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ÖZET 

Bu araştırmada Civa (II) Klorür’ün (HgCl2) O. mykiss üzerindeki hematolojik ve genotoksik 

etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Biyodeney 3 tekrarlı yapılmış olup, kontrol ve deney grubu 

akvaryumlarına 10’ar balık konulmuştur. Akut toksisite deneyinde literatür bilgisine göre 96 saatlik 

LC50 değeri 0,814 mg/L belirlenmiş ve bu değerin 1/10’u olan 0,0814 mg/L sublethal 

konsantrasyon olarak uygulanmıştır. Deney süreci sonunda balıklardan alınan kan örneklerinden 

mikronükleus testi (MN) yapılmış ve hematokrit yüzdesi belirlenmiştir. Her balığa ait kan örneği 

11500 rpm’de 4 dakika santrifüj edilerek hematokrit yüzdesi tespit edilmiştir. Kan örneklerinden 

preparatlar hazırlanmış ve mikroskopta her preparatta 1000 hücre sayılarak mikronükleus (MN) 

testi yapılmıştır. Kontrol grubunda MN testi ortalama değerleri;  mikronükleus 8,20, çentikli 10,80, 

tomurcuklu 7,60, loblu 16,60 ve binükleus 13,80 olarak tespit edilmiştir. Deney grubunda ise 

ortalama değerler; mikronükleus 23, çentikli 25, tomurcuklu 24,25, loblu 27 ve binükleus 29,50 

olarak bulunmuştur. Kontrol grubuna göre deney grubunda MN testi sonuçlarında artış olmuştur. 

Balıklarda sağlık göstergesi olarak bilinen hematokrit seviyesi kontrol grubunda %35,59 iken deney 

grubunda %32,69 değerine düşmüştür. Bu sonuçlara göre HgCl2’nin balıklar üzerinde hematolojik 

ve genotoksik etkiye neden olduğu anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Civa (II) Klorür, hematokrit, mikronükleus testi, Oncorhynchus mykiss 

HEMATOLOGICAL AND GENOTOXIC EFFECTS OF MERCURY (II) CHLORIDE ON 

ONCORHYNCHUS MYKISS 

ABSTRACT 

The target this study was the determination of the hematological and genotoxic effect of HgCl2 on 

O. mykiss. The bio-experiment was made in 3 replicates and 10 fish were placed in the control and

experiment group aquariums. The 96 hour LC50 was given in acute toxicity experiment as 0.814

mg/L in the literature and the sublethal concentration was taken 0.0814 mg/L as 1/10 of this value.

The micronucleus test performed on the blood samples taken from the fish at the end of the

hematocrit. The blood sample from each fish was centrifuged at 11500 rpm for 4 minutes to

determine the percentage of hematocrit. The micronucleus test was performed counting 1000 cells

on the preparations of blood under light microscope. The mean values of MN test in the control

group were found to be as follow: micronucleus 8.20, notched 10.80, bud 7.60, lobed 16.60 and
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binucleus 13.80. The corresponding values of the experimental group were micronucleus 23, 

notched 25, bud 24.25, lobed 27 and binucleus 29.50. The MN test results were found to increase in 

experimental group compared with the control group. The hematocrit level known as the health 

indicator of fish was found to be 35.59% for the control group decreased to 32.69% for the 

experimental group. These results reveal that HgCl2 causes hematological and genotoxic effects on 

fish. 

Key words: Mercury (II) Chloride, hematocrit, micronucleus test, Oncorhynchus mykiss 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların suya müdahalesi artmıştır. Bunun 

sonucunda sucul ekosistemlerde önemli düzeyde kirlilik artışı olmuş ve ekolojik dengede 

bozulmalar meydana gelmiştir. Ekolojik dengeyi bozan kirletici unsurların başında; bazı organik 

maddeler, endüstriyel atıklar, petrol ve türevleri, yapay tarımsal gübreler, deterjanlar, radyoaktivite, 

pestisitler, inorganik tuzlar, yapay organik kimyasal maddeler, ağır metaller ve atık ısı olarak 

bilinen maddeler gelmektedir (Kayhan vd., 2009). Çevresel kirlenme, su ve balıklar için önemli 

tehditler oluşturmaktadır. Sucul ortamın önemli organizmalarından olan balıklar insan 

beslenmesinde  içerdiği aminoasitler,  esansiyel yağ asitleri ile önemli yer tutmaktadır (Karataş vd., 

2008). Bu tehditlerden en önemlisi ağır metal kirliliğidir. Sucul ortamda bulunan ağır metaller 

balıklar tarafından bünyelerine solungaçlar, vücut yüzeyi ve sindirim sistemi ile alınmaktadır. 
Normal koşullarda civa, alüminyum, kadmiyum, çinko gibi ağır metallerin doğadaki oranları düşük 

olup enzimatik aktiviteler için bu metallerin belli konsantrasyonlarda bulunması gereklidir. Fakat 

ağır metallerin doğal ortamdaki konsantrasyonu arttığında organizmalar üzerinde toksik etki 

yapmaktadır. Ağır metaller canlılarda belirli sınır değerlerin üzerine çıktığında enzimlerin yapısı 

bozulabilmektedir (Yazkan vd., 2004). Genellikle ağır metaller balıklarda negatif olarak strese yol 

açar ve çoğu durumlarda ölümlerine neden olurlar (Çelik, 2006). Ağır metaller, sublethal ortam 

derişimlerinin etkisinde balıkların karaciğer, böbrek ve dalak gibi metal metabolizması ve metal 

detoksifikasyonu ile ilgili organlarda yüksek düzeyde birikmektedir (Kayhan vd., 2009).   

Civa ağır metaller arasında toksik etkisi oldukça yüksek olan metallerden biridir. Toksik etkiye 

neden olan bu ağır metal konsantrasyonu arttığı zaman canlının ölüme neden olabilmektedir. 

Ayrıca, balıkların kan paremetrelerinde değişikliklere ve fizyolojilerinde düzensizliklere neden 

olarak, gelişim evrelerini olumsuz etkilemektedir. Kirletici kimyasalların canlılar üzerindeki 

etkilerini belirleyebilmek için akut toksisite testleri yapılmaktadır. Ağır metallere maruz kalan 

balıklarda hematokrit düzeyi ve nükleus yapıları değişime uğramaktadır (Könen, 2007). Balıkların 

nükleus düzeylerindeki değişikliklerin tespitinde yaygın olarak mikronükleus testi kullanılmaktadır 

(Simoniello vd., 2009). 

Mikronükleuslar (MN) hücrenin mitoz bölünmesi sırasında ortaya çıkan, tam kromozom veya 

asentrik kromozom yapılarından köken alarak oluşmaktadır. MN sayısındaki artış, farklı etkenlerin 

hücrelerde oluşturduğu kromozom düzensizliklerinin göstergesi olarak değerlendirilmektedir. MN 

testi sitogenetik bozulmanın tespitinde, kromozom analizine göre kolay uygulanabilmesi, daha fazla 

sayıda hücre sayılabilmesi ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi nedeniyle 

yaygın olarak kullanılan bir tekniktir (Demirel ve Zamani, 2002).  

Balıkların sağlık göstergelerinde hematolojik tespitler araştırıcılar tarafından yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Heath, 1987). Balık yetiştiriciliği faaliyetlerinde balıkların morfolojik durumları, 

hastalıkları gibi olumsuz etkilerin tespitinde hematolojik parametrelerden yaygın olarak 

yararlanılmaktadır. Balıklarda hematolojik parametreler çevre şartlarındaki değişikliklere kısa 

sürede cevap verdiğinden dolayı toksikolojik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu parametrelerden 

hematokrit düzeyindeki değişim organizmanın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler vermektedir 

(Bridges vd., 1976; Sharma ve Gupta, 1994; Atamanalp, 2003). 
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Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı Alabalığı) Salmonidae familyasına ait ekonomik değeri yüksek 

bir tür olup diğer balık türleri arasında besin olarak daha fazla tercih edilmektedir. O. mykiss’in  

gerek yetiştiriciliğinin yaygın olması gerekse doğada yaygın olarak bulunması nedeniyle sucul 

ortamlarda çevre kirleticilerinin etkilerini ortaya koyan önemli bir biyolojik belirteç olabileceği 

bildirilmektedir (Hartavi vd., 1998).  

Yanık ve Atamanalp (2001) bazı alabalık türlerinde ağır metallerin toksik etkisini ve vücuttaki 

birikimini araştırmışlardır. Çalışmada civanın önemli toksik etkisinin olduğu belirtilmektedir. 

Araştırılan metallerin etki derecesine göre Hg ≥ Cd > Cu şeklindeyken, vücutta birikme bakımından 

sıralamanın Hg > Pb > Cr, Cd olduğu ifade edilmektedir. 

Çelik (2006) Oncorhynchus mykiss de civanın kan parametreleri üzerine etkilerini araştırmıştır. 

Çalışmada kan değerlerinin farklı çevresel faktörlere ve kimyasalların etkisine bağlı olarak 

hassasiyet gösterdiğini ve hematokrit oranında ise önemli azalma olduğunu tespit etmiştir. 

Bu çalışmada Civa (II) Klorür’ün O. mykiss eritrositlerindeki etkileri ve balık sağlığı 

göstergelerinde başvurulan hematokrit düzeyi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu çalışmada 14,58±1,40 cm ortalama boy ve 33,72±13,12 g ortalama ağırlığa sahip 40 adet O. 

mykiss kullanılmıştır. Balıklar alabalık yetiştirme tesisinden temin edilmiş olup, deneyden önce 

laboratuvar koşullarına adaptasyon için 15 gün boyunca 33×48×48 cm boyutlarında 7 adet cam 

akvaryum içerisinde bekletilmiştir. Uygun sıcaklığı sağlayabilmek için buz kalıplarından 

yararlanılmıştır. Balıklara deneyden 2 gün önce ve deney sırasında yem verilmemiştir. Daha sonra 

kontrol ve deney grubu akvaryumlarına (25×49×18 cm boyutlarında) 10’ar balık konulmuştur. 

Biyodeney 3 tekrarlı olarak uygulanmıştır. Akvaryum sularının oksijen, elektriksel iletkenlik ve 

sıcaklık değerleri gibi parametreleri YSI marka oksijen metre ve HANNA marka pH metre 

kullanılarak ölçülmüştür. Kontrol grubunda; sıcaklık 21,32±0,34, çözünmüş oksijen 7,46±0,18, 

doymuş oksijen 95,88±2,24, iletkenlik 1061,28±16,53, pH 8,01±0,18; deney grubunda ise; sıcaklık 

21,5±0,37, çözünmüş oksijen 7,24±0,13, doymuş oksijen 93,56±2,83, iletkenlik 1044,85±31,37 ve 

pH 7,87±0,21 olarak ölçülmüştür. Bu araştırmada toksik madde olarak Civa (II) Klorür (HgCl2) 

kullanılmıştır. Akut toksisite deneyinde Verep vd. (2007) tarafından O. mykiss’de Civa (II) Klorür 

için belirtilen 96 saatlik LC50 değerinin (0,814 mg/L) 1/10’u olan 0,0814 mg/L sublethal 

konsantrasyon olarak uygulanmıştır. 

Hematokrit testi için deney süresinin bitiminde (96 saat) balığın solungaç kapağı kaldırıldıktan 

sonra 1 ml kapasiteli enjektör ile kalbe girilerek 1,5-2 ml civarında kan alınmıştır. Kanın 

pıhtılaşmasını önlemek için enjektörler işlem öncesinde heparin ile muamele edilmiştir. Alınan kan 

örnekleri 1,1 mm çaplı 75 mm uzunluğundaki mikrohematokrit tüplerine steril şartlarda tüpün 2/3’ 

ünü doldurana kadar alınmış ve tüpün ucu macun ile kapatılmıştır. Hematokrit tüpü, santrifüj 

cihazının tablasındaki oluğa kapalı ucu dışarı gelecek şekilde yerleştirilmiş, karşısındaki oluğa 

başka bir balıktan alınan kan örneği yerleştirilmiştir. Hematokrit santrifüjüne yerleştirilen tüpler 

11500 rpm’de 4 dk santrifüj edilmiştir. Kan santrifüj edildiğinde plazma ile eritrositler birbirinden 

ayrılarak eritrositler dibe çökmüştür. Kırmızı kan hücreleri (eritrositlerin) hacmi total kanın 

hacmine oranlanarak hematokrit yüzdesi tayin edilmiştir (Snieszko, 1972; Conroy, 1972; Blaxhall 

ve Daisley, 1973; Jones ve Pearson, 1976). 

Balıklardan alınan kan örnekleri, üç ayrı lama ince bir tabaka olacak şekilde yayılmıştır. Hazırlanan 

preparatlar havada kurutulduktan sonra  %95’lik etanolde 20 dk fikse edilmiştir. Fikse edilen 

preparatlar tekrar havada kurutulduktan sonra %5’lik Giemsa solüsyonunda 20 dk boyunca 

bekletilerek boyanmıştır. Boyama işleminden sonra preparatlar distile sudan geçirilerek fazla 

boyanın atılması sağlanmış ve kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra her preparattan 1000 hücre 

sayılarak mikronükleus değerlendirilmesi yapılmıştır.             
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 3. BULGULAR 

O. mykiss bireylerinde Civa (II) Klorür’ün etkisi kapsamında eritrositlerdeki nükleus bozulmaları ve 

hematokrit düzeyi tespit edilmiştir. Mikronükleus testi sonucunda kontrol grubunda ortalama 

değerler; mikronükleus 8,20, çentikli nükleus,10,80, tomurcuklu nükleus 7,60, loblu nükleus 16,60 

ve binükleus 13,80 olarak tespit edilmiştir. Deney grubunda ise ortalama değerler; mikronükleus 23, 

çentikli nükleus 25, tomurcuklu nükleus 24,25, loblu nükleus 27 ve binükleus 29,50 olarak tespit 

edilmiştir. Mikronükleus testi sonucunda kontrol grubunda en yüksek değer loblu nükleusta 16,60 

bulunurken, deney grubunda ise en yüksek değer binükleusta 29,50 olarak belirlenmiştir  (Tablo 1 

ve Şekil 1).  

Mikronükleus testi mikroskop görüntüleri Şekil 2-4’de görülmektedir. Civa (II) Klorür O. mykiss 

bireylerinin eritrositlerinde etkili olmuş ve nükleusların yapılarını olumsuz etkilemiştir. Kan 

örneklerinde hematokrit seviyeleri kontrol grubunda ortalama %35,59 olup, deney grubunda 

%32,69 olarak belirlenmiştir. Civa (II) Klorür O. mykiss bireylerinin balık sağlığı göstergelerinde 

başvurulan hematokrit düzeyinin düşmesine neden olmuştur. 

                          Tablo 1. Mikronükleus Testi  

Nükleus (Ort ± SS) 

 

Mikronükleus 
Çentikli 

Nükleus 

Tomurcuklu 

Nükleus 

Loblu 

Nükleus 
Binükleus 

Kontrol Gr. 8,20±2,38 10,80±4,43 7,60±4,66 16,60±3,84 13,80±6,37 

Deney Gr. 23,00±2,44 25,00±2,58 24,25±1,70 27,00±1,41 29,50±3,87 

 

Şekil 1. Mikronükleus Testi  

 

 

8,2
10,8

7,6

16,6
13,8

23
25 24,25

27
29,5

0

5

10

15

20

25

30

35
Kontrol Deney

4



 

 
        Year 3 (2019)   Vol:8   Issued in MARCH, 2019                                                                                        www.ejons.co.uk                                      

 

 

Şekil 2. Çentikli Nükleus (1) Mikronükleus (2)  Loblu Nükleus (3) 

 

Şekil 3. Tomurcuklu Nükleus (4) 

 

Şekil 4. Binükleus (5) 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Ağır metallerin sucul ortamdaki genotoksik etkilerinin tespitinde mikronükleus testinden (MN) 

yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Civa (II) Klorür’e maruz kalan O. mykiss bireylerinin 

eritrositlerindeki MN frekansının kontrol grubundaki bireylere göre yüksek olduğu bulunmuştur. 

Eritrositlerdeki bozulmalarda kontrol grubuna göre en fazla değişimin deney grubunda çentikli 

nükleusta olduğu (24,25) anlaşılmıştır. Çevre kirletici unsurların başında gelen ağır metal kaynaklı 

kirlilik düzeyi ve organizmadaki birikimi çeşitli faktörlerin etkisiyle de yüksek seviyelere ulaşabilir. 

Değişik yollarla canlı bünyesine alınan ağır metaller her organ ve dokuda farklı düzeyde birikirler 

(Kayhan vd., 2009). Balıklarda ağır metal birikimi, doku ve organlar arasında ayrım göstermekle 

birlikte genellikle metabolik bakımdan aktif doku ve organlarda yüksek derişimler de meydana 

gelmektedir (Amiard vd., 1987).  

Civa Klorür’ün 1 µg/L, 5 µg/L ve 10 µg/L konsantrasyonlarına maruz bırakılan Carassius auratus 

auratus üzerindeki genotoksik etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada solungaç ve yüzgeç epitel 

hücrelerinin MN frekansında artış meydana geldiği, MN testinin genotoksik ve sitotoksik 

değerlendirmeler için uygun bir test olduğunu belirtilmektedir (Cavaş, 2008). Metil civanın 

Colossoma macropomum’un periferal eritrositleri üzerinde uzun süre maruziyetten sonra MN 

değerlerine göre potansiyel olarak olumsuz etki gösterdiği ifade edilmektedir (da Rocha vd., 2011). 

Civa Klorür’ün 1, 3, 5, 7 ppm konsantrasyonuna yedi gün süreyle maruz bırakılan Clarias 

gariepinus’un böbrek dokusundan ve periferal kanında yapılan MN testine göre genotoksik etkiye 

sahip olduğu tespit edilmiştir (Mahboob vd., 2014). 

Balıkların eritrosit nükleuslarının çevresel kirleticilere karşı duyarlı olduğu, konsantrasyon 

artışlarına göre MN’nin artış gösterdiği, anlaşılmıştır. Farklı araştırıcıların sonuçları da bu durumu 

desteklemektedir. Ayrıca bu sonuçlar MN testinin genotoksik çalışmalar için kullanışlı bir test 

olduğu göstermektedir. 

Bu çalışmada Civa (II) Klorür’ün 96 saat süreli sublethal konsantrasyonuna (0,0814 mg/L) maruz 

bırakılan gökkuşağı alabalığının hematokrit düzeyi %35,59’dan %32,69’a düşmüştür. Çeşitli 

kimyasalların çok düşük düzeylerinin bile organizmalarda genotoksik olabileceği belirtilmektedir 

(Atlı Şekeroğlu ve Şekeroğlu, 2011). Sucul canlılardaki genotoksik etkilerin tespitinde balıklar 

kullanılmaktadır. Balıklar insanlar için çok önemli alternatif besin kaynakları olduğundan özellikle 

ağır metallerin toksisitesi açısından ilgilenilen canlılar arasındadırlar  (Al-Sabti, 1992).  

Hematokrit düzeyi balıklarda sağlık göstergesi olarak kullanılan önemli bir parametredir. Sağlıklı 

gökkuşağı alabalıkları için hematokrit değerinin %19,0-41,3 arasında olduğu, bunu ortamın 

fizikokimyasal parametrelerinin etkilediği belirtilmektedir (Kocabatmaz ve Ekingen, 1984). Toksik 

maddelere maruz kalan balıkların hematokrit düzeylerinde düşüş olduğu bildirilmektedir (Reddy ve 

Bashamohideen, 1989). Gül vd. (2004) civanın Leuciscus cephalus üzerindeki toksik etkisine ilişkin 

çalışmalarında, yüzme performansında düşüş ve düzensizlik, besin alamama, operkulum 

hareketlerinde artış gibi davranış değişiklikleri olduğunu belirlemişlerdir. Safahieh vd. (2010) 

civanın 96 saat süreyle sublethal derişimlerine maruz bırakılan Acanthopagrus latus’da hemoglobin 

ve hematokrit düzeyinin arttığı buna karşılık lökosit, lenfosit ve eozinofil sayılarında azalma olduğu 

bildirilmektedir. Kirubagaran ve Joy (1992) Civa Klorür’ün Clarias batrachus’da testis seminifer 

tübüllerinde küçülme, leydig hücrelerinde piknosis, gonad gelişiminde gerileme gibi biyolojik 

engellere neden olduğu belirtilmektedir. Bakır (Cu) ve Civanın (Hg) etkisine bırakılan Oreochromis 

mossambicus’da düşük derişimlerde hematokrit düzeylerinde bir değişikliğin olmadığı, hemoglobin 

düzeyinin ise arttığı belirtilmiştir (Cyriac vd.,1989). Ağır metallerin balıklar üzerindeki toksik 

etkilerine ilişkin olarak, birlikte ya da yalnız etkilerinin sonuçları farlılıklar göstermektedir. Bu 

çalışma ve diğer araştırıcıların sonuçlarına göre Civa (II) Klorür’ün O. mykiss bireyleri üzerindeki 

toksik etkisinin hematokrit düzeyini ve eritrositlerin nükleus yapılarını önemli düzeyde etkilediği 

anlaşılmıştır. 

Ağır metallerden civanın çeşitli besinler aracılığıyla düşük düzeylerde, ancak ilerleyen zaman 

içerisinde sürekli olarak alınması canlılarda birikime neden olarak besin zinciri aracılığıyla insan 
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sağlığını etkileyecektir. Bu nedenle sucul organizmalardan balıkların ağır metallere maruziyeti 

sonucunda bünyelerindeki birikim ve dokularındaki değişimlerin araştırılması, bu metallere karşı 

hassasiyeti olan ve önemli düzeyde etkilenme olasılığı bulunan türlerin saptanması, balık doku ve 

organlarında fizyolojik ve işlevsel bozuklukların tespiti açısından önem taşımaktadır.  
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ÖZET 

Radyasyon, enerjinin bir noktadan başka bir noktaya veya bir ortamdan başka bir ortama 

taşınması veya yayılması olarak tanımlanabilmektedir. Radyasyon geçtiği ortamı etkileme 

derecesine göre, maruz bıraktığı atomik veya hücresel yapı bozulabilmektedir. Atomik yapıyı 

bozan iyonlaştıran radyasyon ve atomik yapıyı değiştirmeyen ise iyonlaştırmayan radyasyon 

olarak ifade edilmektedir. İyonlaştırıcı ışınlar dalga tipi ve parçacık tipi olmak üzere iki gruba 

ayrılır. X ışınları ve gama ışınları iyonlaştırıcı dalga tipine; alfa, beta ve serbest nötronlar 

parçacıklı iyonlaştıran radyasyona örnek verilebilir. İyonlaştırıcı olmayan ışınlar da optik 

ışınlar (ultraviyole ışınları gibi) ve elektromanyetik nitelikli ışınlar (mikrodalgalar, radyo 

dalgaları gibi) olmak üzere iki gruba ayrılır. Radyasyonun vereceği zararı belirleyen birden 

fazla faktör vardır. Bunlardan ilki radyasyonun türüdür. Türüne göre dalga boyu değişmekte 

ve zararı artmakta veya azalmaktadır. Radyasyonun yoğunluğu ve maruziyet süresi de zararı 

belirleyen unsurlardır. İyonlaştıran radyasyonun pek çok zararı mevcuttur. Akut ışın 

sendromu, akciğer kanseri, deri ve mukoza zararları, göze gelen zararlar, kemiklere gelen 

zararlar başlıcalarıdır. 

Canlılar radyasyonu, hem doğal hem de yapay kaynaklardan alabilmektedir. Günlük hayatta 

etkilendiğimiz radyasyonun yaklaşık % 85’i doğal, % 15’i de yapay kaynaklardan 

oluşmaktadır. Doğal kaynaklar olarak çevremizdeki her türlü radyoaktif kaynaklar olabilir. 

Örneğin güneşten gelen ışınlar, soluduğumuz hava, yediğimiz yiyecekler, evlerimizin yapı 

malzemeleridir (kozmik ışınlar, radon gazı, gama ışını vb). Yapay kaynaklar ise, fosforlu 

saatler ve radyoaktif madde bulunduran paratonerler,  bazı tüketici ürünleri, tıbbi cihazlar, 

endüstri ve tarımda kullanılan bazı malzemeler, nükleer denemeler ve santraller, her tür 

elektronik ve elektrikli cihazlardır.  

Radyasyon hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Elektromanyetik dalgalar hemen 

hemen her yerde bulunmaktadır. Bundan dolayı, elektromanyetik bir akvaryum içerisinde 

yaşıyoruz denilebilir. Yediğimiz yiyeceklerden, soluduğumuz havada, içtiğimiz suda ve 

kullandığımız hemen her türlü eşyada radyasyona rastlamak mümkündür. Cep telefonundan 

baz istasyonuna, tıraş makinasından televizyona, çamaşır makinasından saç kurutma 

makinasına elektrikle çalışan tüm ev aletleri diyebileceğimiz her şey iyonlaştırmayan 

radyasyon yaymaktadır. Günlük hayatta bu kadar iç içe olduğumuz radyasyonla yaşama 

şeklini, faydalarını ve zararlarını öğrenmeli olumsuz etkilerine karşı tedbirli olmalıyız.  

Hayatımızın hemen hemen her yerinde ve anında radyasyona maruz kalıyoruz. Bununla 

beraber bazı çalışma ortamlarında, çok daha fazla radyasyona maruz kalan çalışanlar, bu fazla  

radyasyonun etkisiyle çeşitli hastalıklara yakalanabilmektedirler. Özellikle hastanelerde 

radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde çalışanlar, röntgen, tomografi veya mamografi veya 

pozitron emisyon tomografisi gibi cihazlarını kullanan ve kullanıldığı bölümlerde çalışanların 

ciddi anlamda radyasyona maruz kalmaktadırlar. Ayrıca, nükleer reaktörlerden kaynaklanan 

atıklara maruz kalan işçiler ile kanser tedavisi için kullanılan radyoterapi bölümünde 

çalışanların fazla radyasyona maruz kaldıkları için kanser olma riskleri diğer çalışanlara 

nispeten daha yüksektir. 
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Bu çalışmada, radyasyondan kaynaklanabilecek önemli hastalıkların hangileri olduğu ortaya 

konularak, hastalıklardan korunma yolları ve iş sağlığı ve güvenliği temelinde analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Radyasyon, elektromanyetik dalga, nükleer tıp 

 

PROTECTION WAYS FROM DISEASES THAT CAN BE CAUSED BY 

IONIZING AND IONONIZING RADIATION AND 

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY BASE 

 
ABSTRACT 

Radiation can be defined as transfering or spreading energy from one point to another or from 

one environment to another depending on the extent of radiation exposure, the atomic or 

cellular structure it exposes may deteriorate. Atomic structure in the ionizing radiation is 

changed but atomic structure in the noising radiation is not changed. Ionizing rays are divided 

into two groups as wave type and particle type. X-rays and gamma rays; alpha, beta and free 

neutrons can be given as examples of particulate ionizing radiation. Non-ionizing rays are 

also divided into two groups: optical rays (such as ultraviolet rays) and electromagnetic 

radiation (such as microwaves, radio waves). There are several factors that determine the 

damage to radiation.Type of radiation is important. The wavelength changes according to its 

type and its damage increases or decreases. The intensity of radiation and the duration of 

exposure are also determinants of the damage. Ionizing radiation has many damages. Acute 

beam syndrome, lung cancer, skin and mucosal damage, eye damage, bones are the main 

damage. 

Living things can receive radiation from both natural and artificial sources. Approximately 

85% of the radiation we are affected by daily life is natural and 15% is composed of artificial 

sources. Natural resources can be any kind of radioactive sources around us. For example, the 

rays coming from the sun, the air we breathe, the food we eat, the building materials of our 

houses (cosmic rays, radon gas, gamma ray, etc.). Artificial sources can be phosphorus 

watches and radioactive substances, some consumer products, medical devices, some industry 

and agricultural materials, nuclear tests and power plants, all kinds of electronic and electrical 

devices lightning rods etc. 

Radiation has become an indispensable part of our lives. Electromagnetic waves are exist 

almost everywhere. Therefore, we live in an electromagnetic aquarium. The food we eat, the 

air we breathe, the water we drink, and the radiation we use can be found in almost all kinds 

of goods. All electrical machines,mobile phones, the base stations, shaver,television, from the 

washing machine to the hair dryer emit non-ionizing radiation. In daily life, we must be aware 

of the negative effects of the radiation, how we live, how we should learn the benefits, 

benefits and losses. 

We are exposed to radiation almost everywhere and instantly. However, in some working 

environments, workers  who are  exposed to much  more radiation  can be exposed to  various  

diseases by the effect of this excess radiation. Especially employees who work in the 

departments of radiology and nuclear medicine in hospitals use x-ray, tomography or 

mammography or positron emission tomography are exposed to radiation. Moreover, the risks 

of being exposed to radiation from nuclear reactors and the risk of being exposed to more 

radiation from the workers in the radiotherapy area used for cancer treatment are more 

amplifying to other employees. In this study, the most important diseases which may be 

caused by radiation were revealed and the analysis was made on the basis of protection from 

diseases and occupational health and safety. 

Key words: Radiation, electromagnetic wave,nuclear medicine 
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GİRİŞ 

Madde atomlardan oluşmuştur. Atomlar ise merkezde çekirdek ve çekirdeğin etrafında dönen 

elektronlardan oluşmuştur. Çekirdekte bulunan  nötronların sayısı protonların  sayısından 

oldukça fazla olma durumunda çekirdekte kararsızlık meydana gelir  ve fazla olan nötronlar 

parçalanmaya başlar. Parçalanma meydana geldiği zaman  alfa, beta, gama ışınları ortaya 

çıkar, Bu ışınlar çıplak gözle görülemezler. Beş duyu ile algılanamazlar.Etrafına  bu şekilde 

ışın yayarak parçalanan maddeler radyoaktif madde olarak adlandırılır. Bu tür  çekirdeklere 

radyoaktif çekirdek veya  radyoizotop adı verilir. Radyoaktif maddelerde bulunanan bu 

kararsız çekirdekler sahip oldukları  fazla enerjiden kurtulmak için alfa, beta ve gama ışınları 

yayarak kararlı duruma geçme eğiliminde olurlar.Bu hale radyoaktif  bozunma veya 

radyoaktivite denir.1   

Radyasyon dalga, parçacık veya foton olarak adlandırılan bir noktadan başka bir noktaya 

enerji transferi veya yayılan enerji olarak tanımlanabilir. Radyo ve televizyon yayınlarını 

olanaklı kılan radyodalgaları, endüstride tıpta yoğun bir şekilde kullanılan X-ışınları ve güneş 

ışınları, baz istasyonlarından ve cep telefonlarından elektromanyetik dalgalar günlük 

hayatımızda alışkın olduğumuz radyasyon çeşitleridir. 

İyonlaştıran  radyasyon 20. Yüzyılın başlarında   Fransız fizikçi Henri Becquerel tarafından 

keşfedilmiştir. Fransız fizikçi uranyum tuzunun ışınlar yaydığını farketmiş ve bu konuda 

önemli araştırmalar yapmıştır.Uranyum elementi teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle 

kullanılma başlanmış ve radyasyonun da olumsuz etkileri ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Keşfedildiği zamandan bu yana, başta sağlık ve endüstri alanlarında çok sayıda cihazın 

gelişimine neden olan X ışınları ve radyoaktivite yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. X- 

Ray cihazları havalimanlarında, askeri tesislerde, limanlarda, gümrüklerde, iş merkezlerinde, 

alışveriş merkezlerinde, askeri tesislerde; silah, kesici madde, uyuşturucu, patlayıcı 

maddelerin tespitinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 

Ayrıca hastanelerde röntgen cihazları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yavaş gelişen 

olumsuz etkilerinden dolayı başlangıçta kimse bu ışınların zararlı olabileceğini 

düşünememiştir.Görünüşte ışığa benzeyen etkisinden dolayı akla herhangi bir şüphe 

getirmemiştir. Daha ötesi radyoaktiviteye maruz kalmanın yararlı etkilerinin o olduğu 

düşünenler bile olmuştur.2 

1 http://www.taek.gov.tr 
2dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/28/39/333.pd 

 

1. TIPTA RADYASYON UYGULAMALARI 

Radyasyon uygulamaları, radyasyonla görüntü elde etme en fazla tıpta ve hücre veya 

tümörleri yok etme amaçlarıyla kullanılabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı radyasyonun 

hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli yeri vardır. X ışınlarının keşfedildiği zamandan beri 

yaygın bir şekilde  kullanılmaya başlanan röntgen ile beraber görüntüleme yöntemleride 

geliştirilmiştir. Bunlar manyetik rezonans (MR), ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (CT), 

ve görüntüleme yöntemleri örnek olarak verilebilir. Bu sayede vücudun bütünlüğüne zarar 

vermeden vücudun görüntülemesi zor olan derinliklerindeki bütün dokuların en ince detayına 

kadar görüntü elde edilebilmektedir. 

Radyoloji; radyasyonun tıbbi alanda halen kullanılmakta olan ilk çeşidi olan X ışınlarını, 

hastadan geçirerek sorunlu veya istenilen bölgenin görüntüsünü radyografi filmi şeklinde elde 

edilmesidir. Pozitron emisyon tomografisi (PET/CT), mamografi, anjiyografi gibi 

yöntemlerde iyonlaştırıcı radyasyon vardır ve ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabilmektedir. 

Ancak manyetik rezonans (MR) ve ultrasonografi de iyonlaştırıcı radyasyon 

bulunmamaktadır. MR de manyetik alandan ultrasonografide ses dalgalarından 

faydalanılmaktadır 3. 
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Nükleer Tıp; insan vücudundaki dokuların veya organların fonksiyonları ile ilgili çalışmalar 

yapmak için bazı radyoaktif maddeler kullanılması olarak tanımlanabilir. Bu tip çalışmalarda 

önceden hastanın durumuna göre hazırlanan radyoaktif madde, hastanın vücuduna enjekte 

edilerek  dokuda toplanmasını ve bir süreliğine  burada kalması sağlanmaktadır. Enjekte 

edilen radyoaktif maddenin vücuda dağılması veya verilen sıvının akması Gama kamera ile 

gözlenebilmektedir. Daha sonra bu görüntünün incelenmesi ile doku hakkında bilgi 

sağlanabilmektedir. Bu tür teşhislerde maruz kalınan doz miktarı, radyoizotopun cinsine ve 

miktarına göre değişmektedir. Ayrıca, radyoterapi kanserli hücrelerin tedavi edilmesi 

çalışmalarıdır 4.  
3https://www.florence.com.tr/pet-mr-ve-pet-ct 
4https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/radyoterapi/ 

 

 

2. İYONLAŞTIRAN VE İYONLAŞTIRMAYAN RADYASYON  

İyon kısaca nötr atoma elektron ilavesi veya çıkartılması şeklinde tanımlanabilir. Atomun 

çekirdeğindeki nötronlar sayısı protonların sayısından oldukça fazla ise çekirdekte kararsızlık 

oluşarak nötronlar parçalanmaya başlar ve alfa, beta, gama ışınları yayılmaya başlar. Bu 

ışınlar gözle görülemez ve duyu organları ile algılanamazlar. Etrafına bu şekilde ışın yayan 

maddelere radyoaktif madde denir. Radyoaktif maddeler çekirdeklerindeki fazla enerjileri 

yayarak fazla enerjilerinden kurtulmaya çalışırlar. Bu tip radyasyona iyonlaştırıcı radyasyon 

denir. İyonlaştırıcı radyasyon dalga ve tanecik tipi olabilir. Gama ışıması dalga, alfa, beta ve 

nötron ışımaları tanecik tipine örnek olarak verilebilir.  

İyonlaştırmayan radyasyonda atom yapısında bir değişiklik olmaz. Yani atomda elektron alış 

verişi olmaz. Atom çekirdeğinde de bir değişiklik olmaz. Bu radyasyon kaynaklarına örnek 

olarak ultraviyole ışınları, TV ve radyo dalgaları, baz istasyonları, cep telefonları, evde 

kullanılıp elektrikle çalışan tüm cihazlar örneğin elektrik süpürgesi, elektrik motorları, 

mikrodalga fırın, buzdolabı, çamaşır makinası, ütü, bilgisayar gibi.5 

5http://www.taek.gov.tr 

 

3. İYONLAŞTIRAN VE İYONLAŞTIRMAYAN RADYASYONDAN 

KAYNAKLANABİLECEK HASTALIKLAR 

İyonlaştırıcı radyasyon, hücrenin yapısında bulunan DNA’yı parçalayabilmekte ve hücre 

ölümlerine neden olabilmekte ve bunun neticesinde dokular zarar görerek kansere neden 

olabilmektedir. Sağlık sektöründe özellikle hastanelerde çalışanlar riskli gruplardır. 

Radyasyon maruziyet düşük doğumsal riskini yükseltmekte ayrıca kadında üreme yeteneğini 

azaltabilmektedir.  

