunda 
kalmaktadır (Çetinkaya Duman, Bademli, 2013). Ruhsal bozukluklarda tedavilerin toplum temelli 
olmaya başlaması, yataklı kurumlar dışında aile içinde geçirilen sürelerin uzamasına ve ailelerin 
hastaların bakımında daha aktif rol üstlenmesi zorunluluğunu meydana getirmiştir (Atagün ve ark., 
2011). Bakım verme kavramı; hastaya duygusal, fiziksel ya da maddi destek vermek, hastanın 
sağlık bakımını ve aldığı bazı sosyal hizmetleri koordine etmek, rutin sağlık bakımı (ilaç alımı, 
tedavisi, izleme vb.), kişisel bakım (yıkanma, beslenme, tuvalete gitme, giyinme vb) ulaşım, 
alışveriş, küçük ev işlerini yapmak, para yönetimi ve aynı evi paylaşmak gibi işlerin yürütülmesidir 
(Ak ve ark., 2012). Bakım yükü ise; bakım verenin üstlendiği bakımın ortaya çıkardığı psikososyal 
problemler, fiziksel sağlık problemleri, ekonomik problemler, aile ilişkilerinin bozulması ve 
kontrolün kendisinde olmadığı duygusu yaşaması gibi olumsuz durumları ifade etmektedir (Yıldız, 
2016). Bunun sonucu olarak kronik ruhsal sorunu olan bireylerin bakım vericilerinin; stres 
anksiyete, utanç, suçluluk, korku, çaresizlik, zorlanma, endişe, umutsuzluk, öfke, kayıp ve 
depresyon gibi duygular yaşadıkları belirtilmektedir (Tel, Ertekin Pınar, 2013). Hemşire hasta ve 
aileleri ile yakından iletişim kuran kişilerin başında gelen sağlık personeli oldukları için bakım 
verenlerin bakım yüklerini ve bu yükü etkileyen faktörleri belirlemesi ve uygun yaklaşımda 
bulunması, bakım verenlerin iyilik durumunun sürdürülmesine ve hasta bakımının nitelikli bir 
şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması başlıca görevlerindendir (Yıldırım, 2014). 
Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik hastalıklar, bakım yükü, hasta bireylerin aileleri, hemşirelik 

 

MAINTENANCE LOSS OF FAMILIES OF INDIVIDUALS RECEIVED PSYCHIATRIC 
DISEASE 

ABSTRACT 
Individualswithchronicmentalproblemsmaintaintheirlivesunhappy, uneasy, creativityandlack of 
productivity. Inadditiontoharmingthemselvesduetotheirillness, patientsarealso a seriousburden on 
theirenvironmentandsociety (Tel, Ertekin Pınar, 2013). Chronicpsychiatricdisorderscausedisability, 
socialandeconomiclosses, as well as loss of cognitivedamage in individuals, patientshavedifficulty 
in fulfillingtherolesexpected in thefamily, in society, 
andtheyareobligedtoreceivefamilycareandsupportcontinuously (Çetinkaya Duman, Bademli, 2013). 
Thecommunity-basedtreatment of mentaldisorders has necessitatedtheprolongation of the time spent 
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in thefamilyandtheactive role of families in thecare of patients (Atagün et al., 2011). Theconcept of 
givingcare; providingemotional, physicalormaterialsupporttothepatient, 
coordinatingthepatient'shealthcareandsomesocialservices, routinehealthcare (takingmedication, 
treatment, monitoring, etc.), personalcare (bathing, feeding, goingtothetoilet, dressing, etc.), 
shopping, smallhouseholdchores, moneymanagementandsharingthesamehouse is theexecution of 
thingssuch as (Ak et al., 2012). Maintenanceload; Psychosocialproblemscausedbycaregivercare, 
physicalhealthproblems, economicproblems, familyrelationsanddeterioration of 
thefeelingthatthecontrolitself is not expressingsuchnegativesituations (Yıldız, 2016). As a result, 
thecaregivers of individualswithchronicmentalproblems; stress, anxiety, shame, guilt, fear, 
helplessness, strain, anxiety, despair, anger, lossanddepressionarestatedtoexperiencefeelingssuch as 
(Tel, Ertekin Pinar, 2013). Since nursesarethehealthcarepersonnelwhoare in 
closecontactwithpatientsandtheirfamilies, it is one of the main tasks of 
caregiverstodeterminethecareburdensandthefactorsaffectingthisburdenandtoprovideappropriateappr
oach, tomaintainthewellness of thecaregiversandtomaintainthepatientcare in a qualifiedway 
(Yıldırım, 2014 ). 