Kısa sürede yüksek dozda radyasyona mazruz kalan kişilerde akut ışın sendromu 

gelişebilmektedir. Kaşınma, bulantı, yorgunluk, kusma, ishal, mide, barsak şikâyetleri 

şeklinde belirtileri ortaya çıkmaktadır. Kemiklerde doku ölümü rastgele kemik kırılması 

olabilmektedir. Ayrıca kemik kanseri, şakak kemiklerinde tümöre rastlanabilir. Üreme 

organlarında geçici kısırlık, adet görmeme sperm eksikliği gibi üremeyi azaltan etkilere sebep 

olabilir. Gözde; göz kapağı iltihabı, kornea iltihabı gibi rahatsızlıklara neden olabilir.Vucüt 

tüylerinin diplerine ulaşırsa deri kanseri oluşabilir. Meme kanseri veya akciğer kanserine 

neden olabilir. Lösemi gelişimine neden olarak fazla miktarda akyuvar kaybına neden olur ve 

vücut savunmasız kalabilir6. 

İyonlaştıran radyasyonun bulunduğu işyerlerine örnek olarak; röntgen ışınları, radyoaktif 

elemanlar, betatron ve siklotron gibi hızlandırıcılarda tıpta tanı ve tedavi, araştırma 

laboratuvarları, gama ışınları fotografisi, radyoaktif maddelerin taşınması, luminasan boyalar, 

radyoaktif maddelerin elde edilmesine ve kullanılmasına yarayan kuruluşlar sanayi 

röntgenografisinin yapıldığı yerler örnek olarak gösterilebilir.  
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İyonlaştırmayan radyasyondan kaynaklanabilecek hastalıklara örnek olarak,  infrared maruz 

kalanlarda kılcal damarlarda genişleme, deride kızarıklıklar görülebilir. Bu tür ışınlar gözler 

için tehlikeli olabilir. Direk olarak uzun süre göze geldiği zaman gözde bir takım olumsuz  

 

etkilere neden olarak, gözdeki duyu hücrelerinin ölmesine neden olabilir. Bunlarda katarakt 

oluşumunu tetikleyebilir. Katarakt, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlıyan 

doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Gözde; görmede yavaşlama, 

göz kamaşması, çift görme, okuma zorluğu, gece görüşünde bozulma, renklerde soluklaşma 

gibi belirtiler görülebilir 7. 

Bu gurupta hastalık olma riski olan başlıca işler; çelik yapımında dökümhanelerde, ergimiş ve 

akkor haline gelmiş madenler karşısında çalışma, haddehaneler, saç yapımı, karpit yapımı, 

erimiş maddelerin içinde bulunduğu kaplar, potalar gibi. 
6,7 www.meslekhastalığı.org. 

 

4. RADYASYONUN ZARARLARI 

İyonlaştırıcı radyasyonun ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun maruziyet süresine, mesafeye 

bağlı olarak, verilen doza göre sağlık açısından çeşitli ciddi veya çok ciddi olumsuz sonuçları 

olabilmektedir. İyonlaştırıcı radyasyon hücrede bulunan DNA ya zarar verebilmekte veya 

genetik bozukluklara neden olabilmektedir. Bunun neticesinde dokular zarar görür ve kansere 

yol açabilir. Çevreye gelişigüzel atılan radyoaktif maddeler bitki, insan ve hayvan sağlığına 

olumsuz etkiler yapar. Radyasyonun olumsuz birtakım etkileri yaş, cinsiyet ve organlara göre 

değişmektedir. Radyasyonun çevreye zararları sınır tanımaksızın yayılmakta başta insan 

sağlığına birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. X ışınları maruziyet süresine, mesafeye ve 

ışının şiddetine göre zararlı olabilmektedir. Ultraviyole yani morötesi ışınları da başta cilt 

kanseri olmak üzere birçok zararı bulunmaktadır. 

Radyasyon duyu organları ile algılanamaz. Bununla birlikte özel ölçüm cihazları ile 

radyasyon olup olmadığı tespit edilebilir. Radyasyonun geç etkileri yıllar sonra ortaya 

çıkabilmektedir. Doğal ömür süresinin kısalması kanser ve kalıtımsal bozukluklar gibi. Çok 

büyük miktarlarda radyasyon dozuna maruz kalınması durumlarında  ani ölümlerede 

rastlanabilmektedir.8 

8www.afad.gov.tr 

 

5. RADYASYONUN UZUN DÖNEMDE ETKİLERİ  

İyonlaştıran radyasyonun uzun dönem etkileri arasında başta  radyasyona bağlı kanser 

gelişimi, daha sonraki nesillerde genetik bozukluklar, geç dönem organ etkileri (tipik vasküler 

farklılıklar, fibröz atrofi ve tiroid disfonksiyonu), katarakt ve infertilite sayılabilir. 

İyonlaştıran Radyasyonun Biyolojik Etkileri Komitesi  son yayınladığı raporda radyasyonun 

neden olduğu sorunların uzun dönemde ne gibi sonuçları olacağına dair  matematiksel risk 

modelleri geliştirmiş ve  en uygun modelin doğrusal eşiksiz modeli olduğunu bildirmiştir. Bu 

modele istinaden; radyasyonun sıfır olduğu miktarda  uzun  zamandaki sonuçları sıfıra 

yaklaşırken artan radyasyon miktarı  ile bu risk doğrusal  olarak yükselir. 1945 yılında 

japonyanın Hiroshima ve Nagasaki şehirlerine  atılan atom bombalarından sonra yaşamlarını  

sürdüren kişilerde kronik lenfositer lösemi haricinde bilinen  tüm lösemi çeşitlerinde 

istatistiksel olarak yükselme gözlemlenmiştir.aynı zamanda kolon, meme, tiroid, mide,akciğer  

kanserlerinde de radyasyona bağlı hastalıklarda yükselme olmuştur. Measane,  yemek borusu, 

karaciğer, deri, santral sinir sistemi kanserlerinde radyasyona bağlı kanser sıklığında  önemli 

artış gözlenmiştir.9   
9http://cms.galenos.com.tr 
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6. RADYASYONUNUN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMA YOLLARI VE    

DÜZENLEYECİ PRENSİPLER 

Radyasyonun neden olduğu doğal ve yapay  kaynaklar ile temasta radyasyon miktarını 

azaltacak birtakım  radyasyon korunma tedbirleri mutlaka alınmalıdır. Bu tedbirler alınacak 

radyasyon miktarını sınırlayabilecek temel olarak 4 koruyucu faktörden oluşmaktadır. Bunlar 

maruziyet süresi, radyasyon kaynağına olan mesafe, radyasyonla çalışma alanının zırhlanması 

ve kullanılan radyoaktif madde miktarı olarak sayılabilir. Fakat Dünya genelinde genel olarak 

uygulanan radyasyondan korunma yöntemlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. 

Genel olarak kabul edilen ilkeler: 

6.1-Hastaya uygulama yapılmadan önce gerekçelendirilmesi 

Hastaya radyasyon  uygulanması  gerekçelendirilmedikçe, uygulama yapılmamalıdır.Bu 

durumda verilecek karalar bilimsel görüşlere dayandırılmalıdır.Riskler hakkında hastaya bilgi 

verilmeli neticede risk sebep ilişkisi gerekçelendirilerek karar ilgili kişilere 

bırakılmalıdır.Kesin teşhislerden sonra beklenen faydalı sonuçlara karşı kanser oluşum 

riskinide göz önüne alarak değerlendirme yapılmalıdır. 

6.2-Korunma yöntemlerinin optimize edilmesi, 

Hastalara uygulanacak  radyoaktivite madde miktarının en düşük dozda tutulması 

gerekir.Optimizasyonun amacı radyasyonu sıfıra indirmek değil,riskleri kabul edilebilir 

seviyeye düşürmektir.Bu optimizasyon zırhlama malzemeleri kullanarak,radyasyon kaynağı 

ve çalışanlar arasındaki mesafeyi artırarak, radyasyonlu ortamda çalışan kişilerin çalışma 

sürelerinin kısıtlanması,kullanılan radyoaktif  madde miktarının minimize edilmesi ile 

yapılabilir. 

6.3-Doz sınırlamaları 

Kullanılacak olan dozların minimum seviyede, kabul edilebilir seviyede olması 

gerekmektedir. Kişilerin radyasyona maruz kalması mümkün olan en düşük doz değerinde 

olması ve uluslararası kabul edilen değerler içerisinde olmalıdır.Bu sınırların aşılmamasına 

azami derecede dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

7. HASTANELERDE RADYASYONUN OLDUĞU BÖLÜMLERDE ÇALIŞANLAR 

İÇİN OLASI RİSKLER 

Hastanelerin radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde çalışan personellerin, radyasyondan 

kaynaklanabilecek hastalıklara karşı korunması konusunda azami derecede dikkat etmeleri 

gerekmektedir. Özellikle çekim esnasında kurşun yelek,kurşun boyunduruk kurşun paravan 

gibi koruyucuların kullanılması,maruziyet süresinin mümkün olduğu kadar kısa tutulması 

hususunda azami derecede dikkat etmeleri gerekmektedir. Birkaç hastanede yapılan ankette 

çalışanlara aşağıdaki sorular sorulmuştur.Anket sonucu incelendiğinde  işe başladıktan sonra 

değişik hastalıklara rastlanmıştır. Toplam 71 kişiden 27’sinde ortak rahatsızlık olan trioid’e 

rastlanmıştır. 

 Birkaç hastanenin radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde çalışan 30 kadın 41 erkek çalışan 

olmak üzere toplam 71 kişiye aşağıdaki sorular yöneltilmiştir. 

Çalışılan Bölüm  

Çalışılan yıl sayısı  

Yaş ve Cinsiyet  

Günlük çalışma saati  

Geçirilen önemli hastalıklar  

Radyasyona bağlı geçirilen hastalıklar  

Radyasyona bağlı devam eden hastalıklar  

Hasar gören organlar  

 

Bu soruların özeti aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. 
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Kadın 

çalışanlar 

TOPLAM  İşe başladıktan 

sonra hastalık 

geçiren kadın 

çalışan sayısı 

Hastalık 

geçirmiyen 

kadın sayısı 

      30 26 4 

    

 

İŞE BAŞLADIKTAN SONRA KADINLARDA ÇIKAN RAHATSIZLIKLAR 

 

Kronik faranjit, cilt rahatsızlıkları, gözlerde sulanma, kaşıntı, trioid (14kişi), halsizlik, 

başağrısı, kaşıntı, eklem ağrıları, karpal tünel sendromu, eklem ağrıları, anemi, meme 

dokusunda kitle, yorgunluk, unutkanlık, sinirlilik hali, gözde katarakt, behçet hastalığı 

 

 

 

 

 

 

Erkek 

Çalışanlar 

TOPLAM  İşe başladıktan 

sonra hastalık 

geçiren erkek 

çalışan sayısı 

Hastalık 

geçirmiyen 

erkek sayısı 

        41 16 25 

    

 

  İŞE BAŞLADIKTAN SONRA ERKEKLERDE ÇIKAN RAHATSIZLIKLAR 

Trioid (13kişide) gözde katarakt başlangıcı, tenisçi dirseği, kardiyo ritim bozukluğu, bel 

fıtığı, panik atak, eklem rahatsızlıkları, pnömani, karpel tünel sendromu (3 kişide),saç 

dökülmesi, gözde sulanma, böbreklerde rahatsızlık, kaşıntı, bulanık görme, diş eti 

kanaması, stres, mide rahatsızlıkları  

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

İyonlaştıran ve iyonlaştırmayan radyasyonun birçok yararı olduğu gibi bunun yanında birçok 

zararı da vardır. Uygulamada radyasyondan korunmanın asıl amacı, radyasyon kullanmaya 

izin verilirken potansiyel zararlı etkilerine karşı kişileri korumaya yöneliktir. Yüksek dozlarda 

radyasyonun kansere neden olduğu halde düşük dozda verilen radyasyonun kansere sebep 

olmadığı anlamına gelmez. 

Tıbbi uygulamalarda bu kadar yaygın olarak kullanılan ve gelinen aşamada vazgeçilemeyecek 

olan radyasyon kullanımında nelere dikkat edilmelidir. Öncelikle, radyasyon kullanılmayan 

teşhis ve tedavi yöntemleri denenmelidir. Radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp yöntemleri 

kullanmak durumunda kalındığında ise, radyasyondan korunmak için gereklilik, uygulamada 

etkinlik ve izin verilen doz sınırlarına uyum titizlik ve özen gösterilmesi ve uygulanması 

gerekmektedir. Bu konuda halkı bilinçlendirici ve farkındalık oluşturucu eğitimler verilmeli, 

yetkili makamlarca uyulması gereken kurallarla ilgili gerekli önlemler alınmalı ve tıbbi 

uygulamalar titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Radyasyonla çalışmada güvenlik hususu 

hekim ve hastaları korumada önemli mesafeler kat edilse de, korunmaya yönelik giderek artan 

bir rol oynamaya devam edecektir. 

Özellikle hastane ortamlarında radyasyondan korunmak için gereken tüm tedbirler alınmalı, 

radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde çalışan personler radyasyondan korunma yolları 

hakkında bilgilendirilmeli ve gereken eğitimler verilmelidir. Türkiye’de radyasyondan 
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kaynaklanan hastalıklar meslek hastalıkları sınıfında olmadığı için gereken yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Yapılan anket sonucunda hastanede çalışan kişilerde işe başladıktan sonra çeşitli 

hastalıklar görülmüştür, fakat 71 kişiden 27’sinde ortak  olan tiroid rahatsızlıklarına 

rastlanmıştır. 
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ABSTRACT 

Intermodal transport is done by air, rail, sea line and road according to time and cost criteria. Swap body tool is widely 

used in road transportation which is one of these types of cargo transportation. Clients want the Swap body tool to be 

inexpensive, high quality and robust. In order to respond to these customers' requests, serious research and development 

activities are required from the design stage to the final stage of manufacturing. One of the R & D stages is computer 

aided engineering analysis. Material, employee labor and time-saving modern technologies are of paramount 

importance. Advanced software is available for testing in a virtual environment under certain boundary conditions prior 

to physical verification. One of them is the Ansys program. In this study, the front, side and rear wall of the box swap 

body tool were tested in the Ansys program on the basis of TS EN 12642 standard. 

Keywords: Swap body, intermodal transportation, analysis 

 

 

1.INTRODUCTION 

With the developing technology, the requirements of the logistics sector are changing day by day. 

The swap body which is an Intermodal Transport vehicle is a type of vehicle that can carry cargo 

within the vehicle and can be transferred from one transportation vehicle to the other transportation 

vehicle [1]. Although road, waterway and rail transport are alternatives in intermodal transportation, 

swap body is the most used vehicle. 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. Therefore, it has a long service life and has a wider net 

volume. In this study, the Ansys program was used for the R & D study to verify the box swap body 

tool, in other words, virtual tests known as simulation. These tests are validation studies of the 

design under certain conditions without the need for time and material. The forces specified in the 

TS EN 12642 standard are applied to the swap body vehicle in a virtual environment and analyzed 

so that the Code XL is appropriate. In this study, the conformity of the vehicle to TS EN 12642 

standard was analyzed with Ansys program.  

TS EN 12642 load safety in road vehicles, i.e. the body structure of commercial vehicles, is seen as 

a minimum requirement [2]. Therefore, it is called Code Xl definition according to TS EN 12642 

standard. 
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2.METHOD 

Ansys; It is a computer aided engineering program which provides analysis and simulations in 

engineering studies. The Ansys program enables effective studies in different disciplines such as 

mechanical, structural analysis, computational fluid dynamics and heat transfer. The Ansys 

program, which is one of the most used CAE (computer aided engineering) programs in our country 

as well as all over the world, uses the finite element method. Separate analysis of the objects in 

complex geometry, which are very difficult to analyze in one piece with finite element method. The 

results obtained from the analysis of a finite number of elements are combined to obtain a single 

and consistent analysis result [3].   

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). 

In this study, the swap body tool’s side, front and rear wall forces under the conditions specified in 

the TS EN 12642 standard were examined by using the finite element package program design 

optimization. It is calculated from the conditions specified in the Code Xl definition in TS EN 

12642 standard in order to examine the forces in effect in the Ansys program. 

 

2.1 Front Wall Analysis   

According to the TS EN 12642 standard, the front wall must comply with the definition of Code Xl 

and the vehicle must withstand a load capacity of 0.5 P for half the weight. 

The front wall analysis was performed with the Anys program by placing the box on the container 

carrier vehicle with the swap body tool. (The details are not specified because it is a trade secret.) 

 In the analysis, the front wall should be subjected to a force evenly distributed over the entire 

surface. The unloaded swap body tool is secured by the container sachet from the connecting areas. 

The front wall of the vehicle has a capacity of 15 tons, half of which is 30 tons, and its pressure 

resistance is simulated. Total deformation was obtained in mm by applying 0.5 P with Ansys 

program to the front wall. The results are shown in Figure 1. 

According to TS EN 12642 standard, the formula that should be used to calculate the force acting 

on the front wall is as follows; 

  F =
0,5 P

≥0,75HxB
 

(F = force, H = total height of the front wall, B = total width of the front wall). Micro stresses in the 

front wall was measured with Van Misses stress thanks to the force calculated with the formula. 

The results shown are shown in Figure 2. 
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Figure 1: Total Deformation in the Front Wall  

 

 

Figure 2: Van Misses Stress 

 

2.2 Side Wall Analysis   

According to TS EN 12642 standard, the weight of the vehicle must be 0.4 P in order to comply 

with the definition of Code Xl.  Side wall analysis was performed by using the Anys program on the 

container carrier vehicle with the box swap body tool as done in the front wall analysis. (The details 

are not specified because it is a trade secret.)   

In the analysis, the side wall was subjected to a force evenly distributed over the entire surface and 

the gravitational acceleration effect was taken into account. The unloaded swap body tool is secured 

by the container sachet from the connecting areas. The car's load capacity of 30 tones of cargo, 

which is 40% of the 12-ton pressure is simulated. Total deformation was obtained in mm by 

applying 0,4 P with Ansys program to the side wall. Figure 3 shows. 

According to TS EN 12642 standard, the formula that should be used to calculate the force on the 

side wall; 

  F =
0,4 P

≥0,75HxB
 

(F = force, H = total height of the front wall, B = total width of the front wall). Micro stresses in the 

side wall was measured with Van Misses stress thanks to the force calculated with the formula. The 

results shown are shown in Figure 4. 
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Figure 3: Side Wall Total Deformation  

 

 

Figure 4: Side Wall Van Misses Stress 

2.3 Rear Wall Analysis   

According to TS EN 12642 standard, the load bearing capacity of the vehicle must be 0.3 P in order 

to comply with the Code Xl definition of the rear wall.   

The rear wall analysis was performed by placing the container swap body tool on top of the 

container carrier vehicle as done in the side and front wall analysis. (The details are not specified 

because it is a trade secret.)   

In the analysis, the rear wall should be subjected to a force evenly distributed over the entire 

surface. The unloaded swap body tool is secured by the container sachet from the connecting areas. 

Carrying capacity of 30 tons of 30% of the load, which is 30% of the pressure, the application of 

pressure simulated.  

Total deformation was obtained in mm by applying 0.3 p with Ansys program to the rear wall 

Figure 5 shows. The formula to be used to calculate the force acting on the rear wall according to 

TS EN 12642 is as follows; 

 F =
0,3 P

≥0,75HxB
 

(F = force, H = total height of the front wall, B = total width of the front wall). Micro stresses in the 

rear wall was measured with Van Misses stress thanks to the force calculated with the formula. The 

results shown are shown in Figure 6. 
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Figure 5: Rear Wall Total Deformation   

 

 

Figure 6: Rear Wall aVan Misses Stress 

3.CONCLUSION   

In this study, after the material selection is done on the front, side and rear wall of the box swap 

body tool, according to the definition of CODE XL specified in the TS EN 12642 standard, the 

desired forces are applied and analyzed by Ansys program. In the analysis, deformation and 

deflection analysis was performed. With this study, the results obtained after the optimization study 

should be evaluated according to the specification of CODE XL specified in TS EN 12642 standard 

by taking into consideration the life of the loaded or unloaded front, side and rear wall with the 

selected material. The working life of the box swap body tool should be evaluated by considering 

the life of the front, side and rear wall. The operating life of the box swap body tool can be 

determined from the fatigue diagram of the front, side and rear wall. 

With this study, it has shown a new way to perform virtual tests in accordance with TS EN 12642 

standard in terms of CODE XL definition. By applying this method in a similar way to many 

products, it will contribute greatly to the future studies. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the effect of welding current on microstructure in combining 

XAR (eXtra Wear Resistance) steels with MAG welding method. The most important parameter 

during the welding process is the heat input. The desired microstructure can be obtained by 

controlling the heat input. Because microstructure is the most important factor affecting all 

mechanical properties. In this study, the effect of welding current intensity on microstructure in 

combining XAR 500 steel of 4 mm thickness used in heavy duty machine with MAG welding 

method was investigated. In the preparation of welded samples, MAG welding robot with speed, 

voltage and current control is used. Three different welding current densities were selected as 

welding current intensity 140A, 160A and 180A. Welding speed was kept constant at 350mm / min. 

In order to test the effect of the welding speed, the welding current was kept constant at 160A and at 

speeds of 300mm / min, 400mm / min and 450mm / min. Arc length is selected as 1mm. The gas 

flow rate was kept constant at 10mm / min. SG-2 welding wire with 1mm thickness was used as 

additional metal. Mixed gas with 86% CO2, 12% CO2 and 2% O2 was used as welding gas. The 

effect of welding current on microstructure was investigated in all welded samples. Microstructures 

obtained from welded joints were analyzed. As a result, it is observed that the microstructure is 

homogenous and the residual metal nitrides precipitate. It has been observed that the grain size 

decreases with the increase of heat input depending on the welding current.  

KEYWORDS: XAR Steel, MAG Welding, Microstructures 

PACS– 81.20.Vj Joining; welding 
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1. INTRODUCTION 

In recent years, UHSS (Ultra High Strength Steel) is the most preferred steel group in the 

manufacture of heavy duty and well- equipped construction machines as mine research machines, 

crane equipment, excavation and constructions sector. Because of their high wear resistance, these 

steels have gained importance compared to other manufacturing steels[1-4]. Increasing rates of use 

also support this. XAR (eXtra Abrasion Resistant) steel is the most preferred steel from HSS steels 

because of its high strength, lightness and high wear resistance. These steels with high abrasion 

resistance are at least 5 times more resistant to abrasion than HSS steels. Due to the small amount of 

alloying elements in the chemical composition, they have a lower Ces. Therefore its weldability is 

good[4-10].  

Due to the intensive use of these steels in large and comprehensive constructions, it has gained 

importance to joining of these steels. The most common joining method used in this context is 

welding. Gas metal arc welding method is the most preferred welding method because it is 

economical, practical, long-term welding and suitable for automation[11-15].  

In this study, the effect of welding current intensity on microstructures properties in MAG welding 

method of XAR 500 steel was investigated  

 

2. EXPERIMENTAL STUDIES 

 

In this study, XAR 500  having 4 mm thickness steel was used during all specimens and was 

welded by MAG welding mothod in butt welding position. The mechanical and chemical 

propertiess of XAR 500 steel sheet is shown in Table 1 and Table 2, respectively.  

Table 1.  Mechanical properties of XAR 500 steel sheet.  

CET % 0.41 

CE % 0.62 

Yield Strength [N/mm2] 1300 

Tensile strength [N/mm2] 1600 

Total elongation [%] 9 

Table 2.  Chemical composition of XAR 500 steel sheet. (%).  

C % Si % Mn % P % S % Cr % Mo % B % 

<0.28 <0.80 <1.50 <0.025 <0.010 <1.00 <0.50 <0.005 

 

Three different welding current density were selected such as 140 A, 160 A and 180 A . The welded 

plates obtained are given in Figure1 and Figure 2.  

 

23



 

   Year 3 (2019)   Vol:8   Issued in MARCH, 2019                                                                                        www.ejons.co.uk                                      

 

 

Figure 1. Welded plates obtained at different welding currents 

 

 

 

Figure 2. Welded plates obtained at different welding speed 

 

Two plates with 150x100x4 mm dimensions have welded with robotic MAG welding. In first 

samples, the other welding parameters, such as welding speed 350 mm/min was kept constant. In 

second samples, welding currentdensity was selected such as 160 A and welding speed were 

selected such as 300 mm/min, 400 mm/min  and 450 mm/min. SG2 welding wire was used in all 

samples during welding and HB212 gas was chosen as the protective gas. Chemical composition of 

welding wire and protective gas  are shown Table 3 and Table 4, respectively.  

Table 3. Chemical composition of welding wire 

 

 

Table 4. Chemical composition of protective gas 

Gas Ar CO2 O2 

HB212 %86 %12 %2 

Welding  

Wire 

C Si Mn 

SG2 %0,08 %0,85 %1,50 
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The heat input at the welding is an important parameter. It directly affects the microstructure of the 

welding specimens. Equations 1 show the calculation of the heat input  (H: kJ/mm) in welded joints 

varies according to different parameters such as welding current (I: Amps), welding voltage (E: 

voltage), welding speed (S: mm/min) and welding coefficient (Ƞ: 0,8).  Heat input is calculated by the 

following formula. Heat inputs calculated from welded specimens are shown Table 5. 

𝐻 = Ƞ.
𝐼 ⋅ 𝐸 ⋅ 60

𝑆 ⋅ 1000
                                                                                                                                    (1) 

 

Table 5.  Experimental details 

Sample 
Number 

Welding  

Amperes 
[A] 

Arc  

Voltage  
[V] 

Welding  

Speed  
[mm/min] 

Arc Efficiency  

Factor 
[Ƞ] 

Gas Feed  

Speed  
[l/min] 

Heat 
Input 

 [kJ/mm] 

1 140 17,76 

350 

0,8 10 

0.341 

2 160 19,18 0.421 

3 180 21,59 0.533 

4 

160 

19,179 300 0.491 

5 19,166 400 0.368 

6 19,16 450 0.327 

 

Samples were cut with precision cutting machine after welding process. Samples obtained in 

selected parameters have polished for microstructure inspections after cutting. Then etched with 5% 

Nital solution. Then Optical analyses were made with Nikon Eclipse L150A mikroskop. 

 

3. RESULTS  

3.1 Microstructures  

Microscopic  investigation  consisted   of XAR 500 (base metal) joints with looking  high magnification 

(50 ×,100 ×, 200 × ) as shown Figure 3. metal nitride or metal carbur precipitates was observed in the 

base metal as indicated by the manufacturer (Figure 3). Heat Affected Zone (HAZ) is given Figure 

4. 
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Figure 3.Base metal a) 100x , b) 50x and c) 200x magnification 

 

 

Figure 4. Heat Affected Zone  

 

There are tempered martensite in coarse grained zone. The microstructure of the XAR 500 steel is 

indicated by the manufacturer of the martensite structure. therefore, the tempered martensite 

structure is  the maximum in the coarse grained zone. It is seen that the metal nitride or metal 

carbide precipitate is almost absent in the coarse grained region.This information supports the 

studies in the literature [10].  

 

At the end of the coarse grained region, solidification has begun and has progressed to create a 

dentritic structure towards the weld center. Metal nitride/ metal carbide precipitates have been in the 

weld metal. Metal nitrides/ metal carbides size were observed to decrease with increase of heat  

input. The microstructure images (200 × magnification) obtained at different welding currents at 

constant welding speed and the microstructure images obtained at different welding speeds at 

constant welding current are given in Table 6 and Table 7, respectively.  
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Table 6. Microstructure images (200 × magnification) obtained at different welding currents at constant welding speed 

 

 

 

Table 7. Microstructure images (200 × magnification) obtained at different welding speeds at constant welding current 
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3.2 Makrostructures 

HAZ (Heat Affected Zone) was clearly seen after the samples were etched. At the welded samples 

has been the full penetration due to increased heat input with high amperes as seen Figure 5. 

 

Figure 5.  Different penetrations obtained at welded samples 

 

4 CONCLUSION 

In this study, obtained results can be summarized as below; 

 The maximum welding penetration has obtained at the welding current intensity of 180A 

and welding speed of 350mm / min. Minimum welding penetration was obtained at a 

welding current intensity of 160A and welding speed of 450mm / min. 

 

 When the heat input increases in the HAZ, the welding penetration increases. 

 

 It has been observed that the size of the HAZ zone has been widened with the effect of 

increasing heat input. The maximum HAZ zone was obtained at a welding current of 180A 

at a welding speed of 350 mm / min. 

 

 Metal nitride / metal carbide precipitations have not observed with the increase of heat input 

in the HAZ region. 

 

 If high-strength welded joints are required at joining XAr steels, must be welded in high 

heat input. Because it was observed that  metal nitride / metal carbide precipitates were not 

formed in the coarse grained zone under high heat input conditions. 
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ABSTRACT   

Saffron Milk Cap mushroom (Lactarius deliciosus) is a type of mushroom, which has traditionally 

been consumed and found in marketplaces and bazaars in the Aegean, Marmara and Western 

Mediterranean, and especially in the Black Sea region. Its nutritional value is considerably high. 

This nutritive value depends on high amounts of amino acids, vitamins and minerals, the low ratio 

of fat, and the fatty acids, which is nutritionally important, among its components. The introduction 

of these nutritional elements carries importance in terms of the studies on the cultivation of this type 

of mushroom and its being a commercial commodity, as well as in terms of its qualifications. 

Besides the studies on various vitamins, minerals, heavy metals, total protein, crude ash, fat, sugar 

and phenolic substances, there's no study on the amino acid content of the L. deliciosus in our 

country, and the studies on its vitamin values are partial. 

In the study, it was aimed to reveal the amino acid structure of L. deliciosus, which is picked from 

the Safranbolu region, as an important value. The first objective of this study was to determine the 

ratios of 21 amino acids. This is important both for the nutritional value of the mushroom and for 

the national and international trade. On the other hand, the change in the amounts of amino acids 

was examined by subjecting the mushrooms to the heat treatment. The purpose of this process was 

to determine the amount of deviation of the amino acid content of the mushroom after the heat 

treatment and to develop a new method and validation for the determination of the amino acid 

content. In the end, the Saffron Milk Cap mushroom can be obtained with a different method. The 

Saffron Milk Cap mushroom is rich in amino acid content and it was determined that this content is 

affected by heat treatment. The values of the amino acids were found to be extremely high as 49.70, 

20.30, 17.43, 15.05, 13.56, 9.48, 8.87, 6.03, 5.79, 4.63, 4.37, 3.39, 3.01, 1.50 (mg / g) for tyrosine, 

30



 

        Year 3 (2019)   Vol:8   Issued in MARCH, 2019                                                                                        www.ejons.co.uk                                      

 

valine, arginine, hydroxyproline, phenylalanine, leucine, ornithine, alanine, isoleucine, tryptophan, 

proline, histidine, threonine, aspartic acid and lysine respectively. 

Keywords: Lactarius deliciosus, amino acid, healthy nutrition, nutritional elements, heat treatment 
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INTRODUCTION 

Lactarius deliciosus is a type of mushroom from the "Russulaceae" family, which has a high 

consumption level and has been found in marketplaces and bazaars, and has been served in the 

domestic market with differently processed forms, particularly in the Black Sea, Aegean and 

Marmara regions, where there are pine forests in our country. 

Lactarius deliciosus, which is among edible wild mushrooms, has also been found to be a good 

nutrient because it contains high amounts of protein and amino acids, oleic, stearic, palmitic fatty 

acids, vitamins and minerals as well as low amounts of fat as nutrients (1, 11, 14, 16, 25). 

Furthermore, the presence of vitamin B1, B2, B12, vitamin E, D2 and D3 (3, 22, 50) as vitamins 

and linolenic fatty acids also have an important value in terms of healthy nutrition (27, 55). 

However, carbohydrates and trace elements such as Fe, Mn, Zn, and Cu in the dry matter have also 

been found to have a vital importance in terms of nutrition (19, 35, 52). Again, its antioxidant and 

antiradical effects, and also data on hydroxybenzoic acid, protocatechic acid, cinnamic acid, caffeic 

and ferulic acid were determined (9, 18).  

The edible natural mushrooms, while the amounts as food source according to their kinds may vary, 

contain many vitamins such as thiamin, folic acid, riboflavin, biotin, nicotinic acid and capric, 

lauric, myristic, myristoleic, stearic, oleic, and linoleic acid (28, 36, 42). The trace minerals and 

heavy metal levels in the content of edible natural mushrooms, including Lactarius deliciosus, have 

been proven to vary according to their habitat, soil structure, environmental pollution and partly 

their accumulation ability (24, 39, 47, 48, 58). 

Although the antibacterial spectrum of Lactarius deliciosus showed a particularly strong effect on 

B.cereus, B. subtilis, P. aeruginosa types depending on the amounts of phenolic substances, 

flavonoids, ascorbic acid, beta carotene and lycopen, they were found to be ineffective on the E. 

coli strain (9). It has also been determined that many species of macrofungi have effect on cancer 

and viral proliferation, in particular depending on their polysaccharide structures, in addition to 

their cardiovascular, immunomodulating, toxicological, anti-tumour and anticancer effects (13, 31, 

51).  

Despite the fact that the protein content of L.deliciosus, which harbors these vital values, has been 

determined by many methods, no study has been conducted on how the protein and amino acid 

content changes and how it is affected by heat treatment. The first purpose of our study is to 

determine the proportions of amino acids in L.deliciosus by using heat treatment methods and 

secondly to examine the change in the amount of amino acids after the heat treatment. The result 

that is desired to be reached in the direction of these two purposes is to reveal the importance of L. 

deliciosus in determining the amount of the differentiation that amino acid content will have after 

undergoing the heat treatment. 

 

MATERIAL AND METHOD 

Lactarius deliciosus, which was used as the material, was collected from the mountain villages of 

the Safranbolu district in Karabük province, and the bazaar and markets in Safranbolu. It was 

deemed important that the samples were of different sizes and different developmental stages, and 

that the data represent the average values. That has been the reason for collecting the samples from 
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both pine forests as well as from bazaars and markets. The aim for that was preventing the 

differences that may occur in different developmental stages and structures to be reflected in the 

study and that to provide the study to be carried out independent from the developmental stages. 

The samples were selected from edible and quality mushrooms. Specimens that have been 

fragmented, damaged or partly discolored due to falling and bruising were separated and left in their 

natural environment. Considering the protection of the natural vegetation while collecting the 

sample, the stem and the cap part were cut off at least 2 cm over the root depth with the help of a 

knife without being torn together with their roots. On the same day, the samples were placed in the 

freezer, which was controlled to be working at -20ºC using two different thermometers at different 

times, including the time in which the mushrooms were inside, and the samples were sent to the 

laboratory without breaking the cold chain. They were alos stored at -20ºC in the laboratory, until 

the analysis.  

As for the Analytical Standard; analytical standards of glycine, alanine, serine, proline, valine 

threonine, cysteine, leucine, isoleucine, asparagine, aspartic acid, lysine, glutamine, glutamic acid, 

methionine, histidine, phenylalanine, arginine, tyrosine, tryptophan and cysteine will be obtained 

from a manufacturing company. Chemically, formic acid and methanol were acquired from the 

market. Additionally, Acquity UPLC BEH C18 100 mm 2.1 mm, 1.7 lm particle size column was 

used as the HPLC column by being purchased from the market.   

The amino acid standard solution was obtained in 1000mg/L distilled water, and the treated 

standard mixture was obtained from stock standard solution as 500mg/L. The calibration standard 

was prepared in serial dilution formic acid and methanol (80/20) (v / v) at 0.1% (v/v) at 50 ng/mL. 1 

g of homogenized mushroom sample was weighed and was taken to 15 ml tube and water:methanol 

(80:20) (v/v) with 10 mL of 0.1% (v/v) formic acid was added. The mixture was vortexed for 5 

minutes and was centrifuged at 4°C at 4000 rpm for 15 minutes. The top part was removed and 

filtered through a 0.2 μm PTFE membrane filter. 1 μL of the sample was injected into the HPLC-

MS/MS device. The values form the device have been documented.  

Preparation of solutions; Acetonitrile 0.1% formic acid is prepared by adding 1 ml formic acid 

into 1 L of acetonitrile. 

Water 0.1% formic acid; 300 ml of acetonitrile is placed in a 1 L flask and 1 ml formic acid is 

added. The remaining part is obtained by the completing the mixture to 1 liter by adding 

acetonitrile. The Amino Acid Mix Standard Preparation; was prepared as shown in Table 1. 
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Table 1. The Amino Acid Mix Standard Preparation 

Amino Acid 
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Alanine 100 5.35 5.35 26.75 53.5 107 214 

Arginine 100 0.495 0.495 2.475 4.95 9.9 19.8 

Asparagine 100 0.57 0.57 2.85 5.7 11.4 22.8 

Aspartic acid 100 0.625 0.625 3.125 6.25 12.5 25 

Glutamine 100 0.52 0.52 2.6 5.2 10.4 20.8 

Glutamic acid 100 0.59 0.59 2.95 5.9 11.8 23.6 

Glycine 100 0.545 0.545 2.725 5.45 10.9 21.8 

Isoleucine 100 0.535 0.535 2.675 5.35 10.7 21.4 

Leucine 100 0.59 0.59 2.95 5.9 11.8 23.6 

Lysine 100 0.68 0.68 3.4 6.8 13.6 27.2 

Methionine 100 0.59 0.59 2.95 5.9 11.8 23.6 

Ornithine 100 0.72 0.72 3.6 7.2 14.4 28.8 

Phenylalanine 100 0.505 0.505 2.525 5.05 10.1 20.2 

Proline 100 0.505 0.505 2.525 5.05 10.1 20.2 

Serine 100 0.47 0.47 2.35 4.7 9.4 18.8 

Treonine 100 0.565 0.565 2.825 5.65 11.3 22.6 

Tryptophan 100 0.44 0.44 2.2 4.4 8.8 17.6 

Tyrosine 100 0.51 0.51 2.55 5.1 10.2 20.4 

Valine 100 0.59 0.59 2.95 5.9 11.8 23.6 

 

Extraction of the sample; 10 mg of mushroom was weighed and 1 ml of 1% HCl solution was 

added. It was mixed with vortex for 10 min and centrifuged at 400 rpm for 30 min. 0.5 ml was 

taken from the upper phase and placed in a vial and transferred to LC-MS/MS device. LC-MS 

analysis and uncertainty calculations were done according to the heat treatment on Lactarius 

deliciosus, which was used as the material, and the amino acid value was determined. 

Analysis with LC-MS; The device conditions for the index given to the LC-MS device are shown 

in Table 1. For the screening analysis, methods were prepared on the LC-MS device with the values 

indicated in the table below (Table 2). In analyzes made using this method, the sequence given to 

the device every day was prepared and processed as follows. 1. Blank reagent 2. The reference 

sample (mix standard loaded sample) 3. Blank reagent 4. Test sample known to be negative 5. Test 

samples 6. Blank reagent 7. 50 ng/ml standard 8. Blank reagent (17, 23). 

The measurement range of the method was determined for alanine, arginine, asparagine, aspartic 

acid, glutamine, glutamic acid, glycine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, ornithine, 

phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine components. The validation 

study of the method was carried out in conjunction with LC-MS analysis to determine detection and 

quantitation limits, matrix-matched linearity and range, recovery, repeatability and reproducibility 

parameters. In addition, uncertainty calculations of the parameters in the validation method have 

been done (17,23). 
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Table 2.  Device conditions for the sequence given to LC-MS 

Source Parameters 

Parameter Value (+) Value (-) 

Gas Temp (°C) 325 325 

Gas Flow (l/min) 10 10 

Nebulizer (psi) 50 50 

Sheath Gas Heater 350 350 

Sheath Gas Flow 12 12 

Capillary (V) 3500 3500 

VCharging 1500 1500 

Flow (ml/min) 0.33 

Pressure Max (bar) 600 

Solvent A SU (%0.1 Formic Acid) 

Solvent B Asetonitril (%0.1 Formic Acid) 

 
Pump Time Table 

Time Flow Pressure Solv Ratio B 

0 0.33 600 2 

2 0.33 600 2 

7.5 0.33 600 75 

8.5 0.33 600 75 

8.51 0.33 600 2 

11.5 0.33 600 2 

 

Limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ); for the limit of detection, the blank 

sample was primarily enriched with the standard. With the enriched blank, the standard deviation of 

the measurements was calculated by performing 10 separate independent exercises.  

Limit of detection = 3 SD+c and  

Limit of quantitation = 5 SD+c were calculated according to the given formulas and the 

concentration values of both parameters were obtained (Table 3). 

Matrix matched linearity and range; In order to determine the Matrix matched linearity and 

range, 3 repetitive spike standards were prepared at 5 different concentrations and the results were 

obtained by performing injection. 

% Recovery; for recovery, spikes were applied at two different levels, and recovery and %RSD 

were calculated by performing 10 iterations on Lactarius deliciosus samples (Table 4 and 5).   

Repeatability; for repeatability, 10 independent studies were conducted with L. deliciosus samples 

spiked at two different levels (Table 6 and 7). 

34



 

        Year 3 (2019)   Vol:8   Issued in MARCH, 2019                                                                                        www.ejons.co.uk                                      

 

Reproducibility; for reproducibility, the results of 10 studies with spiked samples and% RSD 

values were found (Table 8). 

Uncertainty Calculations; in our study, the uncertainty calculations consisted of uncertainty due to 

standard preparation, uncertainty due to sample preparation, uncertainty due to calibration curve, 

uncertainty due to repeatability, uncertainty of recovery, the uncertainty of reproducibility; and data 

was obtained through ideal formulas for the properties of repeatability, calibration and temperature. 

As the result, the amount of amino acids in the Lactarius Deliciosus mushroom was found in our 

study in accordance with our purpose (17, 23). 

FINDINGS 

In our study, after the appropriate solutions and extractions of 1 gr Lactarius Deliciosus mushroom 

was prepared, the amino acid amounts were found by LC-MS Analysis and uncertainty calculations. 

The data obtained from these parameters are shown below (17, 23). 

Findings obtained through LC-MS analysis; with this analysis, the validation study was applied 

and the detection and quantitation limits, matrix-matched linearity and range, recovery, repeatability 

and reproducibility parameters were determined. 

Findings on the limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ); the findings that 

were obtained are presented in Table 3. 

Findings on % Recovery; the findings that were obtained are presented in Table 4 and 5. 

Findings on Repeatability; the findings that were obtained are presented in Table 6 and 7. 

Findings on Reproducibility; the findings that were obtained are presented in Table 8. 

Uncertainty calculations; In our study, calculations of uncertainty was carried out according to the 

parameters of; uncertainty due to standard preparation, uncertainty due to sample preparation, 

uncertainty due to calibration curve, uncertainty due to repeatability, uncertainty of recovery, and 

uncertainty of reproducibility; and the uncertainties were calculated with ideal formulas for 

repeatability, calibration and temperature characteristics for each parameter (Table 9), and the 

amino acid contents of the Lactarius Deliciosus mushroom were found (Table 10). 

Table 3. LOD and LOQ values (mg/kg) 

 

Amino Acid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SD LOD LOQ 

Alanine 30.99 26.01 22.20 27.82 24.55 24.04 29.15 26.45 27.17 29.06 2.67 34.75 40.08 

Arginine 22.15 23.51 26.67 22.92 21.81 21.21 19.98 22.54 25.25 24.52 1.99 30.73 34.71 

Asparagine 24.97 22.02 31.54 24.94 23.64 22.67 25.32 25.41 24.68 27.50 2.68 36.55 41.92 

Aspartic acid 31.60 29.71 32.62 28.56 29.47 31.42 23.92 33.67 29.29 32.12 2.76 39.54 45.06 

Glutamine 26.27 24.96 27.81 29.15 27.95 22.08 22.03 26.23 25.06 25.05 2.36 33.07 37.79 

Glutamic acid 27.78 34.51 33.68 30.89 31.32 30.68 32.68 26.78 34.53 32.76 2.65 37.44 42.74 

Glycine 28.08 26.13 31.00 30.30 32.86 27.92 26.12 28.42 26.44 27.89 2.23 33.95 38.42 

Isoleucine 26.83 24.54 25.41 26.38 25.03 26.32 23.90 25.52 25.04 197.98 1.05 29.90 31.99 

Leucine 31.45 31.00 32.55 31.55 30.37 30.59 29.96 30.12 29.30 32.95 1.16 32.97 35.28 

Lysine 34.76 34.12 37.33 34.40 34.54 34.92 35.43 34.83 34.32 33.82 0.98 36.94 38.91 
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Methionine 25.41 27.29 32.68 26.94 28.04 27.64 25.84 24.13 25.29 34.05 3.22 39.15 45.59 

Ornithine 34.61 33.95 36.06 33.88 33.08 35.79 35.79 35.47 32.95 37.50 1.46 40.38 43.29 

Phenylalanine 23.85 22.44 28.98 22.94 21.78 21.61 22.39 21.60 28.60 25.27 2.79 33.62 39.20 

Proline 28.92 27.76 25.66 26.40 28.01 26.71 25.04 27.40 26.61 26.05 1.17 28.77 31.11 

Serine 22.68 22.29 23.17 25.93 22.50 26.07 22.65 23.01 27.26 25.33 1.85 29.04 32.74 

Treonine 33.60 29.95 27.00 29.78 31.38 27.36 31.31 29.97 28.22 26.12 1.93 34.04 37.90 

Tryptophan 20.45 21.43 172.90 21.66 20.44 20.31 21.19 20.11 19.27 22.64 0.96 24.87 26.79 

Tyrosine 23.49 24.21 26.36 24.27 23.27 24.05 23.70 23.94 22.21 25.88 1.21 29.12 31.53 

Valine 29.27 31.79 29.96 29.66 31.01 30.39 27.50 28.13 29.80 30.11 1.26 33.28 35.79 
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Table 4. Recovery results of L. deliciosus samples in Concentration Level 1   

Amino Acid 
Concentration 

Level 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AVERAGE STD %RSD 

Alanine 201 98.09 97.77 99.24 97.88 96.78 104.55 96.06 99.55 104.93 102.25 99.71 3.14 3.15 

Arginine 192 103.31 106.98 98.21 98.6 106.6 103.98 106.27 102.38 104.06 99.16 102.96 3.32 3.22 

Asparagine 216 99.8 100.59 102.81 98.36 98.64 95.42 98.15 100.81 101.13 108.59 100.43 3.51 3.49 

Aspartic acid 232 101.18 96.53 100.54 95.74 101.57 97.69 97.49 100.39 97.14 101.85 99.01 2.31 2.33 

Glutamine 207 100.54 98.14 101.6 95.14 98.24 96.81 98.5 98.22 95.38 97.42 98 2.02 2.06 

Glutamic acid 231 100.05 96.79 99.54 101.96 101.48 96.99 97.96 103.07 102.62 100.48 100.09 2.26 2.26 

Glycine 207 101.06 102.53 97.46 97.29 97.98 98.74 100.61 98.12 97.21 98.16 98.92 1.84 1.86 

Isoleucine 211 99.88 94.92 97.7 98.14 94.15 101.5 100.87 100.88 104.63 97.44 99.01 3.18 3.21 

Leucine 223 99.55 97.43 96.69 94.48 102.68 96.65 100.16 98.55 104.6 97.24 98.8 3.04 3.08 

Lysine 263 101.62 101.79 100.16 101.81 98.19 96.48 97.2 97.87 99 98.1 99.22 1.99 2.01 

Methionine 226 106.91 97.58 95.77 96.95 100.12 96.92 102.75 93.99 98.05 97.07 98.61 3.76 3.81 

Ornithine 260 98.39 97.6 96.39 93.15 100.96 99.81 95.64 97.42 98.32 101.45 97.91 2.5 2.55 

Phenylalanine 202 100.35 103.64 101.77 100.47 98.2 103.72 100.13 104.05 96.34 103.04 101.17 2.56 2.53 

Proline 214 94.39 95.08 103.66 95.96 95.87 97.89 93.49 100.48 100.36 92.84 97 3.51 3.62 

Serine 232 99.87 102.29 100.48 105.2 92.1 103.38 101.25 101.14 98.98 95.99 100.07 3.75 3.75 
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Table 5.  Recovery results of L. deliciosus samples in Concentration Level 2 

Amino Acid 
Concentration 

Level 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AVERAGE STD %RSD 

Alanine 402 100.92 102.02 101.48 103.22 94.65 96.83 99.47 102.47 97.65 96.19 99.49 2.98 3.00 

Arginine 384 100.02 93.88 91.73 95.33 98.65 94.94 94.45 93.36 95.19 97.02 95.46 2.49 2.61 

Asparagine 432 92.23 93.22 97.30 91.61 92.99 90.72 93.08 93.41 93.49 99.26 93.73 2.59 2.76 

Aspartic acid 464 96.46 96.40 98.79 94.84 96.73 99.72 103.15 93.08 93.80 94.62 96.76 3.06 3.16 

Glutamine 414 109.90 98.78 100.81 109.18 95.98 98.71 93.32 93.72 94.39 96.00 99.08 6.01 6.07 

Glutamic acid 462 104.67 107.26 104.68 106.75 105.53 104.44 102.05 105.80 106.20 103.43 105.08 1.57 1.49 

Glycine 414 92.87 95.38 89.85 94.75 94.87 99.42 98.43 99.21 94.04 99.76 95.86 3.27 3.41 

Isoleucine 422 99.29 102.43 97.48 101.24 101.70 101.52 102.11 101.85 97.42 100.60 100.56 1.86 1.85 

Leucine 446 98.34 98.27 99.38 98.81 101.72 99.11 95.78 96.57 100.74 99.37 98.81 1.75 1.77 

Lysine 526 96.46 100.74 105.66 100.71 101.11 100.74 103.23 103.02 101.10 106.23 101.90 2.81 2.76 

Threonine 234 99.29 98.08 103.33 100.19 97.82 102.96 98.19 100.02 96.45 101.69 99.8 2.29 2.29 

Tryptophan 176 97.54 100.05 99.18 97.66 101.61 98.98 102.12 101.76 102.06 100.6 100.16 1.76 1.76 

Tyrosine 197 98.75 101.43 99.6 96.97 99.99 98.83 107.26 98.46 103.92 103.92 100.91 3.19 3.16 

Valine 230 95.86 97.63 102.58 94.63 105.59 92.4 94.76 109.4 102.03 94.65 98.95 5.63 5.69 38
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Methionine 452 96.34 100.31 95.61 93.77 103.15 100.31 98.45 96.99 96.83 100.96 98.27 2.87 2.92 

Ornithine 520 94.24 95.99 95.63 95.94 95.63 97.31 91.33 99.53 104.88 95.80 96.63 3.56 3.68 

Phenylalanine 404 99.24 101.56 94.24 96.64 99.01 98.60 97.33 102.75 104.81 96.59 99.08 3.19 3.22 

Proline 428 98.22 103.58 100.16 102.90 99.99 95.75 102.90 102.87 104.59 99.08 101.00 2.81 2.78 

Serine 464 93.63 97.87 92.35 95.14 90.11 87.95 99.12 92.70 87.75 97.91 93.45 4.08 4.37 

Threonine 468 103.59 99.52 108.43 110.82 99.86 106.40 103.28 104.73 106.14 112.11 105.49 4.20 3.98 

Tryptophan 352 96.38 98.28 99.16 101.16 98.89 101.99 101.83 100.48 94.50 96.82 98.95 2.50 2.53 

Tyrosine 394 98.87 97.47 96.18 103.23 100.41 103.78 102.93 106.82 107.58 103.04 102.03 3.77 3.69 

Valine 460 110.91 102.44 101.24 104.81 110.84 106.07 102.08 101.72 105.81 110.94 105.69 3.96 3.75 
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Amino Acid 
Concentration 

Level 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AVERAGE STD %RSD 

Alanine 201 197.16 196.51 199.48 196.75 194.53 210.14 193.08 200.11 210.91 205.52 200.42 6.32 3.15 

Arginine 192 198.36 205.40 188.56 189.31 204.67 199.65 204.04 196.58 199.80 190.38 197.67 6.37 3.22 

Asparagine 216 215.57 217.28 222.07 212.46 213.06 206.12 212.00 217.76 218.44 234.56 216.93 7.59 3.50 

Aspartic acid 232 234.75 223.95 233.26 222.11 235.64 226.64 226.18 232.89 225.36 236.30 229.71 5.36 2.33 

Glutamine 207 208.11 203.14 210.31 196.94 203.36 200.39 203.90 203.32 197.43 201.66 202.86 4.17 2.06 

Glutamic acid 231 231.11 223.59 229.95 235.52 234.42 224.06 226.29 238.09 237.05 232.12 231.22 5.23 2.26 

Glycine 207 209.20 212.24 201.73 201.38 202.82 204.40 208.27 203.11 201.23 203.19 204.76 3.80 1.86 

Isoleucine 211 210.76 200.27 206.16 207.07 198.66 214.16 212.83 212.86 220.77 205.60 208.91 6.70 3.21 

Leucine 223 222.00 217.28 215.61 210.69 228.97 215.52 223.36 219.77 233.27 216.84 220.33 6.78 3.08 

Lysine 263 267.27 267.70 263.42 267.76 258.25 253.73 255.63 257.39 260.38 258.02 260.95 5.24 2.01 

Methionine 226 241.62 220.53 216.43 219.11 226.28 219.03 232.22 212.42 221.60 219.37 222.86 8.49 3.81 

Ornithine 260 255.81 253.75 250.61 242.18 262.49 259.52 248.67 253.30 255.63 263.77 254.57 6.50 2.55 

Phenylalanine 202 202.70 209.35 205.58 202.95 198.37 209.51 202.27 210.17 194.61 208.14 204.36 5.17 2.53 

Proline 214 201.99 203.47 221.83 205.36 205.17 209.48 200.07 215.03 214.77 198.68 207.58 7.52 3.62 

Serine 232 231.70 237.32 233.12 244.07 213.68 239.83 234.90 234.65 229.63 222.70 232.16 8.69 3.74 

Threonine 234 232.34 229.50 241.80 234.45 228.90 240.92 229.77 234.05 225.70 237.95 233.54 5.36 2.30 
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Tryptophan 176 171.66 176.09 174.56 171.88 178.83 174.20 179.73 179.10 179.62 177.06 176.27 3.09 1.75 

Tyrosine 197 194.54 199.81 196.21 191.03 196.99 194.70 211.30 193.97 204.73 204.73 198.80 6.29 3.16 

Valine 230 220.47 224.54 235.94 217.64 242.85 212.53 217.96 251.62 234.66 217.69 227.59 12.94 5.69 

 Table 6. Reproducibility study data in Concentration Level 1 41
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Amino Acid 
Concentration Level 

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AVERAGE STD %RSD 

Alanine 201 197.16 196.51 199.48 196.75 194.53 210.14 193.08 200.11 210.91 205.52 200.42 6.32 3.15 

Arginine 192 198.36 205.40 188.56 189.31 204.67 199.65 204.04 196.58 199.80 190.38 197.67 6.37 3.22 

Asparagine 216 215.57 217.28 222.07 212.46 213.06 206.12 212.00 217.76 218.44 234.56 216.93 7.59 3.50 

Aspartic acid 232 234.75 223.95 233.26 222.11 235.64 226.64 226.18 232.89 225.36 236.30 229.71 5.36 2.33 

Glutamine 207 208.11 203.14 210.31 196.94 203.36 200.39 203.90 203.32 197.43 201.66 202.86 4.17 2.06 

Glutamic acid 231 231.11 223.59 229.95 235.52 234.42 224.06 226.29 238.09 237.05 232.12 231.22 5.23 2.26 

Glycine 207 209.20 212.24 201.73 201.38 202.82 204.40 208.27 203.11 201.23 203.19 204.76 3.80 1.86 

Isoleucine 211 210.76 200.27 206.16 207.07 198.66 214.16 212.83 212.86 220.77 205.60 208.91 6.70 3.21 

Leucine 223 222.00 217.28 215.61 210.69 228.97 215.52 223.36 219.77 233.27 216.84 220.33 6.78 3.08 

Lysine 263 267.27 267.70 263.42 267.76 258.25 253.73 255.63 257.39 260.38 258.02 260.95 5.24 2.01 

Methionine 226 241.62 220.53 216.43 219.11 226.28 219.03 232.22 212.42 221.60 219.37 222.86 8.49 3.81 

Ornithine 260 255.81 253.75 250.61 242.18 262.49 259.52 248.67 253.30 255.63 263.77 254.57 6.50 2.55 

Phenylalanine 202 202.70 209.35 205.58 202.95 198.37 209.51 202.27 210.17 194.61 208.14 204.36 5.17 2.53 

Proline 214 201.99 203.47 221.83 205.36 205.17 209.48 200.07 215.03 214.77 198.68 207.58 7.52 3.62 

Serine 232 231.70 237.32 233.12 244.07 213.68 239.83 234.90 234.65 229.63 222.70 232.16 8.69 3.74 

Threonine 234 232.34 229.50 241.80 234.45 228.90 240.92 229.77 234.05 225.70 237.95 233.54 5.36 2.30 
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Table 7. Reproducibility study data in Concentration Level 2 

 

 

Table 8. Reproducibility data for 10 samples that were contaminated, in the given concentration values. 

Amino Acid Concentration 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alanine 201 200.62 201.84 191.70 203.03 207.35 208.25 212.67 203.91 209.46 218.05 

Arginine 192 202.77 198.46 195.06 190.92 197.36 191.69 204.63 190.42 203.78 195.07 

Asparagine 216 218.26 206.17 228.61 202.40 215.56 213.17 204.16 213.93 226.71 218.38 

Aspartic acid 232 230.48 235.41 225.97 236.13 236.62 233.35 237.72 220.21 243.56 248.34 

Glutamine 207 197.38 218.06 208.09 220.61 207.67 238.46 204.06 216.97 206.22 199.41 

Glutamic acid 231 233.73 248.42 226.11 244.35 235.69 237.52 227.73 224.76 235.58 243.13 

Glycine 207 211.57 199.80 204.95 205.79 202.53 196.70 207.01 205.10 199.29 203.13 

Isoleucine 211 219.83 214.88 214.32 205.37 221.97 201.98 226.52 209.16 211.61 207.39 

Leucine 223 218.11 213.98 209.38 227.28 219.17 207.23 213.39 216.21 219.47 215.35 

Lysine 263 275.70 262.74 261.75 257.15 270.61 263.07 276.64 256.59 272.43 279.91 

Methionine 226 223.43 212.99 230.48 219.06 225.09 214.41 213.73 214.54 218.22 224.32 

Tryptophan 176 171.66 176.09 174.56 171.88 178.83 174.20 179.73 179.10 179.62 177.06 176.27 3.09 1.75 

Tyrosine 197 194.54 199.81 196.21 191.03 196.99 194.70 211.30 193.97 204.73 204.73 198.80 6.29 3.16 

Valine 230 220.47 224.54 235.94 217.64 242.85 212.53 217.96 251.62 234.66 217.69 227.59 12.94 5.69 
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Ornithine 260 268.64 273.87 270.16 260.22 257.13 271.40 259.66 265.99 267.19 277.54 

Phenylalanine 202 212.55 204.66 204.66 191.94 217.94 196.06 213.86 203.40 205.96 209.86 

Proline 214 223.20 212.36 220.12 217.26 221.69 204.63 224.88 219.23 218.97 225.67 

Serine 232 229.09 236.68 228.84 235.84 242.28 240.49 232.95 231.37 236.49 230.52 

Threonine 234 242.46 231.18 235.27 234.11 243.56 222.76 232.00 224.99 228.17 233.56 

Tryptophan 176 176.10 175.97 178.88 179.92 176.14 185.70 174.84 180.19 178.57 180.41 

Tyrosine 197 192.55 189.82 197.91 191.70 197.89 188.47 197.76 194.31 199.38 202.82 

Valine 230 227.33 218.81 233.55 240.42 235.28 234.35 228.50 224.61 224.39 237.37 
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Table 9. Data on the uncertainty calculations 

Amino Acide Std preparation 
uncertainty Sample preparation uncertainty Uncertainty of callibration curve Uncertainty of repeatability Uncertainty of 

recovery 
Uncertainty of 
reproducibility  Total uncertainty 

Alanine 0.0082 0.0479 2.48 0.01075 0.96 0.0298 3.53665 

Arginine 0.0082 0.0479 1.62 0.01379 0.83 0.0304 2.55029 

Asparagine 0.0082 0.0479 3.49 0.01484 0.87 0.0386 4.46954 

Aspartic acid 0.0082 0.0479 4.71 0.00998 1.00 0.0385 5.81458 

Glutamine 0.0082 0.0479 2.47 0.00810 1.92 0.044 4.49820 

Glutamic acid 0.0082 0.0479 1.91 0.00967 0.47 0.0308 2.47657 

Glycine 0.0082 0.0479 2.97 0.00778 1.08 0.0222 4.13608 

Isoleucine 0.0082 0.0479 1.65 0.01005 0.59 0.0526 2.35875 

Leucine 0.0082 0.0479 1.70 0.01286 0.56 0.0431 2.37206 

Lysine 0.0082 0.0479 2.71 0.00525 0.87 0.0295 3.67085 

Methionine 0.0082 0.0479 2.60 0.01581 0.92 0.0342 3.62611 

Ornithine 0.0082 0.0479 2.40 0.01059 1.16 0.0394 3.66609 

Phenylalanin
e

0.0082 0.0479 2.52 0.01076 1.02 0.0384 3.64526 

Proline 0.0082 0.0479 2.50 0.01551 0.88 0.0468 3.49841 

Serine 0.0082 0.0479 1.70 0.01604 1.38 0.0176 3.16974 

Threonine 0.0082 0.0479 1.90 0.00982 1.26 0.0468 3.27272 

Tryptophan 0.0082 0.0479 1.58 0.00620 0.80 0.0207 2.46300 

Tyrosine 0.0082 0.0479 0.85 0.01149 1.17 0.0177 2.10529 

Valine 0.0082 0.0479 1.84 0.02435 1.19 0.0295 3.13995 
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Table 10. Amounts of amino acids found in the Lactarius Deliciosus mushrooms 

Amino Acid Amount (mg/g) 

Alanine 8.45 

Arginine 17.43 

Asparagine 0.01 

Aspartic Acid 3.01 

Cysteine <LOD 

Glutamic Acid 0.27 

Glutamine 0.33 

Glycine 0.46 

Histidine 4.37 

Isoleucine 6.03 

Leucine 9.48 

Lysine 1.50 

Methionine 0.49 

Ornithine 8.87 

Phenylalanine 13.56 

Proline 4.63 

Serine 1.89 

Threonine 3.39 

Trytophan 5.79 

Tyrosine 49.70 

Valine 20.30 

Hydroxy prolin 15.05 

 

DISCUSSION 

The mushrooms have been used by mankind for nutrition, therapy and commercial 

purposes for nearly 5,000 years, depending on whether they are edible or non-edible. 

Today, about 2500 species of mushrooms are used around the world for nutritional 

purposes. In the studies that have been carried out within the scope of numerous 

methods especially in the last 20-30 years, it has been determined that the uses of 

mushrooms as anti-bacterial, anti-tumoural, anti-cancer, anti-viral agents with nutri-

therapeutic purposes, as nutritional ingredients (protein, carbohydrate, vitamin, mineral) 

(3,10) and their levels of micro-ingredients show changes (2, 4, 6, 34, 44, 45, 49). In 
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terms of nutritional values, protein content, fat and fatty acid components, vitamin 

contents, mineral and heavy metal contents and other microcomponents have been 

investigated for different species (9, 24, 28, 36, 38). Ergönül et al. (2013) found that 

linoleic acid was the highest among the 36 different fatty acids (59.44% in L. 

salmonicolor) in their study carried out on 6 different species of mushrooms (16). In 

addition, a wide variety of antimicrobial studies have been carried out on L.deliciosus 

and it has been determined that this mushroom has antimicrobial activity (21, 49). A 

study by Heleno et al. (2010) revealed that there's tocopherol content in the mushrooms 

(22). Again, the antibacterial and antioxidant activity of some species has been 

determined in various studies (29,57).  

In numerous studies, Lactarius deliciosus has been regarded as a good nutrient with the 

high amount of protein and amino acids, oleic, stearic, palmitic fatty acids, vitamins and 

minerals as well as the low amount of fat (1, 11, 14, 16, 25, 26, 27). It has also been 

reported that these mushrooms contain B1, B2, B12, vitamin E, D2 and D3 as vitamins 

(3, 22, 50). However, it has been determined in the studies that important components 

such as inoleic and linolenic fatty acids, the trace elements such as Fe, Mn, Zn, Cu as 

minerals, and carbohydrate and fiber content in dry matter are crucial nutrient 

requirements (32, 35, 39, 52).  

In recent years, the studies on how fungi may have anticancer, anti-inflammatory, anti-

ageing content have become more frequent. Some of the ingredients of the mushrooms 

have been reported to be effective on several types of cancer and it has been found that 

they have effects such as prolonged proliferation, progressive slowing, and return to 

physiological status in accordance with the type of the cancer. For this purpose, anti-

cancer nutro-therapeutic preparations have been identified in lyophilized or extract-

prepared and enriched form in far-eastern countries, particularly in Japan (18, 40, 41, 

56). In our country, among the studies on edible natural mushrooms, including 

Russulaceae family, no studies on amino acid and vitamin contents (39,47), of L. 

deliciosus has been found. When the studies are evaluated, it has been found that many 

studies on amino acid levels have been carried out. However, studies on Lactarius 

deliciosus have been limited in our country (29, 44, 58), and no studies on amino acid 

content have been found. Furthermore, there has been no study of how the protein and 

amino acid content of L. deliciosus, which contains vital values, changes with heat 

treatment. 

The first purpose of this study was to determine the proportions of 21 amino acids in L 

deliciosus. In this regard, its importance in nutrition and national and international trade 

would be clearer. Secondly, the change in the amount of amino acid by heat treatment 

was investigated. In our study, the uncertainty state of the quantitation of amino acids of 

the Lactarius deliciosus mushroom matrix was calculated; and the amino acid quantities 

are shown in Table 9. Based on these results, it has been proved that this is a valid 

method for quantification. All steps of the procedure are based on the literature on 

internationally recognized institutions and standardization methods (17, 23). 

In our study, the amino acid content of Lactarius deliciosus was found to be quite high 

and the values in mg/g were as follows: Tyrosine 49.70, valine 20.30, arginine 17.43, 

hydroxyproline 15.05, phenylalanine 13.56, leucine 9.48, ornithine 8.87, alanine 8.45, 

isoleucine 6.03, tryptophan 5.79, proline 4.63, histidine 4.37, threonine 3.39, aspartic 

acid 3.01, serine 1.89, lysine 1.50, methionine 0.49, glycine 0.46, glutamine 0.33, 

glutamic acid 0.27 mg / gr. The amount of cysteine could not been determined, despite 

all our efforts, due to the fact that it was under the LOD and had irregular data. The 
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amino acid content of L. deliciosus includes tyrosine, valine, arginine, hydroxyproline, 

phenylalanine, leucine, ornithine, alanine, isoleucine and tryptophan in the order of 

magnitude, as mg/g. Pproline, histidine, threonine, aspartic acid, serine, lysine 

methionine, glycine, glutamine and glutamic acid levels were determined as moderate. 

Furthermore, in the analyses, cysteine could not be determined because the value of this 

amino acid was much below our measurements (Table 10).  

It has been determined by previous studies that the high amounts of amino acids, 

especially tyrosine, valine and arginine, enzyme, hormone, antibody carrier etc. that 

were determined in our study,  have functions in the human body such as enzyme, 

hormone, antibody carriers. The functions of tyrosine, valine and arginine amino acids 

(such as the formation of thyroid hormones, somatic and skeletal development, fetal 

development and maturation) (12, 30, 37, 46) and dysfunctions have been identified by 

numerous studies.  

According to these results, it has been proved analytically that Saffron Milk Cap 

mushroom which is seasonally consumed as food is important for public health. It was 

also found that there was no effect of the processes, which we have carried out on L. 

deliciosus by freezing it at -20°C, keeping at 50°C and putting at + 4°C for 48 hours, on 

the amino acid content of the mushrooms. 

As a result, we believe that our study will contribute to the diversification of 

physiological or pharmacological products for both nutritional and therapeutic use for 

human in the occasions of health or disease, in relation with having the knowledge of 

the level of essential and non-essential amino acids in the contents of future edible or 

non-edible mushrooms. 
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SUMMARY 

Coronary artery disease (CAD) is the leading cause of death in the world and in our country. CAD, 

which is sometimes a fatal and often chronic disease, is a social problem with both a serious 

economic burden and negative effects on the quality of life. The statistical studies conducted since 

the discovery of blood groups suggest that there is a positive correlation with coronary artery 

disease and blood group, especially group A. In the studies conducted on this subject, the lowest 

CAD risk is observed in people with O blood group. Although the mechanism of the relationship is 

not fully elucidated, the findings indicate the WCAA gene, the Willebrand Factor (vWF), Factor 

VIII, and the ABCA2 gene responsible for cholesterol homeostasis in the coagulation mechanism. 

The studies conducted on this subject in our country are insufficient. Therefore, it was aimed to 

retrospectively examine the association of MI cases with blood groups in order to determine the 

association of MI and CAD cases with blood groups. According to the results of the study, the 

blood group A and B are more common in the MI and CAD patients and less in the O group. This 

value was found to be 46% for group A, 40% for normal population, 20% for B group, 17% for 

normal population and 25% for patients and 28% for normal group.  

Key Words: ABO blood groups, Myocardial Infarction, Willebrand Factor (vWF), Factor VIII, 

total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, total triglyceride. 

INTRODUCTION 

Since Karl Lansdteinier discovered blood groups in 1901, a wide range of studies have been 

conducted on the relationship between blood groups, cancer, eclampsia, or even a lifetime. Recent 

research reveals a connection between ABO blood groups and the risk of venous thrombosis (1-3). 

In this context, Dentali et al. (2012), as stated in their meta-analysis, the risk of venous thrombosis 

is thought to be associated with von Willebrand Factor (vWF) and coagulation factors Factor VIII 

(FVIII) (4). Therefore, theoretically, coronary artery disease (CAD) and myocardial infarction (MI) 

risk show that there may be a relationship between blood groups (4). Medaile et al., Garison et al., 

Jick et al., Erikssen et al., Sukhu et al. found their study, that compared to the O group, patients with 

A blood group increased the risk of MI., angina, peripheral vascular disease, and cerebral ischemia 

(CIAO) with arterial origin. They also found a positive relationship between the blood group A and 

the risk of venous thrombosis (5-9). The level of WF and FVIII in the blood is at the least level in 

the group O. The vWF molecule, which undertakes the task of carrying FVIII from the 

procoagulant factors, also enables the interaction of platelets with the blood vessel wall in the 

wound area (10). In addition, according to the findings of some researchers, there was a correlation 
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between blood groups and serum cholesterol, LDL and Non HDL cholesterol levels. Lee et al. In a 

controlled study of 277 people (2012)  reported that A group for CAD had a high risk (39.7% / 

30.1%) compared to O group (11). In the same study, total cholesterol (TC) and LDL-Cholesterol 

levels were found to be higher in patients with A blood group than O group. In the same study, 

LDL-C and total cholesterol (TC) were determined as (124 ± 42/104 ± 29) / (199 ± 46/179 ± 36) in 

group A and O. It has been reported that ATP binding casette 2 (ABCA2) gene is found in 9 

chromosome q34 genes along with ABO blood groups genes responsible for cholesterol 

homeostasis in spite of the mechanism of this relationship between CAD and blood lipids is not 

fully elucidated (12). 

In our country, there are only a few studies on the relationship of blood groups with cardiovascular 

diseases (13). Studies in this area in different regions of our country are important for the 

determination of risk groups of myocardial infarction and coronary artery disease. For this reason, it 

was aimed to determine the relationship between blood groups, MI / CAD and blood lipid levels of 

the cardiovascular patients who applied to our hospital in our region. 

METHOD 

In this study, the test results of 447 MI / CAD patients were evaluated retrospectively. The results 

of blood group and serum lipid values of MI / CAD patients who applied to our clinic in 2018-2019 

were evaluated. Local ethic commite of Van Regional Training and Research Hospital approved 

this study. In addition, age, gender, hypertension, diabetes, smoking, obesity, hyperlipidemia and 

creatine kinase, CK-MB, troponin, total cholesterol, glucose, HDL and LDL levels were recorded. 

In the evaluation, the distribution of MI, CAD patients with blood group A, B, AB and O according 

to blood groups were identified. In addition, serum cholesterol, LDL, HDL, triglyceride levels were 

evaluated according to blood groups in CAD, VT, MI patients. 

Statistical analysis 

Power analysis of the study was performed with G-Power 3.1.9.2. In the power analysis for Anova 

test, the power of the study was over 80% which showed that the test parameters were significant. 

In order to determine which parametric or non-parametric analysis would be applied after the power 

analysis, Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests were used to determine whether the data 

were normally distributed. As a result of these analyzes, serum cholesterol, LDL, HDL, triglyceride 

levels were found to be in normal distribution due to p  > 0.05. Therefore, in order to determine 

whether the difference between the mean of serum cholesterol, LDL, HDL, triglyceride values was 

significant and variance analysis (F test, Anova) was applied. If p value < 0.05 (two-sided) then it 

was considered statistically significant. 

RESULTS 

The age of the patients included in the study ranged from 19 to 79 years, with an average of 55.55 

males and 50.59 females. 37% of the patients were female and 67% were male. In this study, the 

data of 447 MI / CAD patients and blood group distribution percentages of the province of Van 

were given. A total of 7429 blood group data were used. 