Keywords: Psychiatricdiseases, careburden, families of sickindividuals, nursing 

 
1.GİRİŞ 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre, dünya çapında yaklaşık 450 milyon insan ruhsal 
veya davranışsal bir hastalıktan dolayı sorun yaşamaktadır (Arslantaş, 2018). Ülkemizde yapılan 
Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasında psikiyatrik hastalık görülme sıklığı %17,2 olarak 
bulunmuştur. Bu oranlara dayanarak toplumumuzda her altı kişiden birinin psikiyatrik hastalığa 
sahip olduğu söylenebilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘nün yaptığı bir araştırma sonucuna göre 
dünyada en çok yeti yitimine yol açan 10 hastalık sıralanmış ve bu hastalıkların beşinin psikiyatrik 
hastalık olduğu belirtilmiştir (İnceleme, 2018). 
Kronik ruhsal hastalıklar; kişisel bakım, toplumsal ilişkiler, çalışma hayatı ve boş zaman 
aktivitelerinde işlevselliğin bozulmasına neden olan şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve diğer 
psikotik bozukluklar, majör depresyon, bipolar bozukluk ve süreğenleşmiş obsesif kompulsif 
bozukluk tanılı hastalıkların tamamıdır (Baysan Arabacı ve ark., 2018). Kronik ruhsal hastalıklar 
bireylerde bilişsel zararlarla birlikte, yeti yitimi, sosyal ve ekonomik kayıplara neden olmakta, 
hastalar aile içinde, toplumda kendilerinden beklenen rolleri yerine getiremedikleri için zorluk 
yaşamakta ve sürekli olarak aile bakımı ve desteğine ihtiyaç duymaktadır.Kronik psikiyatri 
hastalarının çoğu aileleri ile birlikte yaşamaktadır ve aileler çoğu zaman bakım verme rolünü 
herhangi bir destek almadan yerine getirmek durumunda kalmaktadır (Çetinkaya Duman, Bademli, 
2013). Ruhsal hastalıklar bireylerde fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlarda yeti kaybına yol açan, 
kronikleşebilen, tedavi güçlükleri olan, birey, aile ve toplumda önemli sorunlara yol açan 
hastalıklardır. Kronik ruhsal hastalıklarda iyi bir geleceğe dair beklentinin az olması nedeni ile hasta 
ailesi kronik bir kayıp yaşamakta, aile üyeleri bu kayıpla önce hastalığı inkar ederek, daha sonra da 
hastayı aşırı koruyarak baş etmeye çalışmaktadır. Ruhsal hastalıklarda hasta ve ailenin hastalığın ilk 
yıllarında iyileşemeye yönelik daha fazla çaba gösterdikleri, hastalık kronikleştikçe bu çabalarının 
yeterli olmadığı ve destek kaynaklarından yararlanma gereksinimlerinin arttığı görülmektedir (Tel 
ve ark., 2010). 
Ruh sağlığı hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili çağdaş modeller toplum temelli tedavilere ve uzun 
süreli hastane yatışlarının önlenmesine önem vermektedir. Günümüzde hastayı toplumda ve kendi 
ortamı içinde tedavi etme yaklaşımının benimsenmesiyle, hasta yakınları birincil bakım verici 
konuma gelmiş ve bununla beraber sorumlulukları artmıştır. Bu durum beraberinde birçok sorunu 
getirmiştir. Aileler hastalığın her aşamasında çeşitli güçlüklerle karşı karşıya gelmekte, çoğu kere 
hastalıkla yalnız başına mücadele etmek zorunda kalmaktadır (Tel, Ertekin Pınar, 2013). Hasta 
bireyler çevresindeki insanların yaşamını zorlaştırabilmektedir. Burada “Bakım yükü” kavramını ön 
plana çıkmaktadır. Bu kavramla ilgili en önemli gelişme 1950 yılında klorpromazinin keşfi ve 