The data obtained by comparing 447 patients with MI / CAD with blood group distributions were 

compared with the results of the distribution of blood groups in Van province. 
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Table 1. Distribution of cardiovascular diseases according to blood groups 

Distribution of patients 
Van province blood group 

distribution* 

Number % Number % 

A 204 46% 2792 40% 

B 90 20% 1193 17% 

AB 42 9% 1024 15% 

O 111 25% 1973 28% 

Sum 447 6982 

* According to the data of Akın and Dostbil (2005).

Serum cholesterol, LDL, HDL, triglyceride levels were found to be in normal distribution according 

to Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests. 

The power analysis of the study for the ANOVA test was performed with GPower 3.1.9.2. The 

power of the study was 95% (n = 12) for triglyceride, 96% (n = 24) for cholesterol, 90% (n = 36) 

for LDL and 85% (n = 39) for HDL. 

The mean and standard deviations of serum cholesterol, LDL, HDL, triglyceride levels from 

descriptive statistical values are given in Table 2. 

Table 2. Descriptive statistical values of serum lipid values classified by blood groups 

Triglyceride 

(mg/dl) 

Cholesterol 

(mg/dl) LDL (mg/dl) HDL (mg/dl) 

Mean Std. dev. Mean Std. dev. Mean Std. dev. Mean Std. dev. 

A 169 85 161 44 108 36 33 8 

AB 89 30 121 37 90 17 34 8 

B 124 89 106 31 43 19 38 18 

O 196 107 168 39 87 42 37 8 

Table 3. Results of ANOVA statistics comparing serum lipid values with blood groups 

F Sig. (p) 

Triglyceride 1,982450079 0,135128 

Cholesterol 5,801289144 0,052671 

LDL 2,831920442 0,069358 

HDL 0,436912255 0,728054 
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Table 3 shows the F and p values obtained according to ANOVA test results comparing serum 

cholesterol, LDL, HDL, triglyceride levels of patients with A, B, AB and O blood groups. 

DISCUSSION 

A positive relationship between blood group A and CAD has been reported in studies conducted in 

American (14), Norwegian (15), German (16), British (17), Pakistan (18), Hungarian (19) and 

Italian (20) societies. According to the results of this study, A blood group is more common in MI / 

CAD patients compared to normal population (46% / 40%) (Table 1). According to studies 

conducted on this subject, the risk of coronary heart disease increases due to high cholesterol 

absorption in A,B blood groups other than O blood group. (21-22). The risk of CAD with A, B and 

AB groups other than O and TC, LDL- C level is higher than O group. In addition, the relationship 

between CAD and ABO blood groups is due to TC, LDL-C and Non HDL-I Cholesterol (23). In 

this study, it was concluded that serum LDL, HDL and triglyceride levels did not differ among 

patients with A, B, AB and O groups (Table 2,3). In addition to blood group (A, B, AB), there are 

high risk studies for MI (24). It is stated that there is a high risk for CAD in people other than O 

group, especially A. A blood group has a risk for MI and CAD (25), and group A is associated with 

arterial thrombosis (26), B blood group associated with CHDs (coronary heart disease) (27). 

Similarly, in this study, patients with O blood group had less MI (25% / 28%) and CAD disease 

compared to the normal population (Table 1). On the other hand, it is known that there is no 

connection between blood groups and MI / CAD diseases in our country. According to studies on 

serum lipid levels, TC, LDL-C and NHDL-C levels were found to be high in CHD patients other 

than O blood group (28). However, no difference was found between serum lipid levels in this 

study. In addition, in other studies, it has been found that mortality in young people in bone and 

heart diseases is high in blood groups other than O (29), and a relation has been found between the 

region of the gene encoding the blood groups and the gene region determined for the risk of MI 

(30). On the other hand, spontaneous recanalization (SR) is reported to be more common in patients 

with O blood group in MI (31). The increased plasma tPA / PAI-1 complex is a risk predictor for 

recurrent MI in men and women, most likely due to the increased levels of tPA / PAI-1 complex 

associated with impaired fibrinolysis, and the plasma concentration of von Willebrand factor is also 

important for recurrent MI. So risk factor should be evaluated in the same way (32). 

LIMITATIONS 

This study, which was conducted to determine the relationship between blood groups and MI and 

CAD diseases and serum cholesterol, LDL, HDL, triglyceride levels, involved only the province of 

Van. In order to better clarify this issue, studies including other regions are needed. In this study, 

gene polymorphisms weren’t investigated. Serum cholesterol, LDL, HDL, triglyceride levels may 

vary depending on time and patient’s lifestyle. Therefore, homogeneous groups should be formed in 

the examination of these blood values. 

CONCLUSION 

The findings of this study are important for determining the risk groups for MI and CAD diseases in 

Van province. In this context, while investigating the relationship between MI / CAD and blood 

groups, we also investigated plasma tPA / PAI-1 levels, ATP binding casette 2 (ABCA2) gene 

polymorphisms and 9th chromosome q34 region polymorphisms. The evaluation of the factors 

together will be useful. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, ulaşım sisteminin ana öğelerinden olan tünel konusu ve tünel deformasyonları 

ile tüneller için yapılan jeodezik çalışmalar incelenmiştir.  

Şehirlerde eğitim, sanayi ve ticaret imkanlarının daha iyi olması, hızlı ve yoğun göç dalgası, 

plansız yapılaşma, nüfusun hızlı artışı, arazilerin azalması ve yapılaşmanın artışı, kamu 

kurumlarının hantal yapısı gibi sebeplerle şehirlerimiz yoğun bir trafiğe maruz kalmıştır. 

Türkiye’de deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı ihmal edildiği için ulaşımın tüm yükü 

karayolu taşımacılığının üzerine kalmıştır. Tüneller, zorlu topoğrafyanın kolay aşılması, fiziki 

çevreyi tahrip etmemesi, mesafeleri kısaltması, iklim ve çevre şartlarıyla kolay mücadele 

etmesi, haritacılık ve teknoloji alanındaki gelişmeler sebebiyle farklı amaçlar (su ve 

kanalizasyon hatları, depolama, enerji, havalandırma vb.) özellikle ulaşım için vazgeçilmez 

bir unsur olmuştur.  

Tünellerde karşılaşılan başlıca hatalar; çekül sapması, refraksiyon hatası, karşılaşma hatası ile 

tünellerdeki fiziksel sorunlardan bahsedilmiştir.   

Klasik tünel açma metotları içerisinde yer alan ve en çok uygulanan yöntemlerden olan Yeni 

Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) anlatılmıştır. Ayrıca, modern tünel açma 

yöntemlerinden olan TBM (EPBM) makinalarının kazı ve çalışma sistemleri hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Büyük mühendislik projeleri özellikle tüneller için hayati öneme sahip olan deformasyon 

kavramı incelenmiştir. Deformasyon ölçümleri için LIDAR, yersel lazer tarama (YLT), yakın 

mesafe fotogrametrisi, jeodezik ölçümler, lazer interferometri yöntemi ve jeoteknik yöntemler 

kullanılmaktadır. Tünel deformasyonlarının izlenmesi için periyodik olarak jeodezik ölçülerin 

yapılması, ölçülerin dengelenmesi, jeodezik ölçülerin diğer ölçü yöntemleriyle desteklenmesi, 

ölçüm sonuçlarının analiz edilmesi ve analiz sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması 

hususları vurgulanmıştır.  

Tünel ve karayolu projeleri için en önemli konu, jeodezik ağların tesis edilmesi ve bu ağlara 

dayanarak projelerin uygulanmasıdır. Denizli ili Honaz ilçesinde inşaatı devam eden Honaz 

Tüneli ve bağlantı yolları ile ilave karayolu güzergâhlarını da kapsayan, GNSS ve nivelman 
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yöntemleriyle üretilen jeodezik ağ noktaları (yatay ve düşey kontrol noktaları) hakkında bilgi 

verilmiştir. Ayrıca, Denizli Honaz Tünelinde belirli kesitlerde deformasyon ölçümleri 

yapılmıştır. Bu veriler kullanılarak yer değiştirme vektörü ile deformasyon analizi yapılmış, elde 

edilen veriler (hesaplar, şekiller, çizelgeler ve grafikler) yorumlanmıştır. Tünel ve karayolu 

projelerinin hazırlanmasından inşaatların bitirilmesine kadar geçen sürede harita mühendisliği 

ile jeodezik çalışmaların önemi vurgulanmış ve konu hakkında çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tünel, karayolu, çekül sapması, refraksiyon hatası, karşılaşma hatası, 

TBM, NATM, jeodezik ağ, GNSS, deformasyon, LIDAR, yersel lazer tarama (YLT), yer 

değiştirme vektörü.    

GEODETIC WORKS IN TUNNEL CONSTRUCTION AND DEFORMATIONS OF 

TUNNEL 

ABSTRACT 

In this study, tunnel subject that is a one of the main items of transportation system and 

deformations of tunnel with geodetic works for tunnels are examined.  

Because of the better education, industry and trade opportunities in cities, rapid and intense 

migration wave, unplanned urbanization, rapid increase in population, reduction of lands and 

increase in construction, bulky structure of public institutions etc., our cities are exposed to a 

heavy traffic. Because marine, air and rail transport is neglected, the entire load of 

transportation is on the highway transportation system in Turkey. Because of easy crossing of 

challenging topography, no disruption of physical environment, shortening of distances, easy 

struggle with climate and environmental conditions, developments in cartography and 

technology, tunnels become an indispensable element for different purposes (water and 

wastewater lines, storage, energy, ventilation etc.) especially for transportation.  

The main errors encountered in tunnels are plump deflection, refraction error, breakthrough 

error with physical problems in tunnels have been explained.  

One of the most implemented methods moreover the classical tunnelling method ''New 

Austrian Tunnelling Method (NATM) has been explained. Furthermore, information about 

TBM (EPBM) machines and their excavation and working systems of modern tunnelling 

method has been given. 

In the present study, deformation concept which has a vital importance for major engineering 

projects especially for tunnels is investigated. In order to get the deformation measurements, 

LIDAR, terrestrial laser scanning, close distance photogrammetry, geodetic measurements, 

laser interferometry method and geotechnical methods are employed. For monitoring of 

tunnel deformations, periodical geodetic measurements, balancing them, supporting the 

geodetic measurements by other measurement methods, analysis of the results have been 

implemented and taking necessary precautions issues have been emphasized.  
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The most important issue for tunnel and highway projects is establishment of geodetic 

networks and application of the projects based on these networks. Information is given about 

the geodetic network points (horizontal and vertical control points) produced by GNSS and 

leveling methods for the Honaz Tunnel ongoing construction in Denizli-Honaz and 

connection roads with additional highway routes. Additionally, deformation measurements 

are accomplished at a specific sections of Honaz Tunnel. The deformation analysis using with 

displacement vector method were performed and the obtained data (calculations, figures, 

charts and graphics) were interpreted. Over the period from the preparation of tunnel and 

highway projects to the completion of construction, the importance of geodetic studies with 

geomatic engineering was emphasized and various proposals on the topic were presented. 

Keywords: Tunnel, highway, plumb deflection, refraction error, breakthrough error, TBM, 

NATM, geodetic network, GNSS, deformation, LIDAR, terrestrial laser scanning (TLS), 

displacement vector.      

1. GİRİŞ 

İnsanoğlunun var olduğu günden beri çözüm bulmak için uğraştığı karmaşık ve zor konuların 

başında ulaşım gelmektedir. Nüfusun artması, toprakların azalması, köylerden kentlere hızlı 

göç, sanayi ve ticaretin şehirlerde daha yoğun oluşu, planlama çalışmalarının yetersizliği, 

ekonomik gelişmeyle birlikte taşıt sayısındaki artış, demiryolu, havayolu ve deniz 

taşımacılığının ihmal edilmesi gibi nedenlerden dolayı ulaşım konusuna çözüm 

bulunamamıştır. Ulaşım sorununa sosyal, kültürel, fiziksel ve ekonomik yönlerden güvenli ve 

konforlu bir çözüm bulabilmek adına dünyanın gelişmiş ülkeleri çeşitli arayışlara girmiş ve bu 

arayışlar sonucunda yeraltı/yerüstü taşımacılığı (tünel, metro) konusu gündeme gelmiştir. 

Ülkemiz tünel ve metro yapımı konularında geç kalmış olmakla birlikte arayı kapatmak için 

var gücüyle çalışmaktadır. Yoğun çalışmaların sonucunda ülkemizde tünelcilik konusunda 

dünya çapında projeler bitirilmiş olup bazılarının da proje aşamasında olduğu bilinmektedir.  

Değişik amaçlarla (ulaşım, sulama, kanalizasyon, içme suyu, askeri, enerji, havalandırma, 

depolama, dağıtım, parçacık hızlandırıcı vb.) etrafı kapalı ve iki ucu açık, boyuna eğimi 30° 

den az olacak şekilde yeraltında farklı jeolojik tabakalar arasında kazı yapılıp değişik 

yöntemlerle kazının desteklenmesi sonucunda oluşan mühendislik yapılarına tünel, bu işlerin 

tümüne de tünelcilik denilmektedir. 

Dünyadaki tarihi tünellere örnek olarak M.Ö. 701 yılında Kudüs’te su temini için açılan ve 

533 m uzunluğundaki Gihon Siloam (Hezekiah’s) Tüneli [1], Avusturya’daki Neutor Tüneli 

(Siegmundstor Tunnel) [2], Yunanistan’daki Samos (Sisam) Adasında bulunan 1040 m 

uzunluğundaki Eupalinos Tüneli sayılabilir [3], [4]. Ayrıca M.S. ikinci yüzyılda Cezayir 

Saldae’de günümüzün Bougie (Bejaia)’sında bulunan 430 m uzunluğundaki tarihi tünel de 

önemli tünellerdendir [4].    
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İngiltere’deki Thames Tüneli, Japonya’daki Seikan Tüneli, İngiltere-Fransa arasında Manş 

Tüneli ve Çin’deki Shiziyang Tüneli ile İsviçre’deki Yeni Gotthard Base Tüneli de dünyadaki 

önemli tünellere örnek gösterilebilir [5], [6].    

Yurdumuzdaki tarihi tünellere örnek olarak Sinop ili Durağan İlçesine bağlı Terelek Kaya 

Tüneli [7], M.Ö. 300 yılında yapıldığı tahmin edilen Mersin ili Silifke ilçesindeki 11 km’si 

tünel olmak üzere toplam 45 km uzunluğundaki Aksıfat Galerisi ile yine aynı bölgede 25 km 

uzunluğunda olan ve köylere su temini için hala kullanılan Kızılgeçit Galerisi sayılabilir [8]. 

Mersin’de su ihtiyaçlarını temin için kayalar oyularak yapılan ve Lamas Çayından beslenen 

iletim tünelleri [9], Antakya’da Roma döneminden kalan, M.S. birinci ve ikinci yüzyıllarda 

kayalar oyularak yapıldığı tahmin edilen tünel [10] ile Karaköy Tüneli (Beyoğlu-İstanbul) 

[11] önemli tarihi tünellerimizdendir.     

Son yıllarda ülkemizde yapılan önemli tünellere örnek olarak Şanlıurfa Su İletim Tünelleri 

[12], [13], Bolu Dağı Tüneli [14], Suruç Su İletim Tüneli (Şanlıurfa) [15], Marmaray Metrosu 

(Ayrılıkçeşme-Kadıköy)-(Kazlıçeşme-Zeytinburnu)-(İstanbul) [16], [17], [18], [19], [20], 

Ovit Tüneli (Rize-Erzurum) [21], Yeni Zigana Tüneli (Trabzon-Gümüşhane) [22], Avrasya 

Tüneli (Kazlıçeşme-Zeytinburnu)-(Göztepe)-(İstanbul) [23], [24], [25] sayılabilir.  

Türkiye’de bugüne kadar yapımı tamamlanan ve trafiğe açılan (tek tüp tünel sayısı 186 ve çift 

tüp tünel sayısı 56) toplam tünel sayısı Ocak 2018 itibariyle 242 adettir [26]. Ayrıca inşaatı 

biten ve yapımı devam eden birçok karayolu tüneli de bulunmaktadır [27], [28].   

2. TÜNELLERDE KARŞILAŞILAN HATALAR VE FİZİKSEL SORUNLAR 

Tünel ve karayolu projelerini gerçekleştirebilmek için Büyük Ölçekli Harita ve Harita 

Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY) (Eski) [29] ve (yeni) [30] a göre oluşturulmuş 

jeodezik ağlara ihtiyaç vardır. Jeodezik ağlar hem klasik yöntemlerle (total station, nivo) hem 

de modern yöntemlerle (GNSS) oluşturulabilir.         

Ölçüm gerektiren her işte hatalar var olduğu gibi jeodezik ağ oluşumunda ve tünel 

ölçümlerinde de hatalar söz konusudur. Tünel ölçümlerinde karşılaşılan başlıca hatalar; 

refraksiyon hatası, çekül sapması ve karşılaşma hatasıdır [31], [32], [33], [34].    

2.1 Refraksiyon (Kırılma) Hatası 

Işık ışınları, atmosferik şartları farklı olan hava tabakalarından geçerken hız ve açısal olarak 

değişikliğe uğrar. Işınların izlediği güzergahlar doğru değil yay gibi olur. Işınlarda oluşan bu 

değişiklik, refraksiyon (kırılma) olarak adlandırılır. Kırılmanın etkisiyle özellikle uzun 

mesafelerde (S>250 m) refraksiyondan dolayı ölçüm hataları meydana gelir. Refraksiyon 

hatası, düşey refraksiyon hatası ve yatay (yanal) refraksiyon hatası olmak üzere 2 çeşittir. 

2.1.1 Düşey Refraksiyon Hatası  

Yükseklik farklarının çok fazla ve meteorolojik koşulların çok farklı olduğu gözlem noktaları 

arasındaki düşey açı (başucu açısı) ölçümlerinde ortaya çıkar. Sıcak havanın yoğunluğu soğuk 

havaya göre daha azdır. Yoğunluk, sıcaklıkla ters, basınçla ve enlemle doğru orantılıdır. 
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Işınlar, hedefe çabuk ulaşmak isteyeceği için yoğunluğu az olan hava tabakalarının olduğu 

tarafa yönelerek izlediği güzergahı değiştirecek ve düşey refraksiyon hatası oluşacaktır.     

 

Şekil 2. 1 Düşey refraksiyon hatası [31], [33] 

Tünel yapım şartlarında (yükseklikte, basınçta, meteorolojik ve atmosferik koşullarda) önemli 

bir değişiklik olmayacağı için düşey refraksiyon hatası dikkate alınmayacak kadar küçüktür.    

2.1.2 Yatay (Yanal) Refraksiyon Hatası  

Tünel inşaatları, yeraltında ve farklı jeolojik katmanlar arasında yapıldığı için yan duvarlar ile 

eksen arasında sıcaklık farkları ve dolayısıyla hava sirkülasyonu oluşur. Soğuk olmasından 

dolayı tünel duvarlarına doğru hava yoğunluğu artar. Tünel eksenine doğru sıcaklık artacağı 

için hava yoğunluğu azalır. Jeodezik ağ noktaları aynı duvar kenarında iken ölçüm 

yapıldığında, ışınlar yoğunluğun az olduğu eksene doğru hareket edecek ve ışının hareketi 

doğru değil eğri (yay) gibi olacak ve hatalar aynı yönde oluşacaktır (Şekil 2.2). Tünel 

ekseninden yan duvarlara doğru dik bir şekilde oluşan hatalar yatay refraksiyon hatalarıdır.  

Yatay refraksiyon hatasını etkileyen ana etmenler; zeminin jeolojik yapısı, tünel 

duvarlarındaki malzemeler, tünel içerisindeki makina ve araçların ısısı, havalandırma sistemi, 

şaft veya bağlantı tünellerinin varlığıdır.  

Yatay refraksiyon hatasını minimize etmenin en basit yolu, jeodezik ağ noktalarını aynı duvar 

tarafına değil karşılıklı duvar kenarlarına tesis etmek, tesislerin yerini duvardan 1-2 m uzağa 

yerleştirmek ve çaprazlama (karşılıklı duvar kenarlarına doğru) gözlem yapmaktır (Şekil 2.2).  

Tünellerde refraksiyon etkisini azaltmak için gyro-teodolit ve dispersometre kullanılmalıdır. 

  

Şekil 2. 2 Yatay refraksiyon hatası (sol) ve çapraz gözlem etkisi (sağ) [31], [33]  
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2.2 Çekül Sapması 

Yeryüzündeki tüm nesneler, Newton Çekim Yasasına göre hem birbirlerinin uyguladığı çekim 

kuvvetinin hem de dünyanın dönme etkisiyle merkezkaç kuvvetinin etkisi altındadır. 

Yerçekimi kuvveti ve merkezkaç kuvvetinin bileşkesi olan kuvvet, yerçekimi vektörü diğer 

bir deyişle gerçek gravite vektörü (gravite ivmesi), (yerçekimi ivmesi) [35], [36] olarak da 

adlandırılır ve “ɡ” sembolü ile gösterilir.  

Gerçek gravite vektörünün doğrultusu veya ipin ucuna bağlanmış denge halindeki çekül yönü, 

çekül doğrultusunu (düşey doğrultuyu) gösterir. Gerçek gravite vektörü, yüksekliğe ve coğrafi 

enleme göre değişiklik gösterir. Yeryüzündeki zemin katmanları ve kitle yoğunlukları ani 

değiştiğinde gerçek gravite vektörünün yönü (çekül doğrultusu) ve nivo yüzeyleri (jeoid 

yüzeyi) [37], [38] ani değişime uğrar. Yeryüzeyindeki her noktada çekül doğrultusu jeoide 

(nivo yüzeyine) diktir. Bu sebeple nivo yüzeyleri doğrusal değil gerçekte eğrisel bir yapıdadır. 

Zemin katmanlarının yoğunlukları aynı ise jeoidin eğriliği de aynıdır. Çekül doğruları gerçek 

anlamda doğru değil uzay eğrisi olduğundan çekül doğrusuna çekül eğrisi de denilmektedir. 

Bu sebeple çekül eğrisi boyunca çekül sapması da değişikliğe uğrar.  

 

Şekil 2. 3 Çekül sapması ve bileşenleri [39], [40] 

Yeryüzündeki bir noktadan geçen çekül eğrisi (gerçek gravite vektörü yönü) ile elipsoid 

normali (elipsoide diktir) arasındaki açıya çekül sapması ya da toplam çekül sapması denir ve 

" "  sembolü ile gösterilir. Çekül sapmasının farklı tanımları yapılabilir. Çekül sapması; 

astronomik başucu açısı ile jeodezik başucu açısı arasındaki farktır (Şekil 2.3). Jeoid normali 

olan doğal çekül doğrultusuyla elipsoid normali olan matematiksel çekül doğrultusu 

arasındaki farktır. Çekül sapması, gerçek gravite vektörünün doğrultusuyla normal (standart) 

gravite vektörünün doğrultusu arasında oluşan farklılıktır (Şekil 2.3). Gerçek gravite 

vektörünün yönüne astronomik ayakucu (nadir), bunun ters yönüne de astronomik başucu 

(zenit) denilmekte olup normal gravite vektörünün yönüne jeodezik ayakucu, bunun ters yönü 

jeodezik başucu olarak adlandırılır. Matematiksel çekül doğrultusu (elipsoid normali) 

jeodezik ölçmelerle (GNSS), doğal çekül doğrultusu astronomik gözlemlerle belirlenir. Çekül 
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sapmasının birbirine dik iki bileşeni vardır (Şekil 2.3). Kuzey-güney bileşeni kuzey yönünde 

artar ve sembolü "ζ " ya da " " , doğu-batı bileşeni doğu yönünde artar ve sembolü " " ’dir. 

Çekül sapmasının iki bileşeni birbirine dik olduğu için Pisagor Teoremi ile aşağıdaki 

formüller yazılabilir [31], [33], [41].  

𝜃2 = 𝜁2 + 𝜂2  ,   ζ=  cos    ,   sin    ,     arctan /                                        (2.1) 

Burada; ;  toplam çekül sapmasının yerel dik koordinat sistemindeki azimutudur.  

Çekül sapmasını belirlemek için 3 yöntem kullanılır: 1) Astro-jeodezik yöntemle belirlenen 

astro-jeodezik çekül sapması, 2) Gravimetrik yöntemle belirlenen gravimetrik çekül sapması, 

3) Topoğrafik-izostatik yöntemle belirlenen topoğrafik-izostatik çekül sapması. 

2.3 Karşılaşma Hatası 

Tüneller, hızlı ve ekonomik olması için genellikle çift taraftan açılır. İki farklı jeodezik ağdan 

açılmış iki farklı tünelin birbirlerine kavuştukları nokta karşılaşma noktasıdır. Hiçbir hata 

olmadığında karşılaşma noktası tek ve aynı nokta olacaktır. Fakat yapılan hatalar ve hataların 

yayılması kuralı gereği çift taraftan açılan tünellerde karşılaşma noktası farklılaşır ve 

karşılaşma hatası meydana gelir (Şekil 2.4).        

 

Şekil 2. 4 Karşılaşma noktası ve hatası [33] 

Şekil 2.4’de; ( );L  tünel ekseni boyunca yapılan hatadır ve tünelin boyuna doğrultu hatası 

(boyuna hata) diye adlandırılır. ( ) ;Qe   tünel eksenine dik olan hatadır ve tünelin enine 

doğrultu hatası (enine hata-yanal hata) diye adlandırılır. Boyuna doğrultu hatası ve enine 

doğrultu hatasının yanında yükseklik hatası ( )H  da vardır [32]. Enine doğrultu hatası ve 

yükseklik hatası tüneller için önemli iken boyuna doğrultu hatasının önemi daha azdır. 

(   ')P ve P  noktaları, tünelin iki tarafındaki farklı jeodezik ağlardan elde edilen karşılaşma 

noktaları olup (   ')P ve P  noktaları arasındaki mesafe, karşılaşma hatası/kapanma hatası/tünel 

doğrultu hatası/hizalama hatası/atılım hatası olarak da adlandırılır.    

2.4 Tünellerde Karşılaşılan Fiziksel Sorunlar  

Tünel inşaatı, fiziki çevreyle alakalı olduğu, yeraltında ve farklı jeolojik tabakalar içinde 

gerçekleştiği için pek çok fiziksel sorun meydana gelir. Tünellerde karşılaşılan fiziksel 

sorunlara örnek olarak gaz sorunu, ısı sorunu, su ve nem sorunu, kaya patlaması (kapak atma, 

kaya fırlaması), sökülme/dökülme ve kemerlenme sayılabilir [8], [42], [43], [44], [45]. Bu 
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sorunlarla baş edebilmek için tünellerde iyi bir havalandırma sistemi olmalı, sürekli gaz 

ölçümleri yapılmalı, mümkünse tüneller yeraltı su seviyesinin üzerinde inşa edilmeli veya iyi 

bir drenaj sistemi kurulmalıdır. Gerilmelerin oluşumunda kazı kesitinin şekli de çok etkilidir. 

Köşeli kazı kesitlerinde gerilmeler daha kuvvetli ve köşelerde daha sert, dairesel kazı 

kesitlerinde gerilmeler daha az ve daha yumuşak olmaktadır.   

3. TÜNEL AÇMA YÖNTEMLERİ 

Tünel açma metotları, uyguladıkları inşaat tekniklerine göre 5 gruba ayrılır [31], [32], [42], 

[43], [44], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54]: 1) Aç-Kapa metoduyla açılan 

tüneller, 2) Klasik metotla inşa edilen tüneller (Delme-Patlatma, NATM), 3) Tünel delme 

makinasıyla açılan tüneller (TBM, EPBM), 4) Batırma tünel (İmmersed Tube) metodu ile 

açılan tüneller, 5) Pipe-jacking (Boru İtme) yöntemi ile açılan tüneller (Tünel çapı<4-4,5 m). 

Tünellerin yönlendirilmesinde (aplikasyonunda) hem klasik yöntemler (total station, lazer 

cihazı) hem de klasik yöntemlerle desteklenen tünel açma makinaları (Road-header, TBM, 

EPBM) kullanılmaktadır [32], [46], [47], [49], [52].      

Hem tünel açma yöntemleri hem de tünellerin yönlendirilmesinde geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de jeodezik ölçmeler yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.  

 Aç-Kapa Yöntemi 

Aç-kapa yöntemi, derin kazı gerektirmeyen ve yüzeye yakın olan işlerde uygulanır. Zeminde 

kazı yapılıp destekleme ve beton işleri bitirildikten sonra tünelin üstü kapatılarak eski haline 

getirilir (Şekil 3.1). Yöntemin artıları; kolay olması, ucuz olması ve zeminde çökme 

olmamasıdır. Yöntemin eksileri; şehir içindeki binalar için tehlike oluşturması, trafik 

sıkışıklığı ve gürültüye sebep olmasıdır. Şehir içlerindeki içme suyu iletim ve kanalizasyon 

boşaltım tünelleri bu yöntemle yapılmaktadır. Kütahya Simav Tüneli ve Adana Metrosu bu 

yöntemle inşa edilmiştir.  

 

Şekil 3. 1 Aç-kapa metoduyla yapılan bir tünel [31] 

 Batırma Tüp Tünel (İmmersed Tube) Yöntemi 

Bu yöntemde, denizin altında inşaat yapılacağı için hidrografik ölçmeler, GNSS ölçümleri, 

batimetri ölçümleri, echosounder ve akustik algılayıcıların kullanıldığı komplike bir sistem 

olan APS (Acoustic Positioning Systems) Akustik Konumlandırma Sistemleri 

kullanılmaktadır [49]. Öncelikle batimetri ve hidrografik ölçümlerle deniz tabanının haritası 

çıkarılır [55], [56]. Çelik tüpler deniz tabanına indirilir. Echosounder’ın konumu, GNSS/RTK 
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teknolojisi ile belirlenir. Echosounder tarafından gönderilen akustik ses dalgaları, çelik tüpler 

üzerindeki akustik ses dalgası algılayıcıları tarafından algılanır. Diğer algılayıcılardan gelen 

sinyaller ile kontrol edilip tüpler olması gereken konumlarına yerleştirilir. Tüpler, birbirleriyle 

kenetlenir ve üzerleri kapatılır.  

  

Şekil 3. 2 Batırma tüp tünel ölçümü (sol) ve profil şeması (sağ) (Marmaray) [17], [46], [49]   

Bu yöntem, ilk defa 1893 yılında A.B.D.’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’daki 

kanalizasyon inşaatında ülkemizde ise Marmaray metro hattında uygulanmıştır. Marmaray’da 

tüp tünellerin yerleştirileceği en derin nokta, deniz yüzeyinin 58 m altındadır. Marmaray 

inşaatında 8,75 m yüksekliğinde 15,5 m genişliğinde ve çeşitli uzunluklarda 11 adet tüp tünel 

(1387 m) deniz tabanına yerleştirilmiştir (Şekil 3.2).    

 Pipe-Jacking (Boru İtme) Yöntemi 

Çapı 4-4,5 m altındaki tüneller mikro tünel olarak adlandırılır. Sistem bileşenleri; kazı 

makinası, itme boruları, itme birimi, malzeme çıkış ünitesi ve kontrol sistemidir. Şaft 

diplerine kazı makinası, makinayı itecek hidrolik pistonlar ve elektronik lazer ölçüm sistemi 

konumlandırılır. Hidrolik pistonlar sayesinde kazı makinası ileriye itilirken borular da itme 

sistemi yardımıyla birbiri ardına kazı yapılan boşluklara yerleştirilir. Döşenen borular aynı 

zamanda destekleme görevini üstlenir. Kazı makinasının konumu, elektronik lazer ölçüm 

sistemi tarafından sürekli ölçülerek kontrol kabinindeki ana bilgisayara gönderilir. Ana 

bilgisayarda yüklü bulunan proje ve makinanın anlık konumu karşılaştırılarak kazı 

makinasının proje içinde kalması sağlanır. Kazı yapılan pasa, borular yardımıyla dışarı atılır.            

 

Şekil 3. 3 Pipe-jacking yönteminin genel görünümü [50]   

 Klasik Metotla (NATM) Açılan Tüneller 
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Şartlara göre çabuk adapte olabilen ve Avusturyalı mühendis Prof. Ladislaus Von Rabcewics 

tarafından 1948 yılında ortaya atılan bir yöntem olan Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu 

“New Austrian Tunneling Method” (NATM), en çok kullanılan klasik tünel açma 

metotlarındandır [44], [57], [58], [59]. Kazı işlemi; üst yarı kazısı, alt yarı kazısı ve taban 

(invert) kazısı olmak üzere 3 kısımdır. Yöntemin temeli, ince birincil destekleme yapılarak 

kayanın enerjisini atması, kendi kendini tutması, yükün bir kısmını kayanın bir kısmını da 

destekleme elemanlarının taşıması sağlandıktan sonra ince ikincil (kalıcı) destekleme 

yapılarak hem maliyetlerden hem de zamandan tasarruf sağlanması ilkesine dayanır. Her türlü 

kazı kesitinde (10 m²-1500 m²) uygulanabilir. Geçici (birincil) destekleme elemanları olarak 

çelik hasır, çelik iksa, kafes iksa, püskürtme beton, kaya bulonu/ibo bulon, sürgü çubuğu, 

zemin çivisi, şemsiye borusu, geçici desteklemeden sonra kalıcı destekleme olarak 

donatılı/donatısız kemer betonları kullanılır (Şekil 3.4). Beton döküm sırası kazının tersine 

sırasıyla taban (invert) betonu, kiriş betonu, keçe ve membran, kemer betonu ve kablo kanal 

betonudur. Son olarak mekanik ve elektronik sistemler monte edilir. Kalıcı destekleme için 

deformasyonların yok denecek kadar az olması (aylık d<2 mm) gerekir [60].  

       

Şekil 3. 4 Tünellerde kazı ve destekleme elemanları (NATM) (Honaz Tüneli) 

NATM yönteminde, kazı sırasında yapılan deformasyon ölçümlerine (jeodezik ölçümler ve 

jeoteknik ölçümler) ve zemin durumuna göre proje detayları gözden geçirilerek en ekonomik 

en güvenli ve en ideal (optimum) durum elde edilir.  

NATM tekniğiyle tünel inşaatındaki en önemli konu, zemin ve kaya kütlesinin durumunu 

belirlemektir. Kaya kütlesinin durumunu belirlemek için çeşitli kaya sınıflandırma sistemleri 

(RQD, RMR, Q) geliştirilmiştir [42], [43], [45], [61]. Tünel inşaatlarında kullanılan kazı 

destek tipleri (A, B, C)-(sert zeminden yumuşak zemine doğru); zemin jeolojisi, yeraltı suyu, 

tünel üzerindeki yapılaşma, tünel geometrisi ve örtü kalınlığına bağlı olarak belirlenir. 

 Tünel Delme Makinası (TBM, EPBM) ile Açılan Tüneller 

TBM (Tunnel Boring Machine), silindirik formları sebebiyle tam cephe kazı yapabilen ve 

kazdığı zemini destekleyen ayrıca tünel inşaatında kullanılan sistemleri üzerinde barındıran 

bir teknolojiye sahip inşaat makinalarıdır. Zemin durumuna göre farklı tipleri mevcuttur.  

EPBM (Earth Pressure Balance Machine) (Zemin Basıncı Dengeleme Makinası), yumuşak ve 

akıcı yapıdaki zeminlerde kazı imkanı sağlayan ve değişik türde üretilen TBM makinalarıdır. 

Zemin formasyonuna bağlı olarak kazıcı kafada, kazıcı kafadaki keski türlerinde, tahkimat 

sistemlerinde ve pasayı taşıma sistemlerinde çeşitlilik görülür. Klasik makinalar gibi tek bir 

parçadan oluşmazlar. Makinaların özelliği ve büyüklüğü tamamen proje ve tünel verilerine 
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(zeminin jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, üst tarafta yapılaşma olup olmadığı, tünelin 

uzunluğu ve genişliği, tünelin geometrisi vb.) göre tasarlanır. 

   

Şekil 3. 5 TBM ve şematik görünümü [46], [47], [52], [62]  

TBM; gripper, schreitwerk, naclaufer ve schild (kalkan) olmak üzere 4 ana kısımdan oluşur ve 

bu kısımların kendine özel lokal koordinat sistemleri mevcuttur. TBM (EPBM) makinalarının 

kazıya başlaması için montajı yapıldıktan sonra makina bileşenlerinin geometrisi lokal 

koordinat sisteminde tanımlanır. Farklı koordinat sistemleri 2 tane lazer penceresi yardımıyla 

birbirine bağlanır. TBM (EPBM) sistem bileşenlerini özetlersek lazerli ve motorlu total 

station, geri bağlantı prizması, sanayi bilgisayarı, kablo veya radyo dalgalarıyla veri iletimi, 

inklinometre (boyuna ve enine eğimölçer), motor prizması (aktif lazer hedef ünitesi), büro 

iletişim hattı ve büro bilgisayarı sayılabilir.  

 

Şekil 3. 6 TBM ölçme düzeninin şematik görünümü [63] 

4. TÜNEL DEFORMASYONLARI 

İnsan eliyle veya depremler, gel-gitler, volkanik ve tektonik hareketler sebebiyle meydana 

gelen suni olaylar nedeniyle tünel, köprü, baraj vb. büyük mühendislik yapılarında veya 

etraflarında meydana gelen yatay ve düşey yönlerde oluşan burulma, çökme, oturma, 

yükselme, açılma, dönme, genişleme, bükülme gibi şekil bozukluklarına deformasyon 

(deformation) denilmektedir. Deformasyonlar etkilerine göre kalıcı deformasyonlar (kayma, 

çökme, dönme, genişleme, sünme, uzama) ve geçici deformasyonlar (burkulma, bükülme, 

eğilme) olarak 2 gruba ayrılır [64], [65], [66]. Kalıcı ve geçici deformasyonları izlemek 

amacıyla büyük yapıların üzerine ve çevresine sabitlenen noktaların jeodezik ve jeoteknik 

yöntemlerle periyodik olarak izlenmesi için yapılan çalışmaların tümü deformasyon 

ölçümlerini oluşturur.   
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Tünellerde oluşan deformasyonlar, kazıdan sonra ortaya çıkan gerilmelere karşı zeminin 

göstermiş olduğu reaksiyondur. Deformasyonların sebebi ve büyüklüğü birkaç faktöre 

bağlıdır. Bu faktörler; tünel açma metodu, tünel geometrisi, kesit özellikleri, zeminin jeolojik 

ve hidrojeolojik durumu ile kaya ve destekleme sınıflarıdır. “Deformasyon, kazı aynasından 

uzaklaşılsa dahi küçük oranlarda olsa da devam eder. Buna zeminin sürünmesi ya da zamana 

bağlı etkisi” denir [67]. Kazıdan sonra deformasyon oluşmasının 2 sebebi vardır [67]:  

(1) Zemine bağlı olarak kazıdan sonra oluşan gerilmelerin etkisi (kazı aynası ilerleme etkisi), 

(2) Zamana bağlı özelliklerin etkisi (yer sürünme etkisi). 

Deformasyon noktaları, şehir içi yapılaşmanın olduğu yerlerde hem tünel içine hem yüzeye 

hem de bina cephelerine tesis edilmelidir. Yüzeyler için uzun çelik çubuklar sağlam bir 

şekilde yere sabitlenmeli, binalar için nivelman bulonları bina cephelerine oturtulmalıdır 

(Şekil 4.1), (Şekil 4.2). Tünel içindeki deformasyon noktaları, belirli mesafelerde oluşturulan 

kesitler halinde ve her kesitte tüneli temsil edebilecek yerlere ve tüneli temsil edebilecek 

sayıda olmalı, en az zarar görecek bölümlere genellikle tünelin üst yarı ve alt yarı duvarlarına 

tesis edilmelidir (Şekil 4.2), (Şekil 4.3). Jeodezik ölçümler ve deformasyon ölçümlerinde 

kullanılan reflektör çeşitleri Şekil 4.4’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 4. 1 Tünel içinde ve dışında kullanılan deformasyon noktaları [68]  

  

Şekil 4. 2 Yüzey (solda), bina (ortada), tünel içi (sağda) deformasyon tesisleri [34] 
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Şekil 4. 3 Tünel içinde kullanılan deformasyon noktaları (Denizli Honaz Tüneli)  

         

Şekil 4. 4 Reflektör çeşitleri [69]   

Tünelde kazı yapılıp birincil desteklemeler (çelik hasır, çelik iksa, çelik kafes, püskürtme 

beton, kaya/ibo bulonu) yerleştirildikten sonra tünel üst yarı ve alt yarı duvarlarına 

deformasyon noktaları tahkim edilir. İlk hafta günlük, ikinci hafta 2 kez, üçüncü hafta 1 kez, 

dördüncü hafta 1 kez sonra ayda 1 defa olmak üzere deformasyon olmadığı anlaşılana kadar 

(d<2 mm/ay) jeodezik ölçümler yapılır [60]. Deformasyonun arttığı kesitlerde sayıya bağlı 

kalmaksızın ölçümler sıklaştırılarak deformasyon hızına göre günde en az 1 defa yapılmalıdır.  

4.1 Tünel Deformasyonlarını Belirleme Yöntemleri  

Tünellerde mutlak deformasyonları belirlemek için jeodezik yöntemler, bağıl deformasyonları 

belirlemek için de jeoteknik yöntemler kullanılır.    

4.1.1 LIDAR ve Yersel Lazer Tarama (YLT) Yöntemi 

LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) (Lazerle görüntüleme algılama ve mesafe 

tayini) yöntemi; yersel ve hareketli platformlardan GPS-IMU (İnertial Measurement Unit-

Sabit Ölçüm Ünitesi)/INS (İnertial Navigation Systems-Sabit Navigasyon Sistemleri) 

sistemleri ve lazer tarama teknolojisinin beraber kullanılmasıyla yüksek doğruluklu ve çok 

sayıda 3B (y, x, z) konum verisinin hızlı ve ekonomik bir şekilde elde edildiği bir sistemdir. 

LIDAR hava sisteminin bileşenleri; lazer tarayıcı, IMU/INS sistemleri ve GPS sistemidir 

(Şekil 4.5). 

LIDAR yöntemi, günümüzde arkeoloji, mimari, arşivcilik, yatırım kararları, endüstri, 

modelleme, şehircilik, planlama, cadde/sokak silüetleri, numarataj, tarihi binalar, madencilik, 

orman işleri, heyelan çalışmaları, enerji hatları, köprüler, harita yapımı, adli tıp, kalite 

kontrolü, olay yeri, CBS ve tünelcilik çalışmaları gibi pek çok alanda kullanılmaktadır [70], 

[71]. Lazer tarama cihazları, yersel ve hareketli ortamlarda kullanılarak farklı LIDAR 

görüntüleri elde edilebilmektedir [72]: Bu ortamlar;  

1) Yersel lazer tarama (YLT), 

2) Mobil (kara-deniz taşıtları), 
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3) Uzay (uydular), 

4) Hava araçları (uçak-helikopter). 

LIDAR sisteminin bileşenlerinden lazer tarayıcı; ışın gönderici, ışın alıcı, ışın tarama aynası 

ve kontrol ünitesinden meydana gelmekte olup farklı tipte tarama aynaları mevcuttur [73]. 

LIDAR sisteminin diğer bileşeni IMU/INS birimi; üzerindeki ivmeölçerler ve jiroskop 

sayesinde LIDAR tarayıcısının y, x, z eksenleri boyunca meydana gelen açısal sapmalarını 

(eğiklik, dönüklük, titreşim) anlık olarak ölçen ve kaydeden bir sistemdir [73].    

LIDAR sisteminin bir diğer bileşeni GPS birimi; hava araçlarına monte edilen GPS alıcıları 

ve CORS/RTK yöntemleri kullanılarak yine hava araçlarına takılan LIDAR tarayıcısının anlık 

ve gerçek zamanlı 3B konum bilgilerini ölçen bir sistemdir [73].  

 

Şekil 4. 5 LIDAR hava ölçme sistemi [73] 

Şekil 4.5’de görüleceği üzere belirli yükseklikte ve güzergahta uçuş yapan hava aracındaki 

lazer tarayıcıdan yüzeye lazer ışınları gönderilerek aşağıdaki topoğrafya belirli açılarda ve 

yoğunlukta taranır. Aynı anda GPS birimi tarafından lazer tarayıcının 3B konum bilgisi 

sürekli kaydedilir. Eksenler boyunca oluşan açısal sapmalar da IMU/INS birimi tarafından 

belirli aralıklarla ölçülür. 3 farklı bileşenden gelen datalar (lazer tarayıcıdan lazer ışınlarının 

tarama açıları, lazer ışınlarının mesafeleri ve yoğunlukları, IMU/INS’den lazer ışınlarının 

açısal sapmaları, GPS’den konum bilgileri) bilgisayar ortamında ve ilgili programlarda işlenir. 

Sonuçta araziye ait milyonlarca noktanın 3B konum bilgileri, kısa sürede, ekonomik ve 

yüksek doğrulukta elde edilmiş olur. Sistemin hassasiyetini etkileyen temel faktörler; hava 

aracının uçuş güzergahı, hava aracının uçuş hızı ve uçuş yüksekliği, lazer ışınlarının hızı, 

lazer tarayıcının kalitesi ve özellikleri, lazer tarama açısı ve tarama hızı, GPS doğruluğu, 

açısal sapmalar, atmosferik şartlar, lazer ışınlarının çoklu yansıma kayıt özelliği, filtreleme 

yöntemleri ve veri işlemesinde kullanılan yazılımlardır.  

Yersel Lazer Tarama (YLT) (Terrestrial Laser Scanning) (TLS) yöntemi; LIDAR 

yönteminin yersel olarak uygulanmasıdır. YLT sistemi, aşağıdaki bileşenlerden oluşur [74], 

(Şekil 4.6): 1) Lazer tarayıcı (tarama ünitesi), 2) Kontrol ünitesi, 3) Güç kaynağı, 4) 

Tripod/sehpa. 
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Şekil 4. 6 Yersel lazer tarayıcı (YLT) ve bileşenleri [75], [76]   

Lazer tarayıcıların özellikleri değişiklik göstermekle birlikte genellikle yatayda 360° ve 

düşeyde 270°’lik bir alan taranabilmektedir. Bazı tarayıcı modellerinde sayısal kameralar 

mevcuttur. Bu kameralar sayesinde ölçülen noktalara renk değerleri RGB (kırmızı, yeşil, 

mavi) verilerek renkli nokta kümeleri elde edilebilmektedir. Değişik alanlarda kullanılabilen 

farklı türde ve özellikte lazer tarayıcılar mevcuttur [77], [78]. Çalışmanın büyüklüğü, zaman, 

hız ve hassasiyete göre uygun bir lazer tarayıcı seçilmelidir. YLT cihazlarının bazıları total 

station mantığıyla çalışmamaktadır. Bu tip cihazlarla elde edilen noktalar, cihaz merkezine 

göre ve her istasyon noktasında herhangi bir doğrultuya yönlendirilmiş olarak elde edilen 

lokal koordinatlı verilerdir. Tek bir noktadan nesnenin lazer taraması yapılamıyorsa farklı 

istasyonlardan elde edilen lazer taramalar uygun yöntemlerle birleştirilerek bütün 

oluşturulmalı ve oluşturulan bütün jeodezik koordinat sistemine dönüştürülmelidir.   

YLT yöntemiyle ölçülen nokta bulutlarının doğruluğunu etkileyen faktörler; ölçüm yapılan 

objenin nitelikleri (rengi, pürüzlülüğü ve geçirgenliği), ortamdaki manyetik alan, ortamın 

nemi ve sıcaklığı, ortamdaki toz miktarı, lazer tarayıcının açı ve mesafe doğruluğu, tarayıcının 

çözünürlüğü, ışın kalınlığı ya da kenar etkisi, yansıyan ışının gücü ve objenin YLT cihazına 

olan uzaklığı sayılabilir. Beyaz renge yakın tonlarda ışın yansıması fazla olduğu halde siyah 

renge yakın tonlarda ışın yansıması daha azdır. Obje yüzeyinin düz ve pürüzsüz olduğu 

durumlarda 3B nokta kümeleri bozuk ve düzensizdir. Tarama yoğunluğu yükseltilerek veri 

kalitesi arttırılabildiği gibi lazer tarayıcı ile obje arasındaki mesafe kısaltılarak da veri kalitesi 

yükseltilebilir.  

YLT sistemi, son yıllarda yersel olarak özellikle tünel ölçümlerinde sıkça kullanılmaktadır. 

YLT yönteminde tünelin tamamı taranmaz. Özel olarak belirlenmiş ve tüneli temsil 

edebilecek kesitlerde tarama yapılıp tarama yapılmayan diğer kesitlerde enterpolasyon 

yapılarak tünelin tamamı için 3B nokta bulutları çok kısa bir sürede elde edilir (Şekil 4.7). 

Elde edilen nokta verileriyle yazılımlar sayesinde her türlü filtreleme (bölümleme temelli 

filtreleme, yüzey temelli filtreleme, morfolojik filtreleme, ilerleyen sıklaştırma), sınıflandırma 

ve enterpolasyon işlemleri hızlıca yapılabilmektedir [76], (Şekil 4.8). Kesitlerde 

enterpolasyon yapıldığı için farklı hatalara yol açması ve doğruluğunun diğer tekniklere göre 

düşük olması (100 m’de ±1 cm’nin altında mesafe/konum doğruluğu) yöntemin eksi 

taraflarını oluşturur [79].  
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Şekil 4. 7 Yüksek çözünürlüklü YLT ve tünel taramaları [32], [80] 

   

Şekil 4. 8 YLT ile üretilen tünel görüntüleri [77]  

YLT yöntemi ile GNSS sistemi birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilmekte ve istenilen 

ölçümler gerçekleştirilebilmektedir (Şekil 4.9).  

 

Şekil 4. 9 YLT ve GNSS teknolojisi [75]  

YLT cihazlarıyla elde edilen lokal koordinatlı nokta bulutlarının birleştirilmesini (bütünün 

oluşturulmasını) ve lokal koordinatlı nokta bulutlarının jeodezik koordinat sistemine 

dönüştürülmesini sağlayan yöntemler mevcuttur [81], [82], [83], [84], [85].  

4.1.2 Yakın Mesafe Fotogrametrisi 

Yakın mesafe fotogrametri yönteminde, yüzeyi/objeyi/tüneli temsil edebilecek uygun bir 

dağılımda ve yeterli sayıda referans noktasına gereksinim vardır. Fotoğraflama yapılacağı için 

yüzeyin/objenin/tünelin çok iyi aydınlatılmasına ve fotoğraflar ile referans noktalarının 

kıymetlendirilebilmesi için de 2 ayrı istasyondan çekilmiş stereo görüntülere (çift görüntülere) 

ihtiyaç duyulur. Yöntemin doğruluğu ±2,5 mm kadardır [79].  

4.1.3 Jeodezik Ölçü Yöntemi 

Tünel deformasyonlarını belirleyebilmek için tünel kazısı gerçekleştirilip geçici (birincil) 

destekleme yapıldıktan sonra belirli mesafelerde tünel tavanı ve yan duvarlarında tüneli temsil 
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edebilecek sayıda ve uygun yerlere deformasyon noktaları tesis edilir. Tesis edilen noktaların 

3B koordinatları (y, x, z), jeodezik ağ yardımıyla ve total station cihazlarıyla ölçülür (Şekil 

4.10). Mümkün olan durumlarda düşey deformasyonları belirlemek için geometrik/hassas 

geometrik nivelman yapılarak daha iyi sonuçlar elde edilebilir.    

 

Şekil 4. 10 Total station ile deformasyon ölçümü [52] 

Tünel deformasyonları için değişik zamanlarda periyodik olarak jeodezik ölçümler yapılır. 

0( )t  periyodundaki ilk ölçümler 0 0 0( ,  ,  z )y x  referans ölçüsü olarak kabul edilir. ( )it  

periyotlarında gerçekleştirilen sonraki ölçümler ( ,  ,  z )i i iy x , referans ölçümleriyle 

karşılaştırılarak 0 0 0( ,   ,   z )i i iy y x x z    noktaların deformasyonları (yer değiştirmeleri) 

belirlenir [54], [86]. Noktaların (y) ve (x) koordinat farkları yatay yöndeki yer değiştirmeleri, 

(z) koordinat farkları da düşey yöndeki yer değiştirmeleri göstermektedir.   

4.1.4 Lazer İnterferometri Sistemi (Laser Interferometry System) (LIS) 

TBM (EPBM) makinaları ile tünel açılmasında segmentler, segment kalıpları ve segmentlerin 

imalatı gündeme gelmektedir. Segment kalıplarının imalatı çok hassas yapılmalıdır ki 

segmentlerin imalatı da minimum hatayla gerçekleştirilebilsin [34]. Hatalı üretilen 

segmentler, tünel inşaatında birbirleriyle tam bağlanamayacak, segmentlerin mukavemeti 

azalacak ve tünel içine yeraltı sularının sızmasına sebep olacaktır. Segmentlerin üretimi ve 

montajlarının kontrolünde kullanılan en etkili yöntemler; Lazer İnterferometri Sistemi [87], 

[88], [89], yakın resim fotogrametrisi [79] ve çoklu teodolit yöntemidir. Lazer interferometri 

yönteminde bu iş için özel olarak üretilmiş lazer interferometri cihazları ve kutupsal koordinat 

ölçü yöntemi kullanılır (Şekil 4.11).  

 

Şekil 4. 11 Segment kalıbı ve segmentlerin ölçümü [47]   

4.1.5 Jeoteknik Yöntemler 
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Tünel ve çevresindeki deformasyonları belirlemek için kullanılan birçok jeoteknik yöntem 

mevcuttur [44], [49], [52], [54], [86], [90], [91], [92], [93], [94]. Bu yöntemlere örnek olarak 

Şerit (Tape) ekstansometre ölçümleri, çubuk ekstansometre ölçümleri, inklinometre ölçümleri, 

yüzey ve bina oturma ölçümleri, ankraj yük hücre ölçümleri, kaya bulonu yük hücre ölçümleri 

sayılabilir. Ayrıca hidrolik basınç hücre ölçümleri, tiltmetre (eğimölçer), strain-gage 

(strengeç), piezometre, manyetik oturma kolonları gibi yöntemler de mevcuttur. Manometre 

(basınçölçer), manyetometre, radon ölçer, sismograf, gravimetre, voltmetre ve ring konverjans 

ölçüm sistemleri de kullanılan jeoteknik yöntemlerdendir.   

5. DEFORMASYON ANALİZİ 

Deformasyon analizi; deformasyonları belirlemek için yapılan ölçümlerin belirli hassasiyetler 

içinde yapılması, yatay ve düşey hareketlerin belirlenmesi, hareketlerin anlamlı hareketler 

olup olmadığına karar verilebilmesi için uyuşumsuz ve hatalı ölçülerin ayıklanması, ölçülerin 

gerektiğinde yenilenmesi, matematiksel model oluşturulup dengeleme yapılması, ortaya çıkan 

sonuçların istatistik bilimi yardımıyla yorumlanması ve yorumlara göre gereken tedbirlerin 

alınması süreçlerinin bütünüdür.  

Deformasyon ölçme ve modelleme teknikleri olarak yüzeyin/objenin/tünelin fiziksel 

özelliklerine (büyüklüğüne, geometrisine), çevre şartlarına (zemin durumu, sıcaklık, basınç, 

rüzgar, yağış vb.) ve objede/tünelde beklenen hareketlerin özelliği ve büyüklüğüne göre 3 

yöntem söz konusudur [64], [65], [66], [95]. Bu yöntemler; statik yöntemler, dinamik 

yöntemler ve kinematik yöntemlerdir.   

5.1 Deformasyon Analiz Yöntemleri   

Deformasyon ölçümü ve analizinde kullanılan pek çok yöntem mevcuttur  [54], [65], [67], 

[79], [86], [96], [97], [98]. Bu yöntemler; En Küçük Kareler Yöntemi, Serbest Ağ 

Dengelemesi (Tüm İz Minimum-Kısmi İz Minimum), Ortalama Aykırılıklar Yöntemi (Teta 

Kare 2 ), Kalman Filtreleme Yöntemi, Mierlo Yöntemi, Cholesky Çarpanlara Ayırma 

Yöntemi, Analitik Yöntemle Deformasyon Analizi, Bağıl Güven Elipsleri Yöntemi, 

Yükseklik Farkları ile Deformasyon Analizi, Helmert Varyans Bileşen Tahmin (HVBT) 

Yöntemi, MINQUE Varyans Bileşen Tahmin Yöntemi, S-Transformasyonu (Dönüşümü) 

Yöntemi, Eğri Kümelenmesi Yoluyla Deformasyon Analizi, Zamana Bağlı Deformasyonların 

Tünel Yakınsamasına Etkisi, Yer Değiştirme Vektörü ve Yer Değiştirme Vektör Yönelimi, 

Yer Değiştirme Vektörüyle Deformasyon Analizi ve Sonlu Elemanlar Yöntemidir.  

Deformasyon analiz yöntemlerinden yer değiştirme vektörüyle deformasyon analizi yöntemi 

anlatılmış ve bu yöntemle Denizli Honaz Tünelinde deformasyon uygulaması yapılmıştır.       

5.1.1 Yer Değiştirme Vektörüyle Deformasyon Analizi  

Tünellerde belirli aralıklarda kesitler (profiller) oluşturulur. Bu kesitler üzerinde tavan ve yan 

duvarlarda deformasyon analizinde kullanılmak üzere tüneli en iyi şekilde temsil edecek 

sayıda ve uygun dağılımda deformasyon noktaları tesis edilir. Deformasyon noktalarının 
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koordinatları, tünel içindeki jeodezik ağdan ve jeodezik ölçüm aletleriyle periyodik olarak 

ölçülür (Şekil 4.10), (Şekil 5.1). Çeşitli periyotlarda ölçülmüş koordinatlar yardımıyla oluşan 

yer değiştirmeler belirlenir [54], [86]. 
0( )t  zamanındaki ilk yapılan ölçüm değerleri 

0 0 0( ,  ,  z )y x  başlangıç değerleri olarak kabul edilir. Tüm deformasyon noktalarında ( )it  

zamanındaki ( ,  ,  z )i i iy x  koordinatlarından 0( )t  zamanındaki ilk ölçülen 0 0 0( ,  ,  z )y x  

koordinatları çıkarılır 0 0 0( ,   ,   z ).i i iy y x x z      

 

Şekil 5. 1 Tüneldeki deformasyon noktalarının jeodezik ölçümü [54], [86]  

Koordinat farkları, nokta hareketlerini gösteren yer değiştirme vektörü, noktaların ölçü 

periyotlarındaki genel ortalama hatası, kesitin genel ortalama hatası, koordinat farklarının 

ortalama hatası, deformasyon vektörünün ortalama hatası ve test büyüklüğü aşağıdaki 

eşitliklerle hesaplanır [54], [86].  

Farklı zamanlarda ( )j  noktasındaki koordinat farkları; 

1 1 1 0
       ,     =    ,                       

o ot t t t tj tj jdy y y dx x x dz z z                                                           (5.1) 

( )j  noktasındaki yer değiştirme (hareket) (deformasyon) vektörü;   

2 2 2
j j j jd dy dx dz                                                                                                               (5.2) 

Kesitte bulunan ( )j  noktasının ölçü periyotlarındaki tüm koordinatlarına göre bulunan genel 

ortalama hatası;  

2 2 2

0

(
   ,   ( 1,  2,  3,.....,  )  ,   ( 1,  2 ,  3,.....,  )

3 ( 1)
i i i

j

y x z
m i n j k

n

   
  

 
                                    (5.3) 

Burada; ( , , ) ;  
i i iy x z   nokta koordinatlarının ortalama koordinat değerlerinden olan farklar 

( i ort iX    düzeltmeler),  ;n  ölçü periyodu sayısı,  ;k  kesitteki nokta sayısıdır.  

Kesit için bulunan genel ortalama hata;   

0
1

0

j

k

j

m

m
k





                                                                                                                          (5.4)   
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Koordinat farklarının ortalama hatası; 

0, , 2dy dx dzm m m m                                                                                                        (5.5)  

(5.2) denkleminde nokta koordinatları arasındaki korelasyon dikkate alınmadan hata yayılma 

kuralı uygulandığında aşağıdaki formülde belirtilen deformasyon vektörünün ortalama hatası 

bulunur [54].  

Deformasyon vektörünün ortalama hatası; 

     
2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2j

j j j

d dy dx dz

j j j j j j j j j

dy dx dz
m m m m

dy dx dz dy dx dz dy dx dz
     

     
                          (5.6) 

Test büyüklüğü;        serbestlik derecesi;  

j

j

j

d

d
T

m
                   ,          f n u                                                                                       (5.7)  

Eşitliklerde;  ;jd  nokta hareketini gösteren yer değiştirme vektörünü,  ;jT  test büyüklüğünü, 

;
jd

m jd  vektörünün ortalama hatasını,  ;f  serbestlik derecesini,  ;n  bir kesitin tüm 

periyotlarındaki toplam ölçü sayısını,  ;u   kesitteki toplam nokta sayısını (k) göstermektedir. 

jT  değeri, ttablo değeriyle karşılaştırılır. ,0.975j fT t  ise noktanın geçen süre esnasında hareket 

ettiğine [54], [86], ,0.975j fT t  ise noktanın geçen süre zarfında hareket etmediğine hükmedilir.  

Yukarıda anlatılan deformasyon ölçümleri ve analiz süreci, Şekil 5.2’de özetlenmiştir.              

 

Şekil 5. 2 Jeodezik ölçülerle yapılan deformasyon analizi [54]   

6. DEFORMASYON UYGULAMASI (DENİZLİ HONAZ TÜNELİ) 
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6.1 Tünel ve Bağlantı Yolları Genel Durumu 

Denizli ili Honaz İlçesi Ovacık Mahallesi sınırları içerisinde bulanan Honaz Tüneli ve 

bağlantı yolları; Denizli Çevre Yolları Projesinin Denizli-Ankara Karayolunu (Kale 

Kavşağından) Denizli-Antalya Karayoluna (Cankurtaran Kavşağına) bağlayacak yaklaşık 14 

km’den oluşan 2. etabını oluşturmaktadır (Şekil 6.1).  

 

Şekil 6.1 Denizli çevre yolları ile Honaz Tüneli ve bağlantı yolları     

Tünel inşaatının yapılmasıyla 22500 ağacın kesilmesi ve 554000 m2 arazinin kamulaştırılması 

önlenmiş olup 4200000 m3 kazı yerine 1700000 m3 kazı yapılması sağlanmıştır. Ayrıca trafik 

güvenliği, hava ve gürültü kirliliği, ekonomik ve çevre etkenler ile seyahat süresinin kısalması 

gibi pek çok olumlu etkisi de mevcuttur.   

Honaz Tüneli, sağ tüp uzunluğu 2530 m ve sol tüp uzunluğu 2540 m olmak üzere çift tüpten 

oluşmaktadır (Şekil 6.2). Sağ tüpün başlangıç/bitiş kilometreleri (10+595/13+125), sol tüpün 

başlangıç/bitiş kilometreleri (10+585/13+125). Tüplerin çapları 6,5 m olup tüp genişlikleri 11 

m’dir. Tüplerin içinde 5’er adet sığınma cebi ve tüpler arasında 5 adet bağlantı tüneli 

mevcuttur. Tünelin üst kotu ile yüzey arasındaki maksimum örtü kalınlığı 226 m olup tüplerin 

eksenleri arasındaki mesafe de 28 m’dir. Tüneller, Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (New 

Austrian Tunnelling Method) (NATM) ile inşa edilmektedir. Kazı işlemi için sert zeminlerde 

dinamit, diğer zemin türlerinde kırıcı ve taşıma için de kamyonlar kullanılmaktadır. Geçici 

(birincil) destekleme elemanları olarak zemin sınıflarına göre çelik hasır, 0,50-1 m aralıklarla 

çelik iksa ve 3 m’de bir çelik kafes, püskürtme beton, ibo bulonu, keçe, membran, kalıcı 

destekleme olarak kemer betonları kullanılmaktadır (Şekil 6.3).    

     

Şekil 6. 2 Honaz Tüneli giriş portalı (sol) ve çıkış portalı (sağ) 
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Şekil 6. 3 Honaz Tüneli inşaatından görünümler   

Tünel ölçmelerinde Leica TS09 Plus total station ile Casio FX 880P hesap makinası, tünel 

yazılımlı Leica Viva TS16 robotik total station, Bosch Gol 20 D model nivo, Amberg Tunnel 

2.0 yazılımı ve çeşitli CAD yazılımları kullanılmaktadır (Şekil 6.11). Bağlantı yollarının 

yapımında Topcon GR5 model GNSS alıcıları, Bosch Gol 20 D model nivo ve çeşitli CAD 

yazılımları kullanılmaktadır.  

Denizli ili, 50 km uzunluğunda ve 24 km genişliğinde KB-GD uzanımlı çöküntü havzasında 

kalmakta, tektonik olarak 1. derece deprem bölgesinde bulunmakta olup Gediz, Çürüksu ve 

Büyük Menderes grabenlerinin kesişim noktasında yer almaktadır [99]. Honaz Tünelinin 

yapıldığı arazinin zemin yapısı, B3i-C2-C3 kaya sınıflarından meydana gelmekte olup 

yaklaşık %80’lik kısmı C2, yaklaşık %16’lık kısmı C3 ve yaklaşık %4’lük kısmı da B3i 

zemin sınıfından oluşmaktadır.  

6.2 Karayolu ve Tünel İçin Döşenen Jeodezik Ağ  

Bağlantı yolları ve Honaz Tünelini içine alacak ve yaklaşık 17 km’lik ilave güzergahı da 

(Şekil 6.4) kapsayacak şekilde jeodezik ağ tesis edilmiş olup [29] a göre ölçümleri ve 

hesapları yapılmış, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün isteğiyle Denizli Tapu ve Kadastro 

18. Bölge Müdürlüğünce 2007 yılı sonunda kontrolü ve tescili yapılmıştır [100]. İş 

kapsamında 4 adet tescilli C1 noktası, 1 adet tescilli C2 noktası ve 4 adet tescilli TUTGA 

noktası kullanılarak 2 adet yeni C2 (SGA) noktası, 10 adet C3 (ASN) noktası ve 268 adet C4 

(poligon) noktası GNSS tekniğiyle üretilmiştir (Şekil 6.5), (Şekil 6.6), (Şekil 6.7). Baz 

mesafelerinin C2 noktalarında 15 km’yi, C3 noktalarında 10 km’yi ve C4 noktalarının üst 

dereceli noktalara uzaklıklarının da 5 km’yi aşmadığı görülmüştür. Nivelman işlemi için 1 

adet HGK (Harita Genel Komutanlığı) noktası ve 2 adet TCK (Türkiye Cumhuriyeti 

Karayolları) noktası kullanılmış, 2 etap halinde gidiş-dönüş nivelmanı ile serbest ve dayalı 

dengeleme yapılmış ve 25 adet AN (Ana Nivelman) noktası üretilmiştir (Şekil 6.8). C4 

noktalarının kotları AN noktalarından geometrik nivelmanla verilmiş, 7 adet C4 noktasının 

kotu diğer C4 noktalarından trigonometrik nivelmanla taşınmıştır (Şekil 6.9). GNSS ölçümleri 

için çift frekanslı Leica SR 500 ve Leica SYSTEM 1200 alıcı cihazları ve baz çözümleri için 

Leica Geo Office yazılımı kullanılmıştır. C2 noktaları için serbest ve dayalı dengeleme, C3 

noktaları ve C4 noktaları için dayalı dengeleme yapılmıştır [100].      
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Şekil 6. 4 Jeodezik ağ güzergahı (Honaz Tüneli, bağlantı yolları ve ana yollar)  

   

Şekil 6. 5 Honaz Tüneli giriş portalındaki pilyeler    

  

Şekil 6. 6 Honaz Tüneli çıkış portalındaki pilyeler  

                          

Şekil 6. 7 C2 (sol) ve C3 noktalarının ölçüm kanavaları (Honaz Tüneli bağlantı yolları) [100]  
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Şekil 6. 8 Nivelman kanavası 1. etap (sol) ve 2. etap (Honaz Tüneli bağlantı yolları) [100] 

  

Şekil 6. 9 Geometrik (sol) ve trigonometrik nivelman (Honaz Tüneli bağlantı yolları) [100] 

6.3 Deformasyon Uygulaması (Denizli Honaz Tüneli) 

Denizli Honaz Tünelinde gerçekleştirilen deformasyon uygulamasında sol tüpte 1-SOL 

(11+764.38 km) ile 14-SOL (11+964.00 km) arasında 14 kesit (profil), sağ tüpte 15-SAĞ 

(11+928.00 km) ile 29-SAĞ (12+247.00 km) arasında 15 kesit olmak üzere toplam 29 kesitte 

tünel üst yarısına sabitlenen 5’er adet deformasyon noktası (Şekil 4.3), ilk gün ve diğer 

günlerde total station cihazıyla periyodik olarak tünel içindeki jeodezik ağdan ölçülmüştür 

(Şekil 6.10), (Şekil 6.11). 1 nolu nokta sol üst yarıya, 2 nolu nokta sol omuza, 3 nolu nokta 

eksene, 4 nolu nokta sağ omuza ve 5 nolu nokta sağ üst yarıya monte edilmiştir (Şekil 6.12). 

1-SOL kesitinde 5 nolu nokta ve 23-SAĞ kesitinde 2 nolu nokta mevcut değildir.   

   

Şekil 6. 10 Honaz Tüneli içindeki pilyeler ve konsol (sağ) 

    

Şekil 6. 11 Total station ile yapılan jeodezik ölçümlerden görünümler (Honaz Tüneli)  
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Şekil 6. 12 Honaz Tünelinde deformasyon uygulaması yapılan kesitler ve noktalar  

Deformasyon nokta tesislerinin duvarlara tahkim edildiği gün yapılan ölçümler referans 

ölçümü kabul edilmiş, diğer günlerde yapılan ölçümler referans ölçümünden çıkarılarak 

koordinat farkları bulunmuş (dy, dx, dz) ve ölçüm periyotları için ayrı ayrı olmak üzere 

noktaların yer değiştirmelerini gösteren deformasyon vektörleri (dj) hesaplanmıştır. 

Noktaların tüm periyotlarda ölçülen koordinatlarının aritmetik ortalamaları alınmıştır (Yort, 

Xort, Zort). Aritmetik ortalama koordinatlarından periyotlardaki koordinatların sırasıyla farkları 

alınarak periyotlardaki koordinatların düzeltmeleri (νi) hesaplanmıştır. Noktaların ortalama 

hataları (m0j), kesitin genel ortalama hatası (m0), koordinat farklarının ortalama hataları (mdy, 

mdx, mdz) ve deformasyon vektörünün ortalama hatası (mdj) bulunmuştur. Noktalardaki 

hareketlerin anlamlı olup olmadığını saptayabilmek için deformasyon vektörü ve 

deformasyon vektörünün ortalama hatasından periyotların test büyüklükleri (T j) 

hesaplanmıştır. Hesaplanan test büyüklükleri (1-α/2, α=0,05) güven aralığında (tf,0.975) tablo 

değerleriyle karşılaştırılmıştır. Test büyüklüğünün (tf,0.975) tablo değerinden büyük olduğu 

periyotlardaki deformasyon noktalarında anlamlı hareketler oluştuğu sonucuna varılmıştır  

[54], [86]. Ayrıca her kesit için periyotlarda oluşan deformasyon vektörlerinin zamana göre 

değişimlerini gösteren grafikler çizilmiştir. 29 adet kesit için söz konusu tüm büyüklüklerin 

hesabında, Bölüm 5.1.1’deki eşitlikler kullanılmıştır.    