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ardından birçok antipsikotik ilacın kullanıma sunulması olmuştur. Depo hastaneler kapanırken 
hastaların sağaltımlarının toplum içinde sürdürülür hale gelmesiyle hasta yakınları, çok da hazır 
olmadıkları, birincil bakım veren rolünü üstlenmişlerdir (Sagut, 2012). Hasta ailelerinin bakım 
verme zorunluluğu gündeme gelmektedir, bakım verme; fiziksel (yıkanma, beslenme, giyinme vb.), 
duygusal ve sosyal destek ile beraber maddi destek (alışveriş, ulaşım, aynı evi paylaşma vb.), sağlık 
bakımı (rutin sağlık bakımı, ilaç temin ve tedavisi) ve sosyal hizmetlere ilişkin koordinasyonu da 
içermektedir. Bakım verme süreci, yoğun ve süreklilik gerektirmektedir. Bu nedenle hastaya 
sağlanan fiziksel, duygusal ve sosyal destek bakım veren bireyde de bu alanlarda destek alma 
gereksinimini ortaya çıkarabilmektedir. Bakım verenlerin yaşayabildiği fiziksel ve psikolojik 
problemler, iş, aile ve sosyal ilişkilerde bozulmalara ve kontrolü kaybettiği duygusuna neden olarak 
bakım veren yüküne yol açabilmektedir (İnceleme, 2018).  Bakıcı yükü, Avrupa, Afrika, Amerika, 
Orta Doğu ve Asya da dahil olmak üzere tüm dünyadan bildirilen evrensel bir olgudur. Bakım 
verenlerin neredeyse % 80'i bakım verme görevinde yük altındadır. Başlangıçta şizofreni ve daha 
sonra bipolar bozuklukla bildirilmiştir.  Daha sonra, obsesif kompulsif bozukluk, şiddetli 
depresyon, demans, nevrotik rahatsızlık, madde bağımlılığı, ve somatizasyon bozukluğu 
hastalarının bakım verenlerinde rapor edilmiştir (Chadda, 2014). Ailesiyle yaşayan hastaların çoğu 
tüm gününü evde geçirmekte, aileden en az bir kişi hasta bakımı nedeni ile sosyal yaşam ve üretim 
sürecinden uzak kalmakta ve aileler fiziksel, ruhsal, duygusal, sosyal ve ekonomik sorunlar 
yaşamaktadır (Yıldırım ve ark., 2017). Bakım veren yükü, bakım sunarken yaşanabilen fiziksel, 
psikolojik, sosyal veya finansal tepkileri ifade etmede kullanılmaktadır. Literatürde yük kavramı, 
“bakım vericinin, üstlendiği bakımın ortaya çıkardığı, psikolojik sıkıntı, fiziksel sağlık problemleri, 
ekonomik problemler, sosyal problemler, aile ilişkilerinin bozulması ve kontrolün kendisinde 
olmadığı duygusunu yaşamak gibi olumsuz nesnel ve öznel sonuçlardır” şeklinde açıklanmaktadır. 
Yük kavramı, hem bakım vermenin bakım veren aileler üzerindeki etkilerini hem de bakım vermeye 
karşı kişisel tepkileri incelemek için kullanılan bir kavramdır (Türkmen, 2015), (Orak, Sezgin, 
2015). Nesnel yük, hastanın rahatsız edici davranışları ya da hastalığın yol açtığı ekonomik 
zorluklar, günlük yaşamdaki kısıtlanmalar, aile üyelerinin beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkileri gibi aile yükünün gözlemlenebilir ve doğrulanabilir yönünü ifade etmektedir (gelir kaybı, 
sosyal etkinliklerin kısıtlanması, ev ortamındaki gerginlik gibi). Öznel yük ise, hasta yakınının 
yaşadığı kayıp, suçluluk, anksiyete ve sosyal durumlardaki utanç gibi psikolojik durumlardır. 
Kısaca öznel yük; nesnel yükün ortaya çıkardığızorlukların aile üyelerini ne ölçüde rahatsız ettiğini 
tanımlamaktadır (Ak ve ark., 2012) (Gülseren ve ark., 2010). 