Uygulama yapılan sol ve sağ tüplerdeki kesitlerde, ölçüm yapılan günleri, ölçüm yapılan 

günlerin toplam sayılarını ve kesitlerin kilometrelerini gösteren çizelgeler aşağıda 

sunulmuştur (Çizelge 6.1), (Çizelge 6.2).   
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Çizelge 6. 1 Honaz Tüneli SOL tüpünde uygulama yapılan kesitlerin ölçüm periyotları 

 

KESİT NO 

(SOL TÜP)
KM PERİYOTLAR

PERİYOT   

SAYISI

PERİYOT SAYISI   

TOPLAMI
2017 TEMMUZ 21-22-25-28 4

2017 AĞUSTOS 8-17 2

2017 EYLÜL 6-15 2

2017 EKİM 20 1

2017 KASIM 20 1

2017 EYLÜL 10-11-12-13-15-16-18-20-25 9

2017 KASIM 10-20 2

2017 EYLÜL 15-16-18-19-20-25 6

2017 EKİM 2-16 2

2017 KASIM 10-20 2

2017 EYLÜL 10-11-12-13-15-16 6

2017 EKİM 2-16 2

2017 KASIM 10-20 2

2018 MART 12 1

2017 EYLÜL 20-21-22-23-24-25-26 7

2017 EKİM 2 1

2017 KASIM 10 1

2017 ARALIK 20 1

2018 ŞUBAT 26 1

2018 MART 12 1

2017 EKİM 10-11-12-13-14-16-17-18 8

2017 KASIM 10-20 2

2018 ŞUBAT 9-26 2

2018 MART 12-20 2

2017 KASIM 1-2-3-4-5-6-8-15-20 9

2018 ŞUBAT 9-19-26 3

2018 MART 12-20-28 3

2018 NİSAN 5 1

2018 ŞUBAT 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26 11

2018 MART 10-20-25-28 4

2018 NİSAN 5 1

2018 ŞUBAT 10-11-12-13-14-15-16-17-19-26 10

2018 MART 12-20-28 3

2018 NİSAN 5 1

2018 MART 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-20 11

2018 NİSAN 28 1

2018 MAYIS 10-22 2

2018 MART 15-16-17-18-19-20-21-23-28 9

2018 NİSAN 2-20 2

2018 MAYIS 22 1

2018 MART 25-26-27-28-29-30-31 7

2018 NİSAN 1-2-26 3

2018 MAYIS 4-22 2

2018 NİSAN 25-26-27-28-29-30 6

2018 MAYIS 1-2-4-15 4

2018 TEMMUZ 15 1

2018 NİSAN 28-29-30 3

2018 MAYIS 1-2-3-4-15 5

2018 HAZİRAN 12 1

2018 TEMMUZ 15 1

1113-SOL

1014-SOL

1410-SOL

1211-SOL

1212-SOL

11+900.00

11+911.00

11+940.00

11+953.00

11+964.00

7-SOL 16

8-SOL 16

149-SOL

11+860.00

11+870.00

11+885.00

4-SOL 11

5-SOL 12

6-SOL 14

11+805.00

11+820.00

11+840.00

101-SOL

112-SOL

103-SOL

11+764.38

11+778.00

11+791.00
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Çizelge 6. 2 Honaz Tüneli SAĞ tüpünde uygulama yapılan kesitlerin ölçüm periyotları 

 

KESİT NO 

(SAĞ TÜP)
KM PERİYOTLAR

PERİYOT   

SAYISI

PERİYOT SAYISI    

TOPLAMI
2017 EYLÜL 25-26-27-28-29-30 6

2017 EKİM 2-10-20 3

2017 KASIM 20 1

2018 ŞUBAT 26 1

2018 MART 12-20 2

2018 NİSAN 5 1

2017 KASIM 1-2-3-4-5-7-10 7

2018 OCAK 15 1

2018 ŞUBAT 19-26 2

2018 MART 12-20-28 3

2018 NİSAN 5 1

2018 ŞUBAT 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26 11

2018 MART 12-20-25-28 4

2018 NİSAN 5 1

2018 MART 15-16-17-18-19-20-21-23-25-28 10

2018 NİSAN 5 1

2018 MAYIS 22 1

2018 MART 15-16-17-18-19-20-21-23-25-28 10

2018 NİSAN 10 1

2018 MAYIS 22 1

2018 MART 25-26-27-28-29-30 6

2018 NİSAN 30 1

2018 MAYIS 2 1

2018 HAZİRAN 4 1

2018 TEMMUZ 15 1

2018 MART 25-26-27-28-29-30-31 7

2018 NİSAN 1-2-26 3

2018 HAZİRAN 12 1

2018 TEMMUZ 15 1

2018 NİSAN 25-26-27-28-29-30 6

2018 MAYIS 1-2-3-4 4

2018 HAZİRAN 12 1

2018 TEMMUZ 15 1

2018 NİSAN 25-26-27-28-29-30 6

2018 MAYIS 1-2-3-4 4

2018 HAZİRAN 12 1

2018 TEMMUZ 15 1

2018 NİSAN 28-29-30 3

2018 MAYIS 1-2-3-4 4

2018 HAZİRAN 12-30 2

2018 TEMMUZ 15 1

2018 MAYIS 10-11-12-13-14-15-17 7

2018 HAZİRAN 12-30 2

2018 TEMMUZ 15 1

2018 MAYIS 10-11-12-13-14-15-17 7

2018 HAZİRAN 12-30 2

2018 TEMMUZ 15 1

27-SAĞ 12+210.00 2018 TEMMUZ 5-6-7-8-9-10-11-12-15 9 9

28-SAĞ 12+228.00 2018 TEMMUZ 5-6-7-8-9-10-11-12-15 9 9

29-SAĞ 12+247.00 2018 TEMMUZ 5-6-7-8-9-10-11-12-15 9 9

20-SAĞ 10

24-SAĞ 10

25-SAĞ 10

12+034.00

26-SAĞ 10

21-SAĞ 12

22-SAĞ 12

23-SAĞ 12

12+051.00

12+064.00

12+079.00

12+094.00

12+110.00

12+128.00

18-SAĞ 12

19-SAĞ 12

15-SAĞ 14

16-SAĞ 14

17-SAĞ 16

11+928.00

11+960.00

11+978.00

12+000.00

12+017.00
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Çizelge 6. 3 Honaz Tüneli 12-SOL kesiti uygulama değerleri  

 

12-SOL kesitinde (11+940.00), 25 Mart-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında 12 periyotta 5 nokta 

ölçülmüştür. 5. periyotta (29 Mart), 2 nolu noktada anlamlı hareket başlayıp devam etmiştir. 

6. periyotta (30 Mart), 1-3-4 nolu noktalarda anlamlı hareketler başlayıp devam etmiş, 7. 

periyotta (31 Mart), 5 nolu noktada anlamlı hareket başlamış ve devam etmiştir. Son periyotta 

(22 Mayıs) en çok değişim, 2-4-1-5-3 noktalarında ve sırasıyla 63,4-61,6-53,7-53,2-52,8 mm 

görülmüştür (Çizelge 6.3). Tüm periyotların genel ortalama özet değerlerine göre 1 noktası Y 

ekseninde (-9,0) mm, X ekseninde (-3,0) mm, Z ekseninde (-30,5) mm, 2 noktası Y ekseninde 

(-7,0) mm, X ekseninde (-13,9) mm, Z ekseninde (-35,7) mm hareket etmiştir. 3 noktası Y 

ekseninde (-6,5) mm, X ekseninde (-5,8) mm, Z ekseninde (-30,4) mm, 4 noktası Y ekseninde 

(-8,7) mm, X ekseninde (-13,0) mm, Z ekseninde (-32,0) mm hareket etmiştir. 5 noktası Y 

ekseninde (-4,3) mm, X ekseninde (-8,4) mm, Z ekseninde (-30,2) mm hareket etmiştir 

(Çizelge 6.5).   

 PERİYOT

Y
X

Z mₒ 
(mm)

m²dy 

m²dx 

m²dz    

(mm²)

(tf,0.975= 

2.00)

TARİH

Y
X

Z 1 2 3 4 5 d1 d2 d3 d4 d5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 AÇIKLAMA

Y 68.1 41.2 35.0 64.0 15.3
X 7.6 162.6 28.4 142.0 58.8
Z 784.0 1072.6 774.7 860.4 765.4
Y -6 0 0 0 0 5.1 41.2 35.0 64.0 15.3
X 0 -5 0 -10 -7 7.6 60.1 28.4 3.7 0.4
Z -6 -7 -7 -5 -7 484.0 663.1 434.0 592.1 427.1
Y -6 0 -4 -3 -3 5.1 41.2 3.7 25.0 0.8
X 0 -9 0 -10 -7 7.6 14.1 28.4 3.7 0.4
Z -8 -15 -14 -12 -13 400.0 315.1 191.4 300.4 215.1
Y -7 -7 -4 -3 -3 1.6 0.3 3.7 25.0 0.8
X 0 -9 -3 -12 -7 7.6 14.1 5.4 0.0 0.4
Z -18 -23 -22 -18 -18 100.0 95.1 34.0 128.4 93.4
Y -7 -7 -4 -9 -3 1.6 0.3 3.7 1.0 0.8
X 0 -14 -3 -12 -7 7.6 1.6 5.4 0.0 0.4
Z -25 -28 -25 -23 -23 9.0 22.6 8.0 40.1 21.8
Y -7 -7 -4 -9 -3 1.6 0.3 3.7 1.0 0.8
X -3 -14 -3 -12 -7 0.1 1.6 5.4 0.0 0.4
Z -30 -32 -30 -28 -28 4.0 0.6 4.7 1.8 0.1
Y -7 -7 -5 -9 -3 1.6 0.3 0.8 1.0 0.8
X -3 -14 -7 -12 -7 0.1 1.6 2.8 0.0 0.4
Z -32 -36 -30 -32 -30 16.0 10.6 4.7 7.1 5.4
Y -7 -7 -8 -9 -3 1.6 0.3 4.3 1.0 0.8
X -3 -14 -7 -12 -7 0.1 1.6 2.8 0.0 0.4
Z -34 -38 -30 -34 -32 36.0 27.6 4.7 21.8 18.8
Y -7 -10 -8 -11 -3 1.6 12.8 4.3 9.0 0.8
X -7 -14 -7 -12 -7 18.1 1.6 2.8 0.0 0.4
Z -36 -41 -32 -37 -34 64.0 68.1 17.4 58.8 40.1
Y -13 -10 -10 -13 -8 22.6 12.8 16.7 25.0 16.7
X -7 -18 -10 -17 -12 18.1 27.6 21.8 25.8 18.8
Z -47 -57 -46 -52 -47 361.0 588.1 330.0 513.8 373.8
Y -16 -11 -12 -14 -9 60.1 21.0 37.0 36.0 25.8
X -5 -19 -12 -17 -12 5.1 39.1 44.4 25.8 18.8
Z -49 -58 -48 -54 -49 441.0 637.6 406.7 608.4 455.1
Y -16 -11 -12 -16 -9 60.1 21.0 37.0 64.0 25.8
X -5 -23 -12 -17 -12 5.1 105.1 44.4 25.8 18.8
Z -51 -58 -50 -57 -51 529.0 637.6 491.4 765.4 544.4

-9.0 -7.0 -6.5 -8.7 -4.3

-3.0 -13.9 -5.8 -13.0 -8.4

-30.5 -35.7 -30.4 -32.0 -30.2

-10.4 -8.7 -8.4 -11.6 -5.8

-4.7 -16.2 -8.3 -14.1 -9.5 ANLAMLI
-39.9 -43.5 -38.0 -42.0 -40.5

DENİZLİ HONAZ TÜNELİ                                KESİT NO :  12-SOL TÜP

KM : 11+940.00

DEFORMASYON NOKTASI MONTAJ TARİHİ : 25.03.2018

3.3651.8 62.0

2.94 2.23 2.67

34.8 41.1 31.8

15.1 15.1 15.1 2.30

49.3 60.6 48.1 56.2 49.2 15.1 15.1

3.51

3.85 3.39

53.7 63.4 52.8 61.6 53.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 3.55 4.19 3.49 4.07

15.1 15.1 3.42 4.1050.9 58.3 51.2

15.1 15.1 15.1 3.26 4.01 3.18 3.72 3.25

15.1 2.4737.3 44.5 33.7 40.4 34.8 15.1

32.9 39.3 31.2 35.3 31.0 15.1

37.2 32.9

15.1 15.1 15.1

1.72 2.12 1.6832.1 25.5 27.5

11.6 9.8

24.2 15.1

0 0 0

15.1 15.1

15.1 15.1 15.1

15.1 15.1 15.1

1.92

15.1 2.17 2.59 2.06 2.34 2.05

2.46 2.1715.1 15.1 2.30 2.72 2.10

15.1 1.28 1.70 1.49 1.44 1.29

1.81 1.60

31.0 35.6 30.4 31.8 29.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 2.05 2.35 2.01 2.10

15.1 15.1

19.3 25.7 22.6 21.8 19.5 15.1 15.1 15.1 15.1

0.74 0.65

10.0 17.5 14.6 15.9 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 0.66 1.16 0.96 1.05

10.4 12.0 9.7

1.00

0 0
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DÜZELTMELER                                                   
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Çizelge 6. 4 Honaz Tüneli 17-SAĞ kesiti uygulama değerleri 

 

17-SAĞ kesitinde (11+978.00), 10 Şubat-05 Nisan 2018 tarihleri arasında 16 periyotta 5 

nokta ölçülmüştür. 5. periyotta (14 Şubat), 1-2-3 nolu noktalarda anlamlı hareketler başlayıp 

devam etmiştir. 9. periyotta (18 Şubat), 4 nolu noktada anlamlı hareket başlayıp devam etmiş, 

10. periyotta (19 Şubat), 5 nolu noktada anlamlı hareket başlamış ve devam etmiştir. Son 

periyotta (05 Nisan), en çok değişim 3-1-2-5-4 noktalarında ve sırasıyla 33,5-33,3-31,7-31,1-

29,2 mm görülmüştür (Çizelge 6.4). Tüm periyotların genel ortalama özet değerlerine göre 1 

noktası Y ekseninde (-2,6) mm, X ekseninde (-1,7) mm, Z ekseninde (-20,3) mm, 2 noktası Y 

ekseninde (-1,9) mm, X ekseninde (-1,6) mm, Z ekseninde (-19,5) mm hareket etmiştir. 3 

noktası Y ekseninde (-1,6) mm, X ekseninde (-1,8) mm, Z ekseninde (-21,1) mm, 4 noktası Y 

ekseninde (-3,3) mm, X ekseninde (-4,7) mm, Z ekseninde (-15,7) mm hareket etmiştir. 5 

noktası Y ekseninde (-5,7) mm, X ekseninde (-7,1) mm, Z ekseninde (-12,0) mm hareket 

etmiştir (Çizelge 6.5).   

PERİYOT

Y
X

Z mₒ 
(mm)

m²dy 

m²dx 

m²dz 

(mm²)

(tf,0.975= 

1.99)

TARİH

Y
X

Z 1 2 3 4 5 d1 d2 d3 d4 d5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 AÇIKLAMA

Y 5.9 3.1 2.3 9.4 28.2
X 2.4 2.3 3.0 19.7 44.7
Z 361.0 335.3 390.1 217.6 126.6
Y 0 0 0 0 0 5.9 3.1 2.3 9.4 28.2
X 0 0 0 0 0 2.4 2.3 3.0 19.7 44.7
Z -6 -6 -5 -5 -5 169.0 151.6 217.6 95.1 39.1
Y 0 0 0 0 0 5.9 3.1 2.3 9.4 28.2
X 0 0 0 0 0 2.4 2.3 3.0 19.7 44.7
Z -6 -8 -7 -7 -6 169.0 106.3 162.6 60.1 27.6
Y -3 0 0 -3 -2 0.3 3.1 2.3 0.0 11.0
X 0 0 0 -2 -3 2.4 2.3 3.0 5.9 13.6
Z -10 -11 -11 -7 -6 81.0 53.5 76.6 60.1 27.6
Y -3 0 0 -3 -2 0.3 3.1 2.3 0.0 11.0
X 0 0 0 -2 -3 2.4 2.3 3.0 5.9 13.6
Z -16 -15 -16 -11 -9 9.0 11.0 14.1 14.1 5.1
Y -3 0 0 -3 -4 0.3 3.1 2.3 0.0 1.7
X 0 0 0 -2 -3 2.4 2.3 3.0 5.9 13.6
Z -18 -18 -20 -14 -9 1.0 0.1 0.1 0.6 5.1
Y -3 -2 -2 -3 -6 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5
X -2 -1 0 -3 -5 0.2 0.3 3.0 2.1 2.8
Z -18 -18 -21 -14 -9 1.0 0.1 1.6 0.6 5.1
Y -3 -2 -2 -3 -6 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5
X -2 -1 -2 -3 -7 0.2 0.3 0.1 2.1 0.1
Z -18 -18 -21 -14 -9 1.0 0.1 1.6 0.6 5.1
Y -3 -3 -2 -3 -7 0.3 1.6 0.2 0.0 2.8
X -2 -1 -4 -6 -7 0.2 0.3 3.9 2.4 0.1
Z -20 -20 -23 -14 -9 1.0 2.8 10.6 0.6 5.1
Y -3 -3 -2 -3 -7 0.3 1.6 0.2 0.0 2.8
X -2 -1 -2 -6 -10 0.2 0.3 0.1 2.4 11.0
Z -22 -22 -24 -15 -10 9.0 13.6 18.1 0.1 1.6
Y -3 -3 -2 -3 -8 0.3 1.6 0.2 0.0 7.2
X -2 -1 -3 -6 -10 0.2 0.3 1.6 2.4 11.0
Z -24 -23 -24 -19 -12 25.0 22.0 18.1 18.1 0.6
Y -3 -3 -2 -5 -8 0.3 1.6 0.2 3.8 7.2
X -3 -1 -3 -6 -10 2.1 0.3 1.6 2.4 11.0
Z -26 -24 -26 -19 -14 49.0 32.3 39.1 18.1 7.6
Y -3 -3 -3 -5 -8 0.3 1.6 2.2 3.8 7.2
X -3 -2 -3 -6 -10 2.1 0.2 1.6 2.4 11.0
Z -27 -24 -26 -20 -16 64.0 32.3 39.1 27.6 22.6
Y -3 -3 -3 -5 -8 0.3 1.6 2.2 3.8 7.2
X -3 -4 -3 -9 -13 2.1 6.2 1.6 20.8 39.8
Z -29 -26 -28 -25 -19 100.0 59.1 68.1 105.1 60.1
Y -3 -3 -3 -5 -8 0.3 1.6 2.2 3.8 7.2
X -3 -6 -3 -10 -13 2.1 20.2 1.6 30.9 39.8
Z -31 -29 -31 -25 -21 144.0 114.2 126.6 105.1 95.1
Y -3 -3 -3 -5 -11 0.3 1.6 2.2 3.8 32.3
X -3 -6 -5 -10 -13 2.1 20.2 10.7 30.9 39.8
Z -33 -31 -33 -27 -26 196.0 161.0 175.6 150.1 217.6

### ### ### ### ###
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Çizelge 6. 5 Uygulama yapılan 29 kesitin genel özet sonuçları 

 

Çizelge 6.5’de, kesitlerdeki 5’er adet deformasyon noktasının kesit periyotlarındaki (dy, dx, 

dz) koordinat farklarının aritmetik ortalamaları, kesitlerdeki noktaların son periyotlarına göre 

deformasyon vektörleri ve kesite ait genel ortalama hatalar verilmiştir. Ayrıca sol tüpte 14 ve 

sağ tüpte 15 adet kesitin koordinat farklarının (dy, dx, dz) tekrar aritmetik ortalamaları, 

deformasyon vektörlerinin tekrar aritmetik ortalamaları ve kesitin genel ortalama hatalarının 

tekrar aritmetik ortalamaları alınmış olup sonuçta deformasyon noktalarının eksenlere göre 

yapmış oldukları genel ortalama yer değiştirmeler hesaplanmıştır.  

Çizelge 6.5’e göre 12-SOL kesitinde 5 nolu sağ üst yarı noktasının dy ortalaması (-4,3) mm, 

dx ortalaması (-8,4) mm, dz ortalaması (-30,2) mm, aynı kesitte son periyottaki deformasyon 

KESİT   

NO
mₒ      

(mm)

KESİT   

NO
mₒ      

(mm)

SOL TÜP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 KESİT SAĞ TÜP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 KESİT

dy -2.2 2.0 -2.0 1.0 13.5 -10.1 -4.4 -1.8 -9.0

dx -0.8 -3.2 -1.8 -1.2 2.5 3.2 -1.8 -3.7 -7.1

dz -8.6 -7.8 -8.2 -7.0 -19.2 -10.6 -13.2 -13.3 -16.0

dy 1.5 -2.3 -4.4 -2.0 -3.2 6.4 -0.5 -5.8 -6.0 -6.4

dx -2.0 0.2 -1.6 -0.6 -2.1 0.0 -5.7 -3.2 -6.2 -6.0

dz -6.2 -6.5 -7.8 -8.3 -6.7 -16.2 -18.9 -18.6 -16.5 -18.3

dy -3.2 -1.7 0.0 -1.6 -0.7 -2.6 -1.9 -1.6 -3.3 -5.7

dx -3.7 -2.6 -5.3 -2.6 -1.3 -1.7 -1.6 -1.8 -4.7 -7.1

dz -7.3 -4.9 -4.2 -9.9 -8.8 -20.3 -19.5 -21.1 -15.7 -12.0

dy 4.0 0.4 -2.6 2.4 -4.6 -3.2 -8.9 -0.5 -7.1 -4.6

dx 0.6 5.0 -2.0 -5.2 -3.3 -2.5 -2.5 -6.3 -1.3 -7.1

dz -7.2 -7.6 -10.0 -6.8 -7.2 -19.4 -12.2 -13.7 -16.0 -13.9

dy -12.5 -11.7 -7.3 -3.2 10.5 -4.9 -5.1 -2.3 -8.2 -5.2

dx -2.5 -8.0 -3.8 -0.7 0.0 -2.0 -3.2 -5.6 -4.0 -3.6

dz -25.5 -24.8 -23.4 -21.6 -26.1 -22.4 -21.8 -22.0 -19.8 -22.0

dy 8.8 -2.0 -6.8 -5.5 -9.4 -4.4 -12.6 -4.0 -10.6 -4.8

dx 6.7 -3.7 -1.5 -6.4 -6.4 -9.0 -5.4 -9.1 -8.2 -6.7

dz -19.1 -14.9 -15.2 -14.2 -15.8 -28.1 -29.1 -28.2 -26.2 -33.3

dy 3.7 -3.8 -1.0 -1.3 -6.9 -8.9 -10.3 -4.4 -9.7 -11.2

dx 1.0 -3.0 -0.1 -3.1 -4.3 -9.4 -4.4 -12.5 -4.2 -13.8

dz -20.3 -18.5 -19.5 -21.3 -18.5 -31.5 -28.3 -27.6 -33.3 -32.1

dy -0.5 -0.4 -0.2 0.6 -2.7 -4.5 -2.3 -1.7 -5.2 -2.9

dx -0.8 -0.3 -1.9 -1.3 -4.6 -4.5 -2.1 0.0 -2.4 -8.1

dz -30.1 -34.1 -36.3 -29.4 -32.1 -30.1 -17.1 -31.8 -25.2 -29.3

dy -12.8 -6.2 -9.5 -0.2 0.2 -6.0 -0.8 -4.8 -3.5

dx -1.8 -1.2 -1.3 -2.3 -0.8 -2.4 -12.0 -17.6 -7.0

dz -23.7 -26.5 -20.5 -24.5 -28.3 -24.7 -17.8 -12.8 -18.2

dy -0.3 -3.5 -2.4 -2.2 -3.9 -4.6 -8.8 -3.2 -10.6 -8.9

dx -4.0 -3.5 -1.6 -7.5 -5.3 -4.7 -2.4 -0.8 -8.7 -10.1

dz -26.2 -22.5 -27.9 -21.3 -24.2 -24.1 -28.8 -26.1 -19.2 -26.8

dy -7.8 -1.5 -9.9 -5.1 -6.6 -6.1 -2.3 -0.6 -9.8 -3.1

dx -3.7 -7.3 -4.5 -2.6 -4.9 -3.2 -5.7 -4.4 -7.6 -7.1

dz -23.7 -25.7 -23.4 -26.4 -25.5 -15.8 -14.6 -20.7 -19.1 -26.9

dy -9.0 -7.0 -6.5 -8.7 -4.3 4.6 -7.0 -4.1 -7.1 -6.1

dx -3.0 -13.9 -5.8 -13.0 -8.4 -4.8 -2.4 -5.8 -5.6 -7.0

dz -30.5 -35.7 -30.4 -32.0 -30.2 -17.9 -18.0 -21.2 -22.9 -24.6

dy -8.9 -2.0 -9.5 -12.9 -8.2 -4.5 -3.0 -5.9 -6.6 -1.3

dx -1.8 -1.6 -0.4 -2.8 -1.8 -1.3 -3.0 -1.4 -3.1 -2.1

dz -27.5 -19.3 -21.3 -18.3 -25.8 -12.9 -8.2 -11.9 -1.8 -15.1

dy -3.0 -17.1 -3.9 -11.7 -9.1 -2.6 -7.3 -0.5 -3.8 -5.5

dx -4.1 -0.4 -1.9 -4.8 -1.0 -3.7 -1.2 -5.0 -2.8 -3.0

dz -31.2 -32.7 -16.3 -15.6 -34.1 -18.9 -11.9 -8.7 -5.4 -9.1

-1.8 -7.1 -5.1 -2.5 -12.0

-4.0 -0.8 -0.7 -7.0 -2.3

-16.7 -15.6 -13.1 -11.0 -13.6

dy -3.0 -4.0 -4.7 -3.6 -3.8 -2.0 -6.2 -3.0 -6.5 -6.0

dx -1.4 -3.1 -2.4 -3.9 -3.4 -3.4 -2.7 -4.7 -5.8 -6.5

dz -20.5 -20.1 -18.9 -18.3 -21.8 -21.2 -18.2 -19.7 -17.2 -20.7

7.0
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KESİTTEKİ PERİYOTLARIN    

ORTALAMALARI                         

(dy, dx, dz)    (mm)

KESİTİN SON 

PERİYODUNDAKİ 

DEFORMASYON 

VEKTÖRLERİ   (mm)

15-SAĞ 34.2 22.5 22.3

22-SAĞ 40.7 21.8 41.0 32.3 36.9

21-SAĞ 61.1 57.3 48.1 61.9 61.6

20-SAĞ 47.5 46.9 43.6 44.7 51.7

28-SAĞ 26.9 19.5 15.4 13.5 19.1

27-SAĞ 18.5 14.3 17.7 12.0 22.8

26-SAĞ 26.6 26.9 30.0 30.1 37.7

26.3 30.1 24.9

32.2 39.9
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31.1
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49.8

50.7

45.1

38.4

57.2

53.2
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51.0
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41.5
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vektörünün (53,2) mm olduğu, kesitin genel ortalama hatasının (10,7) mm olduğu, 5 nolu sağ 

üst yarı noktalarının genel aritmetik ortalamalarının dy (-3,8) mm, dx (-3,4) mm, dz (-21,8) 

mm olduğu, deformasyon vektörlerinin genel aritmetik ortalamasının (36,8) mm olduğu, (1-

14)-SOL kesitlerinin genel ortalama hatalarının aritmetik ortalamasının (6,1) mm olduğu 

görülmektedir.   

Noktaların ilk ölçümleri ile Çizelge 6.5’e bakıldığında Y ve X eksenlerine göre (-) yönde, Z 

eksenine göre (-) yönde (aşağıya doğru) (oturma) yer değiştirdikleri anlaşılmaktadır.  

 Çizelge 6. 6 Uygulama yapılan 29 kesitin anlamlı hareket özet sonuçları 

 

Çizelge 6.6’da, tünelin sol tüpünde uygulama yapılan 14 profil ve sağ tüpünde uygulama 

yapılan 15 profilde yer alan 5’er adet deformasyon noktasının kesitlerde anlamlı 

hareketlerinin olduğu periyotlardaki koordinat farklarının (dy, dx, dz) aritmetik ortalamaları 

alınmıştır. Ayrıca soldaki 14 ve sağdaki 15 adet profilin anlamlı hareketlerine ait kesit 

koordinat farklarının (dy, dx, dz) ayrı ayrı tekrar aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır.   

KESİT   

NO

KESİT   

NO

SOL TÜP 1 2 3 4 5 SAĞ TÜP 1 2 3 4 5

dy -2.4 2.0 -2.0 1.0 13.5 -11.0 -5.6 -3.0 -10.8

dx -0.6 -4.4 -2.8 -1.5 2.5 4.6 -3.0 -5.5 -8.0

dz -12.0 -10.4 -12.0 -10.7 -19.2 -13.8 -17.9 -16.2 -18.2

dy 2.0 -2.8 -8.0 -4.0 -5.2 6.6 -0.5 -6.0 -6.9 -7.0

dx -2.0 0.5 -2.8 -1.0 -4.4 0.0 -5.8 -4.2 -7.2 -7.3

dz -10.0 -10.5 -11.2 -12.4 -10.6 -19.4 -21.1 -21.6 -18.8 -21.4

dy -4.5 -4.0 0.0 -2.8 -0.8 -3.0 -2.3 -2.0 -4.2 -8.3

dx -8.0 -4.0 -6.0 -4.4 -4.0 -2.1 -2.0 -2.3 -7.4 -11.3

dz -11.0 -10.0 -7.7 -13.8 -12.2 -23.5 -22.3 -24.4 -20.5 -16.9

dy 4.0 0.0 -2.9 4.0 -6.4 -3.5 -13.6 -1.0 -8.0 -6.3

dx 1.0 5.0 -2.0 -6.0 -6.4 -3.4 -4.8 -9.0 -2.0 -10.3

dz -11.5 -11.4 -12.3 -8.2 -9.4 -23.1 -16.4 -18.0 -20.1 -18.8

dy -16.0 -12.9 -8.0 -3.9 12.9 -10.0 -6.0 -3.1 -13.0 -6.8

dx -3.4 -9.6 -4.1 -1.1 0.0 -2.0 -5.4 -7.7 -4.0 -6.4

dz -30.7 -30.1 -28.3 -26.7 -33.6 -31.8 -30.8 -27.7 -28.0 -31.8

dy 9.5 -2.3 -8.2 -6.0 -11.4 -6.0 -15.8 -4.8 -13.0 -5.0

dx 7.4 -4.5 -2.1 -8.3 -7.2 -13.0 -7.3 -12.6 -12.6 -9.0

dz -21.5 -19.2 -18.6 -17.6 -18.6 -38.6 -36.3 -37.8 -35.2 -42.3

dy 4.0 -4.7 -1.0 -1.7 -8.3 -11.3 -14.3 -7.0 -12.5 -12.0

dx 1.0 -3.0 -0.2 -3.6 -5.5 -12.5 -6.0 -16.0 -6.0 -18.3

dz -24.5 -23.5 -25.0 -25.4 -21.7 -45.0 -48.3 -37.5 -46.5 -42.1

dy -0.8 -0.5 -0.2 0.9 -3.2 -4.5 -3.0 -1.7 -5.5 -2.9

dx -1.2 -0.3 -2.4 -1.7 -5.5 -4.5 -4.2 0.0 -2.4 -8.1

dz -38.2 -39.3 -41.7 -36.1 -36.5 -30.1 -19.8 -31.8 -26.2 -29.3

dy -16.8 -7.3 -12.5 -0.4 0.3 -6.0 -0.9 -4.8 -3.5

dx -2.7 -1.7 -2.1 -2.3 -1.1 -2.4 -12.7 -17.6 -7.4

dz -29.4 -32.9 -27.5 -32.4 -34.7 -24.7 -18.4 -12.8 -18.8

dy -0.4 -4.1 -2.9 -2.9 -4.4 -5.0 -9.6 -4.3 -12.0 -9.0

dx -4.6 -4.2 -1.9 -8.6 -6.5 -4.9 -2.6 -1.2 -9.0 -12.9

dz -30.7 -27.0 -32.6 -24.8 -28.1 -27.7 -33.1 -31.2 -23.8 -30.3

dy -11.2 -2.8 -13.2 -6.3 -8.4 -7.2 -4.0 -1.3 -11.0 -3.4

dx -4.3 -10.4 -7.8 -4.8 -6.0 -3.3 -7.2 -4.6 -8.4 -7.6

dz -30.0 -36.0 -33.4 -34.2 -38.0 -18.5 -20.2 -23.3 -22.0 -28.9

dy -10.4 -8.7 -8.4 -11.6 -5.8 4.3 -8.0 -4.4 -7.6 -6.5

dx -4.7 -16.2 -8.3 -14.1 -9.5 -5.0 -3.7 -6.0 -5.8 -7.5

dz -39.9 -43.5 -38.0 -42.0 -40.5 -21.3 -21.8 -24.1 -24.4 -26.5

dy -8.9 -2.0 -9.5 -12.9 -8.2 -4.9 -5.0 -6.3 -8.0 -1.4

dx -1.8 -1.8 -0.4 -2.8 -1.8 -1.4 -4.0 -1.8 -4.0 -2.4

dz -27.5 -19.9 -21.3 -18.3 -25.8 -13.9 -10.5 -14.0 -6.0 -16.6

dy -3.6 -21.3 -8.0 -14.5 -10.0 -2.8 -8.7 -1.3 -5.0 -7.0

dx -4.4 -0.6 -4.0 -5.7 -1.3 -4.3 -1.7 -6.7 -6.0 -4.5

dz -35.7 -38.0 -22.0 -21.5 -40.6 -22.3 -13.2 -12.0 -9.5 -13.0

-2.3 -9.0 -6.0 -3.3 -14.3

-4.0 -1.2 -1.2 -7.0 -3.0

-19.5 -21.0 -17.0 -13.7 -16.0

dy -4.0 -5.1 -6.1 -4.4 -4.5 -2.8 -7.9 -3.7 -7.9 -7.0

dx -2.0 -3.9 -3.4 -4.7 -4.6 -4.0 -3.7 -5.9 -7.0 -8.3

dz -25.2 -25.1 -23.7 -23.1 -26.9 -25.3 -23.5 -23.8 -21.6 -24.7
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10-SOL 24-SAĞ

23-SAĞ9-SOL

8-SOL 22-SAĞ

21-SAĞ7-SOL

6-SOL 20-SAĞ

19-SAĞ5-SOL

15-SAĞ

KESİTTEKİ ANLAMLI PERİYOTLARIN    

ORTALAMALARI                                   

(dy, dx, dz)    (mm)

KESİTTEKİ ANLAMLI PERİYOTLARIN            

ORTALAMALARI                                   

(dy, dx, dz)    (mm)

1-SOL

4-SOL 18-SAĞ

17-SAĞ3-SOL

2-SOL 16-SAĞ
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Çizelge 6.6’da uygulama yapılan 29 adet profilde anlamlı hareketlerin olduğu periyotlardaki 

koordinat farklarının (dy, dx, dz) aritmetik ortalamalarının tüm kesitlere göre tekrar aritmetik 

ortalamaları alındığında, 1 nolu sol üst yarı noktalarının Y eksenine göre (-4,0) mm, X 

eksenine göre (-2,0) mm ve Z eksenine göre (-25,2) mm hareket ettikleri görülmüştür. 2 nolu 

sol omuz noktalarının Y eksenine göre (-5,1) mm, X eksenine göre (-3,9) mm ve Z eksenine 

göre (-25,1) mm hareket ettikleri görülmüştür. 3 nolu eksen noktalarının Y eksenine göre (-

6,1) mm, X eksenine göre (-3,4) mm ve Z eksenine göre (-23,7) mm hareket ettikleri 

görülmüştür. 4 nolu sağ omuz noktalarının Y eksenine göre (-4,4) mm, X eksenine göre (-4,7) 

mm ve Z eksenine göre (-23,1) mm hareket ettikleri görülmüştür. 5 nolu sağ üst yarı 

noktalarının Y eksenine göre (-4,5) mm, X eksenine göre (-4,6) mm ve Z eksenine göre (-

26,9) mm yer değiştirdikleri görülmüştür.    

Noktaların ilk pozisyonları, Çizelge 6.5 ve Çizelge 6.6 incelendiğinde Y eksenine göre (-) 

yönde, X eksenine göre (-) yönde ve Z eksenine göre (-) yönde (aşağıya doğru) (oturma) yer 

değiştirdikleri görülmektedir. Periyotları değişik olmakla birlikte her kesitte anlamlı 

hareketlerin meydana geldiği dikkate değer bir husustur. 

         

Şekil 6. 13 SOL ve SAĞ tüp kesitlerindeki noktaların ilk/son periyottaki hareketleri (ölçeksiz) 

Şekil 6.13’de 12-SOL ve 17-SAĞ kesitlerindeki 5’er adet deformasyon noktasının son 

periyotlardaki konumları ile ilk periyotlardaki konumları ölçeksiz bir şekilde gösterilmiştir.   

7. SONUÇ ve ÖNERİLER    

Plansız şehirleşme ve yapılaşma, kentlerin yoğun göç baskısı altında kalması, nüfusun 

artmasıyla beraber toprakların azalması gibi sebeplerden dolayı şehirlerimiz bu değişime 

hazırlıksız yakalanmış ve ayak uyduramamıştır. Nüfusun artması ve ekonomik anlamdaki 

iyileşmeye bağlı olarak araç sayısı ve çeşitliliği artarken ulaşım konusunun çözümünde 

yeterince başarı elde edilememiştir. Ülkemizde ulaşım alanında büyük pay karayolu 

taşımacılığında olduğu için trafik sorunu günden güne büyüyerek devam etmiştir. Ulaşım 

sorununu hafifletebilmek adına karayolu ve tünel projelerine önem verilmiş ve büyük çapta 

karayolu ve tünel projelerinin inşaatı gerçekleştirilmiştir. Tünel inşaatı, zorlu topoğrafyanın 

kolay aşılması, mesafeleri kısaltması, fiziki çevreyi tahrip etmemesi, iklim ve çevre şartlarıyla 
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kolay mücadele etmesi, haritacılık ve teknolojik anlamdaki hızlı gelişmeler nedeniyle birçok 

alanda özellikle ulaşım, su, kanalizasyon vb. yapımında çok fazla kullanılmaya başlanmıştır.    

Honaz Tünelinde deformasyon uygulaması yapılmış ve uygulamada SOL tüpte (1-14), SAĞ 

tüpte (15-29) olmak üzere toplam 29 kesitte üst yarıya tahkim edilen 5’er adet deformasyon 

noktası, ilk gün ve sonraki günlerde jeodezik ağdan total station cihazıyla periyodik olarak 

ölçülmüştür. 1 nolu nokta sol üst yarıya, 2 nolu nokta sol omuza, 3 nolu nokta eksene, 4 nolu 

nokta sağ omuza ve 5 nolu nokta sağ üst yarıya tesis edilmiştir.    

Tesis edilen deformasyon noktalarının koordinat farkları (dy, dx, dz), deformasyon vektörleri 

(dj), düzeltmeleri (νi), noktaların genel ortalama hataları (m0j), koordinat farklarının ortalama 

hataları (mdy, mdx, mdz), kesitlerin genel ortalama hatası (m0), deformasyon vektörünün 

ortalama hataları (mdj) ve test büyüklükleri (Tj) hesap edilmiştir. Test büyüklükleri (ttablo) 

değerleriyle karşılaştırılarak anlamlı hareketlerin oluştuğu periyotlar belirlenmiştir. Kesitlerde 

yapılan ölçümler, ölçüm yapılan günler, deformasyon vektörlerine ait grafikler, tüm kesitlerin 

genel özet çizelgesi, tüm kesitlerdeki anlamlı hareketlerin özet çizelgesi ile ilk ve son 

periyotlardaki ölçülere göre bazı kesitlerdeki noktaların hareketlerini gösteren grafikler de 

çizilmiştir. 

Kesitlere ait genel özet çizelgesinde de görüleceği üzere 1 nolu noktaların Y eksenine göre (-

3,0) mm, X eksenine göre (-1,4) mm ve Z eksenine göre (-20,5) mm yer değiştirdiği 

görülmüştür. 2 nolu noktaların Y eksenine göre (-4,0) mm, X eksenine göre (-3,1) mm ve Z 

eksenine göre (-20,1) mm, 3 nolu noktaların Y eksenine göre (-4,7) mm, X eksenine göre (-

2,4) mm ve Z eksenine göre (-18,9) mm hareket ettikleri görülmüştür. Ayrıca 4 nolu 

noktaların Y eksenine göre (-3,6) mm, X eksenine göre (-3,9) mm,  Z eksenine göre (-18,3) 

mm yer değiştirdikleri, 5 nolu noktaların Y eksenine göre (-3,8) mm, X eksenine göre (-3,4) 

mm ve Z eksenine göre (-21,8) mm yer değiştirdikleri görülmüştür.  

Genel özet çizelgesine bakıldığında kesitlerin son periyotlarındaki deformasyon vektörlerinin 

aritmetik ortalamalarına göre 1 nolu noktaların (33,6) mm, 2 nolu noktaların (33,3) mm, 3 

nolu eksen noktalarının  (32,0) mm, 4 nolu noktaların (30,9) mm ve 5 nolu noktaların (36,8) 

mm hareket ettikleri görülmüştür.  

Tüm kesitlerin anlamlı hareket özet çizelgesine göre 1 nolu noktaların Y eksenine göre (-4,0) 

mm, X eksenine göre (-2,0) mm ve Z eksenine göre (-25,2) mm yer değiştirdikleri 

görülmüştür. 2 nolu noktaların Y eksenine göre (-5,1) mm, X eksenine göre (-3,9) mm ve Z 

eksenine göre (-25,1) mm hareket ettikleri, 3 nolu noktaların Y eksenine göre (-6,1) mm, X 

eksenine göre (-3,4) mm ve Z eksenine göre (-23,7) mm hareket ettikleri görülmüştür. 4 nolu 

noktaların Y eksenine göre (-4,4) mm, X eksenine göre (-4,7) mm ve Z eksenine göre (-23,1) 

mm hareket ettikleri görülmüştür. 5 nolu noktaların Y eksenine göre (-4,5) mm, X eksenine 

göre (-4,6) mm ve Z eksenine göre de (-26,9) mm yer değiştirdikleri görülmüştür.  

Kesitlerin genel özet çizelgesi ve anlamlı hareket özet çizelgesine göre noktaların ilk 

konumlarına kıyasla Y ve X eksenlerine göre (-) yönde yer değiştirme ve Z eksenine göre de 
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(-) yönde yani aşağıya doğru (oturma) hareket ettikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca yapılan 

jeodezik ölçülere göre her kesitte anlamlı hareketlerin oluştuğu görülmüştür.  

Tünelcilik ve karayolu konusunda önem verilmesi gereken noktalar ve öneriler aşağıdadır: 

 Jeodezik ağ ve deformasyon ölçümlerinde hataları minimum seviyede tutmak için ölçü 

sayıları (silsileleri) arttırılmalı, aletlerin eksen hataları giderilmeli, cihazların bakım ve 

kalibrasyonları yapılmalıdır,  

 Ağ ve deformasyon noktalarının tesisinde tünel içindeki araç gereçlerin (kablolar, 

havalandırma tertibatları, elektrik panoları vb.) yerleşimine dikkat edilmelidir, 

 Ölçümler, atmosferik tesirlerin en az olduğu zamanlarda, kenar ve açı ölçme duyarlılığı 

yüksek aletlerle ve zorunlu merkezlendirme tertibatları kullanılarak yapılmalıdır, 

 Düşey deformasyonlar için hassas gravite ölçümleri yapılmalı ve gravite ölçümleri 

hatalardan arındırılmalıdır,  

 Karayolu ve tünel projelerinin yapımından önce kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri 

bilgilendirilmeli, vatandaşların talep ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır,   

 Karayolu projelerinin yapımında altlık için güncel sayısal arazi modelleri (SAM) ve 

halihazır haritalar kullanılmalıdır,   

 Projeler (karayolu ve tünel), topoğrafyaya, ihtiyaçlara, trafik durumuna, iklim ve çevre 

şartları ile ekonomik duruma uygun yapılmalıdır,  

 Projelerin yapım sürecinde tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve insan faktörü gibi 

hususlar dikkate alınmalıdır,    

 Tünel ve karayolu için döşenen jeodezik ağ, karayolu güzergahı boyunca ve tüneli içine 

alacak şekilde tasarlanmalıdır,  

 Ağ için öngörülen hata miktarları belirlenmeli, ağ kurulumu ve hesapları mevzuata uygun 

yapılmalı ve jeodezik ağ mutlaka tescil ettirilmelidir,    

 Projeye ve beklenen hata miktarına uygun ölçme yöntemi ve ölçme cihazları, 

donanım/yazılım ve tecrübeli personeller seçilmelidir,     

 Karayolu projelerinde yatay ve düşey eksenlerin optimizasyonu yapılmalı, karayolu 

sınıfı, topoğrafya, proje elemanları ve karayolu üstyapısı birbirleriyle uyumlu olmalıdır,     

 Projeler (karayolu ve tünel projeleri) için fayda/maliyet analizleri ile aktüalizasyon 

işlemleri yapılmalıdır,  

 Kamu kurumları ile müteahhit firmalar, teknik donanım, ölçme yöntemleri, nitelikli 

yardımcı personel ile fiilen işlerin başında bulunacak ve/veya kontrollük yapacak harita 

mühendisi bulundurmaları konusunda teşvik edilmeli, şartnamelere ve kurum kültürlerine 

yerleştirilmelidir,  
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 Müteahhit firmaların, tünel ve karayolu yazılımlarına sahip total stationlar, GNSS 

cihazları ve bilgisayar yazılımı kullanmaları mecburi tutulmalıdır,    

 Tünel inşaatına ait ölçümlerde refraksiyon etkisini azaltmak için dispersometre, gyro-

teodolit gibi gelişmiş ve hassasiyeti arttıran teknolojik donanımlar kullanılmalı, çekül 

sapması ve karşılaşma hatası ciddiye alınmalıdır,    

 Tünel deformasyonu için periyodik olarak jeodezik ölçümler yapılmalı, ölçümler 

gerektiğinde jeoteknik yöntemlerle desteklenmeli ve sonuçlar bilimsel yollar ve diğer 

mesleki disiplinlerle analiz edilip kazı esnasında ve sonrasında gereken tedbirler 

alınmalıdır,   

 Tünel inşaatı tamamlandıktan sonra da periyodik olarak deformasyon ölçümleri mutlaka 

yapılmalıdır,    

 Karayolu ve tünel çalışmalarında klasik ölçme yöntemleri ve gelişmiş ölçme yöntemleri 

(GNSS teknolojisi, LIDAR ve YLT teknolojileri, hidrografik ölçümler, akustik ölçü 

sistemleri, fotogrametri ve uzaktan algılama) ile mesleki yazılım ve bilişim teknolojileri 

mutlaka kullanılmalıdır,    

 Eğitim kurumlarımızdaki ders müfredatları gelişen teknoloji ve iş alanları dikkate 

alınarak güncellenmeli, okulların eğitim/öğretim ve yazılım/donanım kalitesi mutlaka 

arttırılarak öğrencilerin mezuniyetten önce pratikle teoriyi buluşturması sağlanmalıdır,      

 Geçmişten günümüze inşaatı gerçekleştirilen büyük mühendislik yapılarında özellikle 

tünellerde önemli teknik hatalar yapılmış olmasına rağmen ciddiye alınmadığı ve bu 

hataların yazılı ve görsel kaynaklara yansımadığı görülmüştür. Yapılan teknik hatalar 

yazılı ve görsel kaynaklarda yer almalı ve ilgili kesimlerle paylaşılmalıdır,   

 Araştırmacılara (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine), kamu kurumlarının 

uhdesindeki işlerde (karayolu, tünel, baraj, santral, havaalanı vb.) çalışma, tez hazırlama, 

araştırma ve teknik verilere ulaşım konusunda gereken kolaylık sağlanmalı ve 

araştırmacılar bu konularda teşvik edilmelidir. Bu hususlar, kamu kurumları ve müteahhit 

firmalardaki kişilerin inisiyatifine bırakılmadan şartname ve mevzuatla güvence altına 

alınmalıdır,   

 Büyük mühendislik projelerinin özellikle tünel ve karayolu projelerinin başlangıcından 

sonuna kadar harita mühendisliği ve jeodezik çalışmaların önemli olduğu görülmüştür.    
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ABSTRACT 

 

Resistance Spot Welding is the most applied joining method in automotive industry. A vehicle can 

contain between 3000-5000 spot welds. As well as strength of material itself, mechanical properties 

of joining structure should be investigated. In this work, joinability of S700cr steel which is 

relatively new member of Advanced High Strength Steel (AHSS) have been studied. The 

weldability is evaluated in terms of current density, welding time and its relationship with tensile-

peel force. The conclusions illustrates that the maximum tensile-peel strength is obtained as 2150N 

at 9,7 kA welding current and 20 period welding time. 

 

Keywords: S700cr, Tensile-Peel force, resistance spot welding 
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1.INTRODUCTION 

 

In recent years, it is aimed to produce parts that have the same quality with less material without 

losing safety in automotive and trailer industry [1]. Furthermore, sensitivity to weight reduction, 

fuel saving and greenhouse gasses is also driving motivation for new material development efforts 

[2]. To meet these requirements and design problems, steel companies have developed new 

generation steels called Advanced High Strength Steels (AHSS)[3]. The S700cr steels are among 

the most important new generation steels in the trailer sector. Cold rolled s700cr steel a robust 

structural steel. These steels allow lightweight design structures.  

Resistance Spot Welding (RSW) method is a fast metal joining method which is simple, suitable for 

mass production and can work with automation systems[4][5]. RSW does not require additional 

materials compared to other welding methods. RSW starts with the compression of two sheet plates 

between two electrodes. Heat is generated between by electrical resistance which passes through 

sheet plates. The highest electrical resistance formed on the interface where the plates contact each 

other. Therefore, heating and melting due to this electrical resistance is formed at this point. When 

the current passing through the electrodes and plates is halted, the melted microstructure is 

solidified by the water cooled electrodes and thermal conductivity of material itself. Solidification is 

also characterized by holding time forms the welding core rapidly. Then, the welding process is 

completed. The duration of this process takes less than a second. 

 However, in view of the application quantity, their weldability should be investigated in detail to 

obtain information for future design problems. S700cr is widely utilized in trailer design and their 

resistance spot weldability not coincided in literature.  In this study, the effects of welding time and 

welding current intensity on tensile peel force of S700cr steel sheet were investigated. 

 

2. Material and Method 

RSW experiments were performed in an industrial machine with 120KVa welding current capacity 

and welding time controlled pneumatic system. Electrodes with 6 mm tip diameter and water-

cooled Cu-Cr electrodes were used. The S700cr sheets with 1.5 mm thickness were sliced to 

30x100mm. Then, the surfaces were ultrasonically cleaned for 30 min to remove dirt, oil and other 

contaminants. The chemical composition is shown in Table 1.  

 

C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Cu Al Nb B Cekv 

0.134 0.18 1.46 0.012 0.004 0.03 0.04 .00 0.02 0.00 0.01 0.049 0.015 0.0001 0.39 

Table 1. Chemical composition of S700Cr 
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Figure 1. Sample of tensile-peel test 

The welding times were adjusted between 10-30 periods (1 period equals to 0,02sec) with 5 period 

increments. The current ranges determined between 6,3-13,1 kA in the light of pre-experiments 

with 0.5 Ka increments. Specimens were welded with a positioning fixture and bended from 30 mm 

(ISO 14270:2016). The electrode pressure adjusted as 5 kN. The detailed processing parameters 

illustrated in Figure 2. The whole experiments executed under constant electrode force. All 

experiments repeated 3 times and the average results have been cast in graphic with curved 

interpolation.  

 

 

Figure 2. Detailed processing parameters  

 

3.Results and Discussions 

The effect of the welding time on the tensile-peel force of RSW applied S700 CR steel sheet joints 

are shown in Figure 3. According to the tensile-peel test results, the heat input which affects the 

welding core size increases as the period duration increases and then the tensile-peel force 

increases. However, it causes expulsions from weld center at high periods causing excessive heat 

input, and as a result, tensile-peel forces are reduced. Similarly, the same behavior occurred at 

lower periods as the current increased. The highest tensile-peel force is observed at 9.7 kA current 

intensity during the welding period of 20 cycles.  
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Figure 3. Effect of welding time on tensile-peel force 

 

The effect of welding current intensity on tensile peel force is shown in Figure 4. Small welding 

nugget sizes were observed at low welding currents. The tensile peel force is decreased because of 

insufficient weld nugget diameter due to low heat input.  

 

 

Figure 4. Effect of welding current on tensile-peel force 
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4.Conclusions 

Based on this investigation, following conclusions can be drawn;  

 1. S700 cr steel sheet joints successfully welded with RSW.  

2. The maximum tensile-peel force obtained at 9,7 kA welding current and 20 period welding time 

as 2150N.  

3.  The optimum weldability ranges are between 15-25 period Welding durations and 6-10 kA 

welding currents. 

4. Tensile peel forces are soared at a maximum level, and then decreased due to expulsions induced 

by high heat input.  

5. A taguchi method can be applied for experiments to achieve results more quickly and efficiently.  
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SUMMARY 

In this study, to investigate the effects of varicocelectomy on serum follicle stimulating 

hormone (FSH), testosterone and spermiogram parameters and to investigate the relationships 

between seminal and hormonal variables, gonadotropin hormone levels and spermiogram 

parameters of 146 patients who underwent varicocelectomy were evaluated. The FSH 

hormone level was found 14.57 mU / mL  before surgery and found 10.38 mU / mL after 

surgery, LH 10.30 and 8.48 mU / mL, and testosterone 4.22 and 5.26 ng / ml was found pre 

and post of varicocele surgery. Sperm concentration was 11,40 M / ml and 20,68 M / ml 

before and after varicocele surgery, morphological normal forms (%) 6,74 / 10,25, motile 

sperm concentration 5,33 / 12,30 M / ml, non -progressive motility (%) 18,85 / 15,41 

progressive motility (%) 27,27 / 43,77 sperm count 35,81 / 63,52 M, total motility (%) 45,47 / 

58,77 Velocity 6 , 69 / 9,80 (mic / sec) and volume 3,13 / 3,6 ml was found. In conclusion, 

varicocelectomy supports the Sertoli and Leydig cell functions. An increase in testosterone 

level leads to an improvement in sperm concentration and motility. 

Keywords: Varicocelectomy, FSH, testosterone, Sperm concentration, Sperm motility  

INTRODUCTİON 

Varicocele can be defined as the varicose vein of the pampiniform plexus veins in the 

scrotum. Varicocele occurs during adolescence and becomes more noticeable in time. Due to 

the slowing of blood flow, it causes heat increase in the scrotum, and the inverse blood flow 

from the left adrenal gland can lead to infertility by disrupting the balance of gonadotropins as 

a result of high testicular toxicity (1). Gonadotropins are hormones that control the axis 

between the hypothalamus, pituitary and gonads. Sperm production, development and 

adjustment of testosterone levels are due to these hormones. Therefore, evaluation of serum 

FSH, LH, testosterone, estradiol and prolactin levels of these patients is guiding in the 

diagnosis and treatment of varicocele and infertility patients (2,3). Serum gonadotropin levels 
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in varicocele patients differ according to varicocele progression stages. The hormonal axis 

deteriorates due to varicocele, deteriorating hormone levels negatively affect sperm 

production and develop infertility. In the treatment of varicocele-induced infertility, serum 

FSH, LH, testosterone, estradiol and prolactin hormone levels and biochemical test 

parameters of spermiogram test and steroid hormone biosynthesis should be evaluated before 

and after varicocele surgery. 

As a result of this study, the success of varicocele surgery will be determined by comparing 

the changes in gonadotropin hormone levels and spermiogram parameters before and after 

varicocele surgery. 

METHOD 

The spermiogram results and gonadotropin parameters of the varicocele patients admitted to 

our clinic in 2017-2018 were retrospectively evaluated by the ethics committee of Van 

Regional Training and Research Hospital dated 07/02/2019 and numbered 2019/03. The mean 

age of the patient group was 26.00 ± 2.67 years and ranged from 18 to 42 years. 146 patients 

with varicocele were included in the study. The spermiogram test was performed by assessing 

concentration, volume, movement and Kruger parameters in accordance with WHO criteria. 

Statistical analysis 

Mann-Whitney U and Wilcoxon W were used as non-parametric tests to determine whether 

the difference between pre- and postoperative values was significant. Kolmogorov – Smirnov 

and Shapiro-Wilk tests were performed to determine if the data were normal distribution. 

Power analysis was performed with G-Power 3.1.9.2 software to calculate the number of 

samples in the study (4). In the study, the patients were selected by paying attention to the 

evaluation of varicocele cases from each age group. According to the Kolmogorov - Smirnov 

and Shapiro-Wilk analysis, Mann Whitney U tests were used to determine the difference 

between the groups in terms of volume, number,  concentration, Kruger and motility values 

and FSH, LH, testosterone, prolactin and estradiol values. The mean and standard deviations 

of these test parameters are given in Table 1. 

RESULTS 

Power analysis of the study was performed with GPower 3.1.9.2. 94% (n = 108) for 

testosterone, 98% for LH (n = 14), 94% for prolactin (n = 46) and 91% for estradiol (n = 33) it 

was calculated. The mean and standard deviations of spermiogram parameters and 

gonadotropin levels before and after varicocele surgery were compared (Table 1). According 

to the results of Power analysis it was found that the data used in the study were sufficient. 
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Table 1. Gonadotropin and spermiogram parameters before and after varicocele surgery 

    Mean Std. Deviation N 

FSH (mU/Ml) 

Preop. 14,57 5,33 146 

Postop. 10,38 5,29 146 

Total 12,48 5,70 292 

LH (mU/mL) 

Preop. 10,30 4,93 112 

Postop. 8,48 3,27 108 

Total 9,41 4,28 220 

Testosteron (ng/ml) 

Preop. 4,22 2,37 144 

Postop. 5,26 2,43 146 

Total 4,74 2,45 290 

Prolactin (µg/L) 

Preop. 12,83 6,71 124 

Postop. 12,58 6,11 125 

Total 12,71 6,40 249 

Estradiol (pg/ml) 

Preop. 17,90 8,79 80 

Postop. 19,27 9,93 85 

Total 18,61 9,39 165 

Sperm Conc. (M/ml) 

Preop. 11,40 2,17 146 

Postop. 20,68 1,95 146 

Total 16,04 5,09 292 

Kruger 

(Morph. Norm. Forms (%)) 

Preop. 6,74 3,18 137 

Postop. 10,25 4,07 144 

Total 8,54 4,06 281 

Motile sperm conc. 

(MSC  (M/ml)) 

Preop. 5,33 2,38 143 

Postop. 12,30 4,09 145 

Total 8,84 4,83 288 

 

Nonprog. Motility (NP) (%) 

Preop. 18,85 5,27 143 

Postop. 15,41 3,96 145 

Total 17,12 4,96 288 

Prog. Motility (PR) (%) 

Preop. 27,57 15,42 143 

Postop. 43,77 16,82 145 

Total 35,73 18,04 288 

Sperm  Count 

(Sperm #  (M)) 

Preop. 35,81 20,27 143 

Postop. 63,52 29,65 145 

Total 49,76 28,93 288 

Total Motility 

(Total Motility (PR+NP) (%)) 

Preop. 45,47 18,32 146 

Postop. 58,77 18,49 146 

Total 52,12 19,54 292 

Velocity  (mic/sec) 

Preop. 6,69 2,57 134 

Postop. 9,80 2,61 142 

Total 8,29 3,02 276 

Volume (ml) 

Preop. 3,13 1,57 146 

Postop. 3,06 1,39 146 

Total 3,09 1,48 292 

 

According to Mann-Whitney U and Wilcoxon W analysis showing whether the difference 

between gonadotropin and spermiogram parameters before and after surgery of varicocele 

patients is significant; FSH (p = 0,000), LH (p = 0,011) and testosterone (p = 0,000), sperm 

concentration (p = 0,000), morphological normal forms (p = 0,000), motile sperm 

concentration (p = 0,000), non-progressive motility (p = 0,000), progressive motility (p = 

0,000), sperm count (p = 0,000), total motility (p = 0,000) values differed before and after the 

surgery. However, there was no difference between prolactin (p = 0,845) and estradiol (p = 

0,401) and sperm volume (p = 0,982) values before and after surgery. 
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DİSCUSSİON 

Agarwall et al. (5), Nagler et al. (6) and Witt et al. According to the studies of (7), varicocele 

is responsible for 45-80% of male infertility. Czaplicki et al. (8) found varicocele in patients 

with azoospermia in a rate of 4.3-13.3% (9). Similarly, the effect of varicocele operations on 

sperm parameters and gonadotropin levels was investigated by Nuhoğlu et al. (10), Enatsu et 

al. (10), Boğatekin et al. (11), Yurdakul et al. (12), Ollandini et al. (13), İnce (14) and Ateş et 

al. (15) 's current studies are available. The first research on this subject is the work of 

Tulloch in 1952. In this study, bilateral varicocelectomy was applied to a azoospermic patient, 

the number of sperm was determined as 27 million / ml at 3 months and spontaneous 

pregnancy development after 9 months was accepted as a turning point in the treatment of 

varicocele (16). Although varicocele causes disorders in number, motility and morphology in 

semen, it affects motility most. 

According to the descriptive statistics of spermiogram parameters in this study, sperm 

concentration was 11,40 / 20,68 M / ml, morphologically normal forms (%) 6,74 / 10,25, 

motile sperm concentration before and after varicocele surgery, respectively. 5,33 / 12,30 M / 

ml, non-progressive motility (%) 18,85 / 15,41 progressive motility (%) 27,27 / 43,77 sperm 

count 35,81 / 63,52 M, total motility Velocity 6,69 / 9,80 (mic / sec) and volume were found 

to be 3,13 / 3,6 ml. According to the results of this study, spermiogram parameters were 

improved after varicocele surgery. Similarly, in this study, Pryor and Howards' analysis of 

2466 cases including 15 studies revealed improvement in semen parameters in 66% of 

patients, while 70% motility, 51% sperm count and 44% sperm morphology improved (17). 

Parsch et al. Reported significant improvements in sperm count, regardless of 

varicocelectomy technique (18). Vermeulen and Vadeweghe reported no significant 

improvement in sperm count after varicocelectomy in their studies (19). It was reported that 

there was no significant improvement in sperm count but significant improvements in motilit y 

were observed in Baker's study (15, 21). 

According to the descriptive statistics of gonadotropin levels, FSH hormone level was 14.57 

and 10.38 mU / mL, LH 10.30 and 8.48 mU / mL, testosterone 4.22 and 5.26 ng / ml, 

respectively, before and after varicocele surgery (Table 1). Su et al. (1995) and Çayan et al. 

(1999) were found similar result with this study, it was observed that FSH level decreased 

after varicocele surgery and testosterone level increased (22,23). 

CONCLUSİON 

Varicocele, as a result of the varicosity of the veins of the pampiniform plexus in the scrotum, 

causes an increase in the temperature of the scrotum due to the slowing of blood flow. 

Varicocelectomy surgery improves testicular functions by correcting blood circulation of the 

testes. After the surgery, the stage of the spermiogram parameters are improved and the level 

of testosterone hormone increases and therefore the FSH decreases to its normal level. To 

prevent infertility of varicocele patients, should be decided  surgery before testicular 

hypotrophy and dysfunctions progression. 
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ÖZET 

Madde Kullanım Bozukluğu, önemli olumsuz sonuçlarına rağmen, uyum bozucu bir şekilde 

tekrarlı madde kullanma davranışının görüldüğü, remisyon ve relapslarla devam eden bir 

hastalıktır. Hastalığın; rol kaybı, yakın ilişkilerin bozulması, sosyal işlevselliğin bozulması, 

benlik saygısında azalma, ani duygusal değişimler, algılama bozuklukları, tıbbi sorunlar vb 

şeklinde etkileyip bunlarla birlikte toplum uyumunun bozulmasına kadar gidebilen çok yönlü 

etkileri mevcuttur. Kullanılan maddeye bağlı olarak birey, iyilik halini olumsuz olarak algılar 

ve bağımlılığa kapılan birey iyilik halini sürdürmek için başa çıkma yöntemi olarak madde 

kullanımını sürdürür. Bağımlı bireylerde tedaviye uyumun sağlanması ve bireylerin iyilik 

halinin devamı için relapsla mücadele şarttır. Relapsla mücadelede bağımlı bireyin, bilişsel ve 

duygusal anlamda güçlenmesi önemlidir. Bilinçli farkındalık; hem anda olmayı hem de 

duyguların ve zihinsel performansın farkında olmayı ve onu kontrol edebilmeyi içerir. Duygu 

düzenleme; bireyin amaçlarını gerçekleştirmede kendisi için yoğun ve geçici niteliği olan 

duygusal tepkilerini izleme, değerlendirme ve değiştirmede kullandıkları içsel ve dışsal 

tepkilerden oluşmaktadır. Duygular; maddeye yönelme, devam ettirme ve sonlandırma 

davranışlarında önemli bir yere sahiptir. Duygu düzenlemede güçlük yaşayan bireylerin sıklıkla 

dürtü kontrolünü sağlama ve amaç odaklı davranışlara yönelmede sorun yaşadığı da 

bilinmektedir. Bireyler; rahatlamak, stresini azaltmak, kaygılarını kontrol altına almak ve 

istemedikleri duygularını değiştirmek için etkisiz baş etme yöntemi olan madde kullanma 

davranışına yönelirler veya madde kullanma bozukluğuna sahip bireyler de yine yoksunluk 

durumundaki bu olumsuz duygulardan kurtulmak için maddeye yönelirler. Başlangıçta kritik 

bir durumu ya da kriz durumunu yönetmek için başlanan madde kullanımı sonucunda kontrol 

edilemez tarza dönüşür ve birey kendini kısır bir döngü içerisinde bulur. Maddeye başlamada 

ve devamında da etkileyen en önemli içsel sorunun, bireydeki etkisiz baş etme mekanizması 

olduğu düşünüldüğünde, bağımlılık öncesi bireylerin duygularını etkin bir biçimde 

düzenleyebilmesinin ve bilinçli farkındalıklarının gelişmiş olmasının koruyucu faktör olduğu; 

bağımlılık gelişen bireylerde relaps önlemede ve tedaviye uyumda bireyin bilinçli farkındalık 

stratejilerini ve yoksunluğun olumsuz davranışlara yön verdiği durumlarda duygu düzenleme 
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becerisini kullanabilen bireyin daha etkili baş etme davranışları geliştirebileceği söylenebilir. 

Bu yazıda bir hemşire gözünden madde kullanımı bozukluğu olan bireyleri güçlendirme amaçlı 

bilinçli farkındalık ve duygu düzenleme stratejisi geliştirmenin önemi tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Madde Kullanım Bozukluğu, Bilinçli Farkındalık, Duygu Düzenleme, 

Hemşirelik, Psikiyatri Hemşireliği 

 

 

THE IMPORTANCE OF AWARENESS AND EMOTION STRATEGIES FOR 

STRENGTHENING INDIVIDUALS OF IMPLEMENTATION: A REVIEW OF 

NURSING 

 

ABSTRACT 

Substance Use Disorder is a disease that continues with remission and relapse, despite its 

significant negative consequences, with recurrent substance use behavior. Disease; There are 

many effects that may affect the role loss, deterioration of close relationships, deterioration of 

social functioning, decrease in self-esteem, sudden emotional changes, perception disorders, 

medical problems etc. Depending on the substance used, the individual perceives the well-being 

as a negative, and the addicted person continues to use the substance as a coping method to 

maintain goodness. In order to maintain compliance with treatment and to maintain the well-

being of individuals, it is essential to fight relapse.In the fight against relapse, it is important 

that the dependent individual is strengthened cognitively and emotionally. Conscious 

awareness; It includes both being at the moment and being aware of and controlling emotions 

and mental performance.Emotion regulation; It is composed of internal and external reactions 

used by the individual to monitor, evaluate and change the emotional reactions of the individual. 

Feelings; It has an important place in the behaviors directed towards the matter.It is also known 

that individuals who have difficulty in regulating emotion often have problems in providing 

impulse control and aiming towards focused behaviors. Individuals; In order to relieve stress, 

relieve stress, control anxiety, and change the feelings they do not want, they turn to substance 

use behavior as ineffective coping, or individuals with substance abuse tend to get rid of these 

negative feelings in deprivation. At first, substance abuse, which is started to manage a critical 

situation or a crisis situation, eventually becomes uncontrollable and the individual finds 

himself in a vicious circle.Considering that the most important internal problem affecting the 

onset and continuation of the article is the ineffective coping mechanism of the individual, it is 

stated that the pre-dependency individuals are able to regulate their emotions effectively and 

that their conscious awareness is the protective factor. It can be said that the individuals who 

can use the ability to regulate emotions in relapse prevention and adaptation to treatment and 

individuals who use emotion regulation skills in cases where deprivation leads to negative 

behaviors can be said to be more effective. This paper will discuss the importance of developing 

a conscious awareness and emotional regulation strategy to strengthen individuals with 

substance abuse disorders from a nurse's eye. 

 

Keywords: Substance Use Disorder, Conscious Awareness, Emotion Editing, Nursing, 

Psychiatric Nursing 
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1.GİRİŞ 

Ruhsal durumu değiştiren pek çok madde hemen hemen her toplumda tarihin erken 

dönemlerinden beri kullanılmakta olup, bazı maddelerin kullanılması genellikle normal kabul 

edilmektedir. Örneğin; az miktarda alkol, uyarıcı olarak kahve ve sigara vb...(Özden, 1992). 

Daha çok Batı’da çeşitli psikoaktif maddelerin kullanımının yaygın olduğu görülmekle birlikte 

ülkemizde de giderek yaygınlaşmakta olduğu çalışmalar sonucu görülmektedir (Ermağan 

Çağlar E ve Türk T; Turhan E ve ark., 2011). Bağımlılığın olumsuz sonuçları bireyle birlikte, 

ailesini, sosyal çevresini ve toplumu beli bir süreç içerisinde etkilemektedir (Yerel Eylem Planı, 

2013-2015). Madde bağımlılığı, önceleri toplum dışı davranış ve ahlaksızlık olarak 

değerlendirilmekte iken daha sonra bir hastalık olarak kabul edilmeye başlanmış ve bu 

hastaların tedavilerine önem verilmeye başlanmıştır (Özden, 1992).  

Bağımlılıkta başarı sağlanması; bireyin kendi rızası ile tedavi olmayı istemesi ve maddeyi 

bırakmaya kendini hazır hissetmesi ile mümkündür. Bireyin kendisini hazır hissetmemesi, 

çevresini değiştirmeye de hazır olmayacağı anlamına gelmektedir. Bağımlılıktan kurtulmada 

çevresel faktörlerin değiştirilmesi, tedavi iyiliği için oldukça önemlidir (Ögel, 2002-b). 

Bağımlı bireyin kendini tanıması, öz farkındalığının gelişmiş olması tedavi sürecini 

etkilemektedir. Bağımlılık sürecine girmiş-kısır döngü içerisinde olan birey için bu durum; 

değişmek ya da aynı kalmak anlamına gelen sürekli gidip gelen bir tahterevalliye benzetilebilir 

(Ögel, 2002-a). Bu evreden çıkabilmek için cesaretin (Ögel, 2002-a) ve kendini tanımanın 

gerekli olduğu söylenebilir. Kendini tanımanın kişinin kendi iç benliğine ulaşmasının çeşitli 

yolları olduğu bilinmekle birlikte-farkındalık geliştirebilen, duygularının farkında olabilen ve 

bunları istendik şekilde düzenleyebilen bireylerin, kendilerini tanıma yolunda olabilecekleri 

söylenebilir. Bu, bireyin kendisinde; maddeyi kullanma davranışını öğrenmesine, madde 

kullanma nedenlerini anlamasına, tekrar başlamaması için neler yapabileceğinin farkında 

olmasına olanak sağlar (Ögel, 2002-b). Kendini tanımanın bu nedenle maddeyi bırakma 

aşamasında bireyi güçlendirmede, aynı doğrultuda relapsla mücadelede oldukça önemli olduğu 

söylenebilir.  

Farkındalık ve duygu düzenleme stratejilerinin öğrenilebilmesi, yalnızca bağımlılıktan 

kurtulmada değil-aynı zamanda bağımlılık süresince gerçekleşen ani tepki verme, saldırgan ve 

asi davranışlar, çabuk heyecanlanma, içe dönük olma, çeşitli davranış problemleri gibi olumsuz 

durumların (Tırışkan ve ark., 2015) düzeltilmesinde de önemlidir. Yaşanılan bu olumsuz duygu 

ve davranışların olumlu hale getirilebilmesi, zihnin dikkatinin arttırılmasını sağlayan bilinçli 

farkındalık uygulamaları ile mümkün görünmektedir (Tırışkan ve ark., 2015) Bu sebeple bu 

derleme madde kullanım bozukluğu olan bireyleri güçlendirmede farkındalık ve duygu 

düzenleme stratejilerinin önemli olduğundan yola çıkılarak hazırlanmıştır. 

 

2.MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU VE GÜÇLENDİRME 

Bireylerin zorlantılı olarak madde kullanmaları olarak tanımlanan madde kullanım bozukluğu 

(MKB) çok sayıda kişiyi etkileyen, pahalı sonuçları olan ve tekrar eden bir hastalık olarak 

bilinmektedir (Yüncü ve Aydın, 2008). Madde kullanım bozukluğu bağımlılık gibi olumsuz bir 
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sonuçla karşımıza çıkmaktadır. Bağımlılık, kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma 

girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, zamanla maddenin dozunu arttırması, 

kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen 

madde kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile 

belirli bir durumdur (Ögel, 2002-b, Arabacı ve ark., 2018). Bir diğer tanıma göre bağımlılık, 

bağımlılık yapıcı maddelerin, belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan 

bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara karşın, madde alımının devam etmesi ve beraberinde 

maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumudur (TUBİM, 2011). 

Madde kullanımının ve sonucunda gelişen bağımlılığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de giderek artan, (Siyez, 2010;Doğanavşargil ve ark., 2004) ve olumsuz sonuçlarıyla 

geleceğimizi tehdit eden (Tırışkan ve ark., 2015), toplumun her kesimini etkileyen(Yılmaz ve 

ark., 2014) oldukça yaygın bir sorun(Aydoğdu ve Çam, 2013) olduğu göz ardı edilmez bir 

gerçektir. Türkiye’de 15-64 yaş grubu nüfusta herhangi bir yasa dışı bağımlılık yapıcı maddenin 

en az bir kere denenme oranı %2.7’dir (TUBİM, 2012). 2003 yılında Türkiye’de Birleşmiş 

Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) koordinesinde 6 ilde yapılan bir araştırmada, 15-

64 yaşları arasında yaşam boyu en az bir kez afyon ve türevi madde kullanma yaygınlığı oranı 

%0.05, solvent ve yatıştırıcı madde kullanım yaygınlığı oranı %0.06 olarak bulunmuştur. 

(TUBİM, 2011). Madde kullanım sıklığındaki artışa paralel olarak madde kullanımı başlangıç 

yaşı da giderek küçülmekte (TUBİM, 2012) ve ergenler madde kullanımı bozukluğu açısından 

önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır (Siyez, 2010).  

(Tablo 1) 

2011 yılında yapılan TUBİM okul çocukları araştırmasında öğrencilerin %49’u kız, %51’i 

erkek, yaş ortalaması 15 ve yaşam boyu madde kullanım sıklığı %1.5 olarak tespit edilmiştir. 