Uzun süreli bakım verme; sağlık, sosyo-ekonomik durum, psikolojik durum gibi yaşam kalitesinin 
göstergeleri olan alanları etkileyen bir süreçtir. Bakım verenin yaşadığı “yük” depresyon, anksiyete, 
tükenmişlik, fiziksel sağlıkta azalma, sosyal izolasyon, ekonomik güçlükler gibi yaşam 
değişikliklerine neden olur (Yıldırım, 2014). Bu tür duygular “Expressed Emotion EE ”- duygu 
dışavurumu (DD) olarak tanımlanmaktadır. DD ev ortamının duygusal atmosferini yansıtan bir 
kavramdır. DD “Evde birisi hakkında eleştirilerde bulunulması, hastaya karşı düşmanlığın varlığı ya 
da yokluğu ve bunun derecesi, doyumsuzluk, hastaya karşı yakınlığın-sıcaklığın değerlendirilmesi, 
akrabaların hastayla ilişkilerinde aşırı fedakarlık, müdahalecilik göstermeleri ve kendilerinin iç 
dünyalarını hastanınkinden ayıramama” şeklinde tanımlanmaktadır (Arslantaş ve ark., 
2009).Çalışmalar verilen bakımın yoğunluğunun ve çeşitliliğinin bakım verenin zorlanmasına ve 
yük algısını artırdığını göstermektedir. Ruhsal sağlık sorunu olan bir kişiye bakım verilmesi, bakım 
vericinin ruhsal ve fiziksel sağlığını bozabilmektedir (Arslantaş, 2018). Kronik ruhsal hastalığı olan 
bireylere bakım verme, bakım verenleri emosyonel yönde (benlik saygısında azalma, huzursuzluk, 
depresyon, uykusuzluk, sosyal izolasyon vs.), sosyal yönde (eğlendirici, dinlendirici ve boş zaman 
aktivitelerinin kısıtlanması, kendine bakma rolünde azalma vs.) ve ekonomik yönde (sosyal 
güvence ile karşılanmayan masrafların ek yük oluşturması, iş saatlerinin azaltılması vs.) olumsuz 
olarak etkileyebilmektedir. Tüm bu olumsuzluklar bakım veren bireylerin genel olarak “iyi olma 
durumu” olarak tanımlanan yaşam kalitelerini negatif yönde etkileyebilmektedir (Yeşil ve ark., 
2016). Yapılan çalışmalarda; psikiyatri hastalarının bakım vericilerinin; %23.3’ünün duygusal 
tükenme, %26.3’ünün duyarsızlaşma, %27.8’inin kişisel başarıda yetersizlik yaşadığı ve şizofreni 
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hastası yakınlarının %18.3’ünde depresyon, duygudurum bozukluğu ve şizofreni tanılı hasta 
yakınlarının ise %37.5’inde depresyon olduğu saptanmıştır (Tel, Ertekin Pınar, 2013). Schulz ve 
Beash’in (1999) yaptıkları bir çalışmada, dört yıl boyunca bakım veren bireylerin mortalite 
oranlarının bakım vermeyen bireylere göre % 63 daha fazla olduğu, kaygı yaşadıkları, sağlıklarını 
daha kötü algıladıkları ve depresyon belirtilerinin daha fazla görüldüğü saptanmıştır (Yeşil ve ark., 
2016).  
Bakım verenlerin çoğu, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının ihmal edildiği ve psikolojik sağlıklarını 
önemli ölçüde bozabilecek fedakarlıklarla hasta bir aile üyesine bakmakla meşgul olmaya devam 
eder (Ehsan ve ark., 2018). Bakım verme süreci “yük” gibi negatif sonuçlar doğurmakla birlikte 
sadece olumsuz sonuçları olmayan, kişisel başarı, olgunlaşma, kişisel gelişim duygularının da 
yaşanmasına neden olan olumlu sonuçları meydana getirebilmektedir. Bakım vermenin olumlu 
sonuçları; neşeli olaylardaki veya yaşamdaki amacı keşfetmek, kendini adama, anlam bulma, 
güçlüklere göğüs germe, ödüllendirilme, sevgi ve aşk gibi olumlu yaşantıların fark edilmesi bakım 
verenlerin güçlüklere göğüs germe yeteneğiyle daha fazla gurur duymasına ve kendine verdiği 
değerin artmasına neden olabilir (Uğur, 2006). 

 
2.BAKIM YÜKÜ VE HEMŞİRELİK İLİŞKİSİ 
Bakım verme, hem bakım veren hem de hasta için oldukça zor ve sıkıntılı bir süreçtir. Dünyada ve 
ülkemizde giderek daha fazla sayıda kadınların çalışma yaşamına katılması, çekirdek aileye 
dönüşüm olması, konutların küçülmesi ve ekonomik yetersizlik gibi nedenler bakıma muhtaç 
bireylerin aile içinde bakımını güçleştirmektedir (Taşdelen, Ateş, 2012).Bu nedenle ruhsal hastalığı 
olan yakınına bakım veren aile üyelerinin algıladıkları yük düzeyinin ve boyutlarının bilinmesi, 
psikiyatri hemşirelerinin oluşturacağı müdahale programları açısından önem arz etmektedir (Yıldız, 
2016). Hemşire bakım verme rolünü gerçekleştirirken birey, aile ya da toplumu bütüncül 
değerlendirmelidir. Hemşire, bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığına yönelik yaklaşımlarda 
bulunmanın yanı sıra, bireyin iyilik halini olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek olan bakım 
verenleri de mutlaka ele almalıdır (İnci, 2006). Bakım verenler genellikle kendi sağlıklarını ve 
kişisel ihtiyaçlarını çoğu zaman ihmal etmektedirler bu nedenle, bakım verenlere dinlenme ve kendi 
öz bakımlarının önemi hatırlatılmalıdır. Ayrıca izolasyondan kaçınmaları gerektiği de belirtilmelidir 
(Or, 2013). Aile bireylerinin birçoğu bakım verici olmanın yanı sıra kendi mesleki ve sosyal 
rollerini devam ettirmek zorunda da olduklarından bakım vericilerin sorumluluk alanları 
genişlemekte yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir, yaşamlarındaki değişikliklerden dolayı 
tükenme yaşamaktadırlar (Tel ve ark., 2012).Yük kavramı bakım verenler ve araştırmacılar 
tarafından farklı algılanabilir. Özellikle hasta yakınlarıyla görüşmede kullanılan bu ifade bakım 
verilen kişinin reddi olarak algılanabilmektedir. Bakım veren kişiler bakımın kendileri üzerine olan 
etkilerini yönetmekte başarısız olabilmekte ve çaresizlik, suçluluk, öfke, korku ve sosyal yalıtım 
gibi duygular yaşayabilmektedirler (Atagün ve ark., 2011).Hemşireler bakım vericilerin stres 
düzeyini, fiziksel-zihinsel sağlık durumunu değerlendirmeli ve bakım vericinin bildirimlerine karşı 
duyarlı olmalıdır. Bakım vericilerin yaşadığı üzüntü, huzursuzluk, uykusuzluk, iştahta azalma gibi 
sorunları açık bir iletişimle konuşmalıdır (Karaaslan, 2013).Bakım verenler, kronik ruhsal hastalıkla 
ve karşılaşılan bu güçlüklerle baş etmede, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması durumunda 
birçok sıkıntı ve güçlük yaşamaktadır. Ailelerin profesyonel destek, kaynak ve topluluk desteğinden 
yoksun olduğu görülmektedir. Ruhsal hastalığın, etkili bakım ve stratejiler konusunda eğitim ve 
toplumda kendi kendine yardım gruplarının oluşumu hakkında eğitime ihtiyaçları vardır. Bu 
noktada hasta ve bakım verenlere yapılacak bilgilendirme ve eğitimlerde onlarla çalışan ruh sağlığı 
ekibine ve özellikle hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir (Baysan Arabacı ve ark., 2018) 
(Mokgothu ve ark., 2015). Kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin aile üyelerinin aile bakımına 
ilişkin daha önceki araştırma bulguları, bu aile bakıcılarının bazılarının, ruhsal hastalığın etkin 
yönetimi ile ilgili hem anlayışı hem de becerileri olmadığını göstermiştir. Bakım verenler, bakım 
yükünün üstesinden gelmek için farklı başa çıkma stratejileri geliştirirler. Başa çıkma stratejileri 
genel olarak duygu odaklı ve sorun odaklı olmak üzere iki gruba ayırılabilir. Duygusal odaklı 
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stratejiler, stresörün olumsuz duygusal etkisini azaltmayı amaçlar ve kaçınma, inkar, kadercilik 
veya dine bakmayı içerir. Sorun odaklı başa çıkma, bireyin durumu değiştirmeyi taahhüt ettiği 
doğrudan eylemleri ifade eder. Bunlar arasında bakım verme stresini çözmek için problem çözme 
veya sosyal destek arama yer almaktadır. Duygu odaklı başa çıkmanın, daha yüksek yük algısı ile 
ilişkili olduğu yapılan araştırmalarda gösterilmiştir (Chadda, 2014). Hastanın iyileşme sürecinde 
hastanın, ailenin ve tedavi ekibinin sıkı bir işbirliği içinde olmasının büyük bir önem taşır. 
Terapötik aile müdahaleleri bakım yükünün azaltılmasında, hastalıkla baş etme yeteneğinin 
oluşmasında, aile destek sisteminin gelişmesinde pozitif etki oluşturduğu gösterilmektedir. İlaç 
tedavisinin oluşturulması, davranışsal-bilişsel yaklaşımlar, bakım vericilerle yapılan terapötik ilişki 
ve işbirliği, baş etme stratejilerinin artırılması, hasta ve ailelere yapılabilen psikoeğitim programları 
psikososyal girişimleri oluşturmaktadır. Psikoeğitim beceri geliştirmenin yanında hasta ve aileye 
hastalık ve hastalığın idaresini öğretmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu şekilde hasta ve aile ile iş 
birliği içinde hastalığa karşı bakış açıları değiştirilerek, ailenin tedavi programlarına etkin katılımı 
sağlanmaktadır (Ersoy Özcan, Ünsal Barlas, 2017). 
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