Bağımlılığın erken yaşta başlayabildiği görülmekte ve bu sebeple koruyucu programların, 

MKB gelişimini önlemede oldukça önemli olduğu söylenebilir (Tırışkan ve ark., 2015). Bir 

diğer çalışmada;  

49%

51%

1% 11% 21% 31% 41% 51% 61%

KIZ

ERKEK

Yaşam Boyu Madde Kullanım Sıklığı:%1,5
Yaş Ortalaması: 15
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(Tablo 2) (TUBİM, 2014) 

Sağlık Bakanlığı 2014 verilerine göre tedavi gören bireylerin 20-29 yaş grubu arasında 

yoğunlaştığı görülmektedir (TUBİM, 2014). Yaş ilerledikçe tedavi görme oranı azalmakta olup, 

daha çok gençlerin tedavi görmekte olduğu söylenebilir. Gençleri korumada, bağımlılık 

oluşmadan önce önleme programlarının planlanması önemlidir. 

Bağımlılık, kişide; çaresizlik, yalnızlık, umutsuzluk gibi duygulara yol açarak depresyona 

neden olabilecek düzeyde ruhsal sorunlara; ölümle dahi sonuçlanabilen, -kullanılan maddeye 

göre değişmekle birlikte-bedensel sorunlara; ekonomik kayıplar, arkadaş ve aile desteğinin 

kaybı, işsizlik, suç işleme gibi birçok sosyal soruna neden olabilmektedir (Ögel, 2002-b). Bu 

sorunların ortaya çıkarılması(Doğanavşargil ve ark., 2004) ve tedavi oldukça güçtür (Tırışkan 

ve ark., 2015). Bu sebeple bağımlı bireylerin güçlendirilmesi, yeniden hayata entegre edilmeleri 

önemlidir. Bağımlılık sorununun, kullanılan maddenin, bağımlılığa yatkın kişilik yapısının ve 

uyuşturucu madde alt-kültürünün bütünleşmesi sonucu ortaya çıktığı söylenebilir (Köknel, 

1998). Çevre faktörü ise; ilacın bulunabilirliği, sosyo-ekonomik durum ve hakim olunan tavır 

anlamında önemlidir (Özden, 1992). Bu doğrultuda madde kullanımına kültürel, bireysel, 

çevresel ve genetik gibi etkenlerin neden olduğu söylenebilir (Aydoğdu ve Çam, 2013). 

Bireyler maddeyi genelde stres-kaygıyı azaltmak, rahatlamak, duygu değişikliğini sağlamak 

amacıyla tercih etmektedirler (Arabacı ve ark., 2018). Bağımlılık geliştikten sonra ise sıklıkla 

bir kısır döngü içerisine girmektedirler (Tırışkan ve ark., 2015). Bu kısır döngü maddeye 

yönelik remisyon ve relapslarla devam eden bir süreç şeklinde ilerlemektedir (Kalyoncu ve 

ark.,2001). Depreşmenin daha çok olumsuz duygu durum, kişiler arası çatışmalar ve sosyal 

baskı sonucu geliştiği bilinmektedir (Yılmaz ve ark., 2014). Literatürde yapılan bir çalışmada 

tedaviden sonra depreşme oranları; 2 hafta sonra %35, 3 ay sonra %58 olarak bulunmuştur. 
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(Tablo 3) 

Bireylerin bu durumla baş edebileceklerine olan inançları depreşmeyi önleyici önemli 

etkenlerdendir. Bireysel anlamda olumsuz duygu-durum ve stresten; çevresel anlamda ise 

depreşmeye yol açabilecek durum ve ortamlardan bireyin kaçınmasının önemli olduğu 

söylenebilir (Yılmaz ve ark., 2014). Remisyon sürecini devam ettirmek, depreşme durumundan 

bireyi korumak, bireyin iyileşmeye olan inancını arttırmak ve motivasyonunu arttırmak için 

bireyi güçlendirmek önemlidir. Güçlendirmek için ise diğer tüm ruhsal hastalıklarda olduğu 

gibi madde kullanım bozukluğunda da bireyin farkındalık kazanması ile mümkündür. 

Farkındalık kazanan ve duygularını düzenleme yetisine sahip olan birey, bırakma döneminde 

yaşadığı tüm olumsuzlukların madde sebebiyle olduğunun bilincine varabilir, motivasyonunu 

koruyabilir ve bu da remisyon sürecini hızlandırma kaynağı olabilir. 

 

3.FARKINDALIK 

Farkındalık dikkatin anlık yaşantılara odaklanmasını (Çatak ve Ögel, 2010-a; Çatak ve Ögel, 

2010- b) ve içsel deneyimlerin gözlemlenmesini içeren bir zihin ve beden pratiğidir (Kabat-

Zinn, 2003). Farkındalık; bireyin tüm duyumlarını gözlemleyebildiği, geçmiş veya gelecekteki 

deneyim veya duyguların esiri olmadan “Şimdi ve Burada” ilkesi ile algılayabildiği, 

yargılamanın olmadığı saf kabullenmenin olduğu bir deneyimdir (Körükcü ve Kukulu, 2015). 

Brown ve Ryan (2003) ise bilinçli farkındalığı, yaşanılan olaylarda yer alan olumlu ve olumsuz 

durumları olduğu şekliyle kabul edip değerlendirmek ve onların farkında olmak şeklinde 

tanımlamışlardır. Literatürde bilinçli farkındalık ile olumlu duygu durum, depresif nükslerde 

azalma, empatide artış, madde kullanımında azalma, motivasyonda artış, öğrencilerin akademik 

başarısında artış, stres düzeyinde azalma, duyguların farkına varma, kaygı düzeyinde azalma 

sağlandığı bilinmektedir (Tırışkan ve ark., 2015). Gestalt yaklaşımına göre farkına varmak, 

büyüme ve gelişmenin temelini oluşturmaktadır. Farkındalığın arttırılması ise, bir süreçtir. 

Farkındalık sürecinde birey, duyguları, istekleri, düşleri ve davranışlarına ilişkin olarak içinde 

oluşan yaşantıyı spontan olarak hissedebilir. Farkındalık gerçekleştiğinde, bireyin zihninde bir 

 2 Hafta Sonra 3 Ay Sonra

Seri 1 35% 58%

35%

58%Tedaviden Sonra Depreşme Oranları
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takım yeni bilişsel şemalar oluşmaktadır. Farkındalık düzeyinin artması, bireyin yaşadığı 

durumlar karşısında tepki verme biçimlerinin genişlemesi başka bir anlatımla ilişkilerinde ve 

yaşamında farklı yolları keşfetmesi anlamını taşımaktadır. Sağlıklı ilişkilerin kurulması ve 

sürdürülmesi, yine karşılıklı olarak bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının farkında 

olmaları ile sağlanabilir (Çam ve Engin, 2014). Bireyin “An”da olmaması geçmiş veya 

geleceğine odaklanma eğiliminde olması, stres faktörlerini beraberinde getirip, kaygı düzeyini 

arttırmaktadır. Literatürde bilinçli farkındalığı yüksek olan bireylerin uyumlu başa çıkma 

stratejilerini daha çok, kaçıngan başa çıkma becerilerini daha az kullandıkları ve stresle daha 

iyi başa çıktıkları bulunmuştur. Yine yapılan çalışmalarda farkındalığı yüksek olan bireylerin 

yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu ortaya konmuştur (Yıkılmaz ve Güdül, 2015). 

“Farkındalık” kapsamında yapılan çalışma bulguları doğrultusunda yüksek bilinçli farkındalık 

düzeyine sahip bireylerin kaygı, depresyon ve stres düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir 

(Demir, 2017). Demir (2015), bilinçli farkındalık temelli terapi sonucu bireylerin depresif 

belirti düzeyleri üzerine etkisini saptamak amacıyla yaptığı bir çalışmada katılımcıların 

depresyon puanlarının anlamlı düzeyde azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Ögel ve ark(2014)’nın 

bağımlı olan ve olmayan bireylerde farkındalık ve farkındalığı etkileyen etmenleri araştırmak 

amacıyla yapmış oldukları çalışmada farkındalık düzeyleri ile ilgili anlamlı bir ayrım 

bulamamış, fakat farkındalık düzeyini etkileyen etmenlerin bağımlı grupta daha yüksek 

düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sonuçta farkındalığın, bağımlı bireyleri 

güçlendirmede etkili olabileceği söylenebilir. Farkındalık geliştirmek amacıyla terapiler 

kullanılmaktadır. Bilişsel davranışçı terapiler bağımlı bireylere uygulandığında, bireylerin 

duygusal stresörlerle baş etmedeki problemlerini kavramalarına, mevcut huzursuzluklarını 

azaltmak veya zevk almak amacı ile maddeye güvendikleri konusunda daha geniş bir bakış açısı 

kazanmalarına, madde ihtiyaçlarını azaltmak amacıyla iç kontrollerini sağlamada daha güçlü 

bir sistem kurmalarına, olumsuz-otomatik düşüncelerini değiştirmelerine yardımcı olmaktadır 

(Çam ve Engin, 2014). Yanlış düşünce, davranış ve inançlar depreşmenin gelişiminde etkilidir. 

Tedavi sürecinde bunların düzeltilmesi depreşme gelişimini engelleyici faktörlerdendir 

(Kalyoncu ve ark.,2001). Bilinçli farkındalık temelli terapiler içerisinde yer alan meditasyon 

sayesinde birey; açık bir zihin, kabullenme, öz güven gibi yetenekler kazanabilmektedir. 

Meditasyon teknikleri sayesinde kişinin duygu durumu, sıkıntı ve öfke hâli düzenlenebilir 

(Tırışkan ve ark., 2015). Bu durumda da farkındalık düzeyi artabilir. Hayes (2004) farkındalık 

temelli terapileri bilişsel-davranışçı terapilerin “üçüncü dalgası” olarak nitelendirmektedir. 

Ayrılan yönleri ise, BDT de negatif düşüncelerin değiştirilmesi için çabalanırken (Körükcü ve 

Kukulu, 2015), bilinçli farkındalık terapilerinde; bireylerin düşüncelerinin sadece bir düşünce, 

duygularının ise sadece bir duygu olduğunu fark etmelerini sağlar. (Akt; Demir, 2015). 

Farkındalık uygulamaları ile bilişsel-davranışçı terapiler, üstbiliş, duygu düzenleme, dikkat 

düzenleme ve maruz bırakma kavramlarını içerdiğinden terapi konusunda ise benzer bakış 

açısına sahiptirler (Çatak ve Ögel, 2010-a). Bu terapilerden olumlu sonuçlar alınabilmesi; 

kişinin kendi düşünce ve duygularına mesafe kazanabilmesiyle mümkün olabilir (Çatak ve 

Ögel, 2010-b). Bu becerilerin kazanılmasının duygudurumunu olumlu düzeyde geliştirdiği 

bilinmektedir (Körükcü ve Kukulu, 2015). 
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4.DUYGU DÜZENLEME (REGÜLASYON) 

Duygu düzenleme, duyguları fark edebilme (Tırışkan ve ark., 2015) ve belli bir amaca ulaşmak 

için duygularını uygun biçimde yönetebilme becerilerini içerir (Arabacı ve ark., 2018). Bir 

diğer tanım olarak ise; kriz durumunda içten gelen ilk tepkinin bastırılıp, durup-düşünme 

sürecinden sonra duygu, düşünce, davranış kontrolü ile bedenin yönetildiği bir beceri olduğu 

söylenebilir. Duygular, madde kullanımının başlaması, devamı ve sonlandırılmasında önemli 

bir yere sahiptir. Duygu düzenlemede güçlük yaşayan bireyler; olumsuz duyguları ile baş 

edemezler, dürtü kontrolünü etkin bir şekilde sağlayamazlar (Arabacı ve ark., 2018). Duyguları 

ile baş edemeyen birey, baş etme yolunda maddeye yönelebilir. Bir başka şekilde de madde 

bağımlısı birey tedavi sürecinde duygu kontrolünü sağlayamaz ise yoksunluk belirtileri ile baş 

edemeyip maddeye yönelebilir ve sürekli devam eden bir kısır döngünün içerisine girebilir. Bu 

sebeple bağımlılığın her aşamasında duygu düzenlemenin önemli olduğu söylenebilir. Olumsuz 

duygudurumlar, düşünceler (Savaşan ve ark., 2013), kişilerarası çatışmalar (Arabacı ve ark., 

2018) nedeniyle relapsın gelişebildiği bilinmektedir. Bu nedenle bireylerin duygularının 

farkında olması, bağımlılık tedavisinde ve relapsı önlemede oldukça önemlidir (Arabacı ve ark., 

2018). Duygusal farkındalık kazanmak ve bu farkındalığı arttırmak için anksiyete, öfke, 

suçluluk, umut, keder/elem, yalnızlık gibi duyguların farkındalığı önemlidir (Çam ve Engin, 

2014). Karagöz ve Dağ(2015)’ın kendini yaralama üzerine madde bağımlılarında yaptıkları 

çalışmada kendini sıklıkla yaralayan madde bağımlılarının, kendini yaralamayan madde 

bağımlılarına kıyasla daha fazla duygu düzenleme güçlüğü yaşadığı sonucu yorumlanmıştır. 

Bağımlı bir bireyin duygu düzenleme becerisi kazanabilmesi için; duygularının farkında olması 

ve anlaması, duygularını kabul etmesi, olumsuz duygular yaşadığında dürtüsel davranışlarını 

kontrol edebilmesi, amacına ulaşmak için duygusal tepkilerini ayarlayabilmesi gerekmektedir 

(Alpay ve ark., 2017). Duygusal tepkilerin ayarlanabilmesi farkındalık becerilerinin 

kazanılması ile mümkün olabilir. Farkındalık ile bedenin, düşünce ve duyguların farkına varma, 

sevgi-şefkat gibi kavramlar belirmektedir. Farkındalık geliştiren kişi, duygularını kontrol 

edebilir ve istendik düzeyde iyilik halini arttırabilir (Tırışkan ve ark., 2015). Bilinçli 

farkındalıkları yüksek olan bireylerin anda olabilme, şefkat gösterebilme(kendisine ve 

çevresine), odaklanma, dikkat edebilme, duyguların ve zihinsel performansın farkında olabilme 

kabiliyetlerinin de yüksek olduğu ve bu durumun duygusal farkındalıkla da ilişkili olduğu 

söylenebilir (Akt; Karabacak ve Demir, 2016). 

 

5.SONUÇ 

Madde kullanım bozukluğu kronik olabilen, nüks gelişimi görülebilen, düzelme süreci uzun 

sürebilen bir hastalıktır (Ögel, 2002-a). Madde kullanım bozukluklarında bağımlılık 

davranışının her evresinde duygu düzenlemede güçlük yaşamanın etkili olduğu bilinmektedir 

(Arabacı ve ark., 2018). Bilinçli farkındalık stratejileri ile kişi, duygu düzenlemesini sağlayarak 

yaşam kalitesini arttırabilir, kendisini daha rahat ifade edebilir ve anlayabilir. Farkındalık ile 

birey istek ve arzularının farkında olup kendini tanıma potansiyeline erişebilmektedir (Tırışkan 

ve ark., 2015). Bilinçli farkındalık ve duygu düzenleme farkındalığına sahip insanlar, olumlu 

ve olumsuz yanlarını istendik düzeye getirip, günlük yaşamda daha sağlıklı ilişkiler kurabilir; 
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mutlu ve üretken bireyler haline gelebilirler (Koçak, 2002). Kişinin duygularının farkında olup 

onları değiştirebilmesi ve yönetebilmesi, bilinçli farkındalık ile mümkündür. Bu sebeple 

duyguların ve kendinin farkında olmak bağımlı bireyi güçlendirmede önemlidir. Farkındalık; 

bağımlı bireyin iyileşebilmesini sağlamada, motivasyonunu arttırmada, olumlu duygudurum 

yaşamasında ve en sonunda kendini tanıyıp olmak istediği gibi bir birey haline gelme 

konusunda önemlidir. Literatürde bağımlı bireylere yönelik farkındalık ve duygu 

düzenlemelerine yönelik çok az sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Farkındalık, kavram 

dışında-uygulama temelli olduğundan, bağımlı bireylerde farkındalık konulu-duygu düzenleme 

farkındalığını da ele alan deneysel çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Son yıllarda, hemşirelerde Assertivite ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır 

(Sabancıoğulları ve Doğan,2012). Assertivite kavramı, 1970’li yılların sonunda Türkçede 

“atılganlık” olarak karşılanmaktadır (Voltan,2008). Atılganlık; ‘girişken olmak’, ‘kendini açık 

olarak ortaya koymak’, ‘etkin davranmak’, anlamlarına gelmektedir (Çulha ve Dereli,1987). 

Bireyin benliğini, haklarını, pasif kalmadan, saldırgan da olmadan bilinçli olarak koruması, 

duygu, düşünce ve arzularını başkalarının haklarını göz ardı etmeksizin, bu konuda kaygı ve 

suçluluk duymaksızın ifade edebilmesidir (Timmis&Mccabe,2005, Efe,2007). Bireysel 

farklılıklar ve kültürel özellikler atılgan davranmada önemli rol oynamaktadır (Efe,2007). 

Atılganlık kavramı sadece günlük ilişkilerde değil, çalışma yaşamındaki iletişimde de önemli 

bir yer tutmaktadır. Özellikle sağlık alanı, doğası gereği, zor ve stresli süreçleri olan işleri 

bünyesinde barındırmaktadır (Hoşgör ve ark.,2016). Sağlık hizmetlerinin sunumunda anahtar 

rolü olan hemşireler, profesyonel birer meslek mensubudur (Sabancıoğulları ve Doğan,2012). 

Hemşirelerin sağlıklı/ hasta bireylerle, meslektaşlarıyla, diğer ekip üyeleriyle ve toplumla 

etkileşimine rehberlik etmekte ve değer yüklü uygulamalar konusunda karar vermelerinde 

atılgan davranışlarının gelişmiş olması gerekmektedir. Fakat hemşirelik, atılgan olmayı 

engelleyen meslek gruplarından biridir (Kutlu,2009). Atılgan olmayı birçok faktör etkileyebilir. 

Özellikle hemşirelerin atılgan davranış gösterememelerinin en önemli nedeni, kadın mesleği 

olması ve kadının toplum içindeki geleneksel rolü olarak görülmektedir. Ayrıca, hemşirelik 

mesleğinin, farklı öğrenim düzeyine sahip olması, çalışma alanı genellikle bürokratik ve 

hiyerarşik yapının olması, hemşirelik yasasındaki görev, tanım ve sorumluluklarının tam olarak 

yapılamamasına bağlı mesleki otonominin kazanılamaması, bilimsel toplantı ya da kongrelere 

katılmadıkları, atılgan olmayı öğrenme fırsatlarının eksikliği, hemşirelerin çok yoğun ve 

vardiya sistemiyle çalışmaları, hemşirelerin iş doyumunu düşürmekte, benlik saygılarını 

azaltmakta ve stres yaratmaktadır (Dökmen,1995,Efe,2007,Göriş ve ark.,2014). Bu derlemenin 

amacı, hemşirelerde atılgan davranışın önemi hakkında farkındalık yaratmaktır (Hoşgör ve 

ark.,2016). Literatüre katkı sağlamak amacıyla atılgan davranış, kişilik özellikleri, ögeleri 

atılgan davranışın olumlu-olumsuz sonuçlarını, engelleri fark etmesini, atılgan davranışını 

eğitimlerle geliştirebilmesini sağlamaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Atılganlık, Atılganlık becerileri, Psikiyatri Hemşireliği 

 

ABSTRACT 

In recent years, numerous researches on Assertivity have been conducted in nurses. Assertivite 

concept is met in Turkish at the end of 1970s as ’assertiveness Ass. assertiveness; 'Be 

aggressive', 'reveals itself as an open,' 'effectively act', means both. An individual's self, rights, 

passive, without the aggressor to consciously protect the feelings, thoughts and desires of others 

without ignoring the rights, without any anxiety and guilt can express this issue. Individual 

differences and cultural characteristics play an important role in behaving aggressively. The 

concept of assertiveness is not only important in daily relations, but also in communication in 

working life. In particular, the field of health, by its very nature, involves jobs with difficult and 

stressful processes. the key role of nurses in the delivery of health care services, is a professional 

professionals. It is necessary that the aggressive behaviors of nurses should be developed in 

order to guide their interaction with healthy / sick individuals, colleagues, other team members 

and the society and to decide on value-loaded applications. But nursing is one of the 

occupational groups that prevents dashing. Many factors can influence being dashing. In 

particular, the most important reason why nurses exhibit dashing behavior is the female 

profession and the traditional role of women in society. In addition, the nursing profession has 

different levels of education, the work area is usually bureaucratic and hierarchical structure, 

nursing law duties, definitions and responsibilities due to the lack of professional autonomy due 

to failure to win, scientific meetings or congresses, lack of opportunities to learn to be dashing, 

lack of opportunities for nurses work with intensive and shift system, decreases job satisfaction 

of nurses, reduces self-esteem and creates stress. The purpose of this review is to raise 

awareness of the importance of dashing behavior in nurses. In order to contribute to the 

literature, it is aimed to assimilate dashing behavior, personality traits, positive and negative 

results of dashing behavior, discernments of obstacles, and development of dashing behavior 

through trainings. 

Keywords: Assertiveness, Assertiveness skills, Psychiatric Nursing 

GİRİŞ 

Son yıllarda, hemşirelerde Assertivite ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır 

(Sabancıoğulları ve Doğan,2012). Assertiveness,20. yy’ın ikinci yarısında ABD’de 

assertiveness adıyla bir kişilik özelliği, bir davranış örüntüsü olarak ortaya çıkmıştır. 1970’li 

yılların sonunda Türkçede “atılganlık”la karşılanmaktadır (Voltan,2008). Atılganlık; ‘girişken 

olmak’, ‘kendini açık olarak ortaya koymak’, ‘etkin davranmak’, anlamlarına gelmektedir 

(Çulha ve Dereli, 1987). İnsanoğlu, fiziksel, duygusal, bilişsel ve diğer birçok açılardan 

gelişmek ve yaşamını devam ettirmek için diğer insanlara ihtiyaç duyar. Sosyal bir varlık olarak 

tanımlanan insanın diğer insanlarla ilişki içinde olması kaçınılmaz bir gerekliliktir (Voltan ve 

ark.,2008).İnsanların düşünebilme, düşündüğünü karşısındakine iletebilme, onun düşüncelerini 

anlayabilme becerisi iletişimin, aynı zamanda toplumsal yaşamın temelini oluşturur 
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(Kutlu,2009).Kişilerin iletişimdeki beceri ve tutumlarına bağlı olarak kurduğu ilişkiler zaman 

zaman kendilerini engellenmiş, suçlu, değersiz gibi rahatsız edici duyguları yaşamalarına zemin 

hazırladığı gibi sakin, rahat ve doyumlu bir yaşam sürmelerine de temel hazırlar 

(Ayhan,2012).Bu ilişkilerin olumlu olması ancak karşılıklı hakların korunması ve bu haklara 

saygı duyulması ile gerçekleşmektedir (Voltan ve ark.,2008).İnsanların gereksinimlerini 

karşılayabilmek için kullandıkları değişik iletişim biçimleri onların davranış örüntüsünü 

oluşturur. Kişilerin duygu ve düşüncelerini ifade ederken 3 temel davranışta bulundukları 

söylenebilir (Bal,2003).  

 

Temel Davranış Biçimleri 

• Çekingen Davranış 

• Atılgan Davranış 

• Saldırgan Davranış 

Çekingen Davranış: Bireyin ilişkiye girmede zorluk, korkaklık yaşaması nedeniyle ihtiyatlı 

davranması ve güvenememesi çekingen davranış olarak tanımlanmaktadır (Voltan,2008). 

Saldırgan Davranış: Saldırganlık, anlam olarak birbirine ya da bir şeye zarar ya da acı vermek 

amacıyla yapılmış davranıştır (Ayhan,2012). Saldırgan olan bireyler isteklerine ulaşmak için, 

çoğu zaman başkalarını kırma, küçük görme eğilimi gösterirler (Hoşgör ve 

ark.,2016).Çekingenlik ve saldırganlık bir doğrunun iki ayrı ucu ise, atılgan davranış bu 

doğrunun tam ortasında olumlu, uyumlu ve sağlıklı bir davranış biçimi olarak yer alır (Bal, 

2003). Kişi, her ikisi de olumsuz olan bu uç tavırlardan uzaklaştıkça, olumlu, atılgan davranışa 

yaklaşır. İnsanın bu iki uç noktanın hangisine daha yakın davranacağını toplumda, görevinde 

aldığı rol, içinde yaşadığı kültür ve bireysel yaşantıları belirler (Ayhan,2012). 

 

GELİŞME 

Atılgan Davranış  

İlk kez 1966’da Wolpe ve Lazarus tarafından telaffuz edilen, duyguların ve hakların net olarak 

ifade edimi olarak gösterilen ‘Atılganlık’ Kavramı, 1980’li yıllarda ülkemizde akademik 

literatürde yerini almaya başlamıştır. Atılganlık, bireyin benliğini, onurunu, haklarını, 

görüşlerini, duygu ve düşüncelerini pasif kalmadan, saldırgan da olmadan bilinçli olarak 
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korumasıdır (Timmis&Mccabe,2005). Atılganlık, bireyin olumlu ve olumsuz duygu, düşünce 

ve arzularını başkalarının haklarını göz ardı etmeksizin ve bu konuda kaygı ve suçluluk 

duymaksızın ifade edebilmesidir. Kendini uygun ifade edebilmektir (Efe,2007). Atılganlık, 

“başkalarını küçük görmeden, onların haklarını yadsımadan bireylerin kendi haklarını 

koruyabilmeleri için geliştirilen bir çeşit kişiler arası ilişkiler biçimi” olarak tanımlanmaktadır 

(Voltan, 1980a). Atılganlıkla ilgili bir çok tanım yapılmıştır. Liberman (1970) “Kendini ifade 

etme yeteneği”, Lazarus (1973) “Duygusal özgürlük alışkanlığı”, Fensterheim ve Bear (1978) 

“Kişinin kendini ifade etme, kim olduğunu, ne düşünüp, hissettiğini belirtme davranışı”, Hisler, 

Hersen ve Miller (1973) “Duruma özgü öğrenilmiş davranış”, Lazarus ve Fay (1975) ise 

“Yaşamak için geniş temelli kendini gerçekleştirme yaklaşımı” olarak tanımlamışlardır 

(Ayhan,2012). 

Atılganlık kavramının bugün kullanılan tanımı Alberti ve Emmons tarafından yapılmış ve 

atılgan kişiyi kendi haklarını iyi bilen ve savunabilen kişi olarak tanımlamışlardır. Alberti ve 

Emmons’a göre atılgan davranış biçimi insan ilişkilerinde eşitliği gözetir ve gereksiz 

endişelerden arınmış bir şekilde, insanın kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilmesini, 

kendisini savunabilmesini, duygularını dürüstçe ve rahatlıkla ifade edebilmesini ve başkalarının 

haklarını çiğnemeden, haklarını kullanabilmesini mümkün kılar (Voltan,2008). 

Alberti ve Emmons’a göre atılgan davranışın 10 önemli özelliği şunlardır: 

1. Kendini ifadeye dayalıdır. 

2. Başkalarının haklarına saygı gösterir. 

3. Dürüsttür. 

4. Dolaysızdır ve kesindir. 

5. Bir ilişkide, ilgili her iki tarafın eşitliğine ve yararına güdümlüdür. 

6. Duyguların, hakların, gerçeklerin, görüşlerin, ricaların ve sınırların söze dökülmesidir.  

7. İletilmek istenen mesaj için göz teması, ses, vücut duruşu, yüz ifadesi, el ve vücut 

hareketleri, mesafe, zamanlama, akıcılık ve dinleme gibi dil dışı öğelerden yararlanmaktır. 

8. Evrensel değil, kişiye ve duruma uygundur. 

9. Toplumsal sorumluluk üstlenmektir. 

10. İnsanın doğasında yoktur, öğrenilir (Voltan,2008). 

Atılgan kişilerin özellikleri 

 Ne demek istediğini direkt cümlelerle ifade eder, 

 Önem verir izlenimi yaratan dikkatli bir dinleyicidir, 

 Diğer insanların gözlerine bakabilir, uygun jestlerle doğal sözel ifadeler ve ‘yetişkin’ 

bir ses tonuyla uygun yüz ifadesi kullanır, 

 Özgüveni vardır, başkalarının davranışları ile kendisini tehdit etmelerine ve 

korkutmalarına izin vermez, 

 Başkalarını küçümsemez, etki altına almaya çalışmaz ve tehdit etmez, 

 Kendi yaşam kararlarını ve seçimlerini yapar ve hedeflerini gerçekleştirir, 

 Olumlu ve olumsuz duygularını dürüst ve uygun şekilde ifade edebilir, 

 Kendini sürekli geliştirir, 

 Performans ve iş doyumu yüksektir, 

 Başkalarının kendisini kullanmasına izin vermez, 
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 Başkalarıyla her zaman aynı fikirde olmayabileceğini kabul eder, görüşlerini olumlu 

fakat kestirip atmadan ifade edebilir, 

 Seçim yaparken uygun şekilde ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyebilir, nazik fakat gerektiğinde 

kesindir ve işe yarar sonuçları tartışabilir, 

 Yakın ilişkiler kurar, birçok kişilerarası gereksinimlerini saptar ve karşılar, 

 Atılgan bireyler, söylemek istediklerini net bir şekilde ifade edebilen sakin, 

karşısındakine saygı gösteren, başkalarını önemseyen kişilerdir. (Efe,2007). 

Atılgan Davranışın Öğeleri  

Atılgan davranışın sözlü ve sözsüz olmak üzere 2 öğesi vardır. Lazarus (1973), atılgan 

davranışın sözlü öğelerini şöyle sıralamıştır: “Hayır diyebilme yeteneği, isteyebilme, ricada 

bulunabilme yeteneği, olumlu ve olumsuz duyguları ifade edebilme yeteneği, bir davranışı 

başlatabilme, sürdürebilme ve sona erdirebilme yeteneği.” olarak tanımlamıştır (Güneş ve 

ark.,2014). Sözsüz Öğeleri ise; Ses Tonu, Yükseklik, İniş ve Çıkış, Göz Teması, Beden Duruşu, 

Mesafe/Fiziksel Temas, El ve Beden Hareketleri, Akıcılık, Zamanlama, Dinleme, Düşünceler, 

İçerik oluşturmaktadır. Atılganlık tepkilerinin sözel olmayan yanı, sözel yanından daha önemli 

görünmektedir. Araştırmalar, atılgan ve atılgan olmayan deneklerin, sözel davranış kadar sözel 

olmayan davranış özellikleri açısından da ayırt edilebileceklerini göstermiştir. Atılgan 

bireylerin daha kısa tepki aralığında davrandıkları, yüksek sesle konuştukları ve daha çok 

duygusal tepki gösterdikleri saptanmıştır (Ayhan,2012). 

RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİ (RAE) 

Literatürde güvenirlik ve geçerlik açısından en sık kullanılan ölçek; Rathus’un hazırladığı 

“Rathus Atılganlık Envanteri”dir. Envantere ilişkin bilgiler Rathus tarafından 1973’te 

Amerika’da geliştirilmiş olup ölçek Voltan tarafından Türkiye’ye uyarlanmıştır. Bu envanter, 

kişideki davranış normlarının atılganlık derecesini belirlemektedir. Saldırganlık düzeyini 

ölçmemektedir (Tan,2006). Envanter çekingenlik ve atılganlık davranışlarını ölçen, 30 

maddeden oluşan, bireyin kendi kendine yanıtlayabileceği kolay bir ölçektir. Soru formunun 

başında bir açıklama vardır ve her madde için –3’ten +3’e kadar olan şıklardan birinin seçilmesi 

ve işaretlenmesi istenir. Puanlanmasında, 1.2.4.5.9.11.12.13.14.15.16.17.19.23.24.26.30’ncu 

maddelerin değerleri tersine döner ve hesaplaması bu şekilde yapılır. Alınacak toplam puan –

90 ile +90 arasında değişir. Envanterden alınan toplam puan +10 ve altında olanlar çekingen, 

+10 ve üstünde olanlar atılgan olarak kabul edilir (Kutlu,2009) 

 

ATILGANLIĞIN HEMŞİRELİKTEKİ YERİ 

Atılganlık kavramı sadece kişilerarası günlük ilişkilerde değil, çalışma yaşamında da önemli 

bir hal almaktadır. Bu bağlamda özellikle sağlık alanı, doğası gereği ve zor ve stresli süreçleri 

olan işleri bünyesinde barındırmaktadır (Hoşgör ve ark.,2016). Sağlık hizmetlerinin sunumunda 

anahtar rolü olan hemşireler, profesyonel birer meslek mensubudur. Profesyonel olmak 

birtakım değerlere sahip olmayı gerektirmektedir (Sabancıoğulları ve Doğan,2012). Sağlık 

bakımında kritik düşünebilmeleri, karar verebilmeleri, hasta yönetimi, vaka yönetimi ve idari 

yönetimi için profesyonel değerlerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Hemşirelerin sahip 
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olduğu profesyonel değerler, sağlıklı/ hasta bireylerle, meslektaşlarıyla, diğer ekip üyeleriyle 

ve toplumla etkileşimine rehberlik etmekte, değer yüklü uygulamalar konusunda karar 

vermelerine yol göstermekte ve hemşirelik uygulamaları için temel oluşturmaktadır (Göriş ve 

ark.,2014).Hemşirelerin sağlıklı ilişkiler kurabilen, kendilerini kabul eden, özgüveni ve 

özsaygısı yüksek bireyler olarak yetişmeleri, kuşkusuz mesleki başarı açısından olduğu kadar, 

bireysel doyum açısından da önemlidir. Kendine değer veren, benlik saygısı yüksek, kişilerarası 

ilişkilerinde atılgan davranış gösteren meslek üyeleri yetiştirmek, hemşirelik eğitiminin 

amaçlarından biridir. İstenilen düzeyde sağlık hizmeti vermek ve bu hizmetten doyum sağlamak 

ancak atılgan, öz saygısı ve özgüveni yüksek hemşireler yetiştirmekle gerçekleşebilir (Küçük 

ve ark.,2008). 

HEMŞİRELERİN ATILGAN ÖZELLİK GÖSTEREMEMESİNDEKİ ENGELLER 

Hemşirelik, atılgan olmayı engelleyen meslek gruplarından biridir. Bu nedenle 1970’li 

yıllardan beri hemşirelikte atılganlık konusu araştırılmaya çalışılmıştır (Kutlu,2009). Atılgan 

olmayı birçok faktör etkileyebilir. Özellikle hemşirelerin atılgan davranış gösterememelerinin 

en önemli nedeni, kadın mesleği olması ve kadının toplum içindeki geleneksel rolü olarak 

görülmektedir. Farrell (2001) bir grup hemşire ile yaptığı çalışmada erkek hemşirelerin kadın 

hemşirelerden daha atılgan olduklarını tespit etmiştir. Buna bağlı olarak bir kadın mesleği olan 

hemşirelik üyeleri de atılgan özellik gösterememekte ve pasif davranışlar sergilemektedirler 

(Akt: Efe,2007). Ayrıca stres karşısında verilen tepkiler, benlik değerinin düşük olması, rol 

model eksikliği, atılgan olmayı öğrenme fırsatlarının eksikliği, hiyerarşik değerler de 

hemşirelerin pasif ya da saldırgan davranmasına sebep olabilir (Bernhard 1990; Tanığ 

1993).Geçmiş yıllarda, meslek lisesinden mezun olup işe başlayan hemşirelerin göreve 

başlamaları ergenlik dönemine denk gelmiş ve henüz kendi kimliğini aramakta olan gencin 

meslek kimliği gelişiminde sorunlar yaşanmıştır bu durum atılganlıklarını etkilemiştir. Ayrıca, 

hemşirelik mesleğinin farklı öğrenim düzeyine sahip olmasına rağmen unvan, görev, yetki ve 

sorumlulukları birbirinden ayrılmamıştır. Bu durum hemşireler arasında iç çatışmalara neden 

olmaktadır (Dökmen, 1995). Çalışma alanı açısından genellikle bürokratik ve hiyerarşik 

yapının var olduğu, kendi yaptıkları uygulamalar üzerinde çok fazla söz sahibi olamadıkları, 

mesleklerinin bağımsızlıkları, hekimliği destekleyecek şekilde hizmet vermeleri için son derece 

sınırlandırılmış hastane ortamları, çok yoğun ve vardiya sistemiyle çalışmaları hemşirelerin 

atılganlığını olumsuz etkilemektedir. Başka bir engel ise; hemşirelik yasasındaki eksiklikler, 

görev, tanım ve sorumluluklarının tam olarak yapılamamasına neden olmakta ve bu durum 

mesleki otonominin kazanılmasını ve meslekleşme sürecini olumsuz etkilemektedir (Efe,2007). 

Hemşirelerin çoğunluğunun, bilimsel toplantı ya da kongrelere katılmadıkları, hiçbir mesleki 

derneğe üye olmadıkları ve profesyonel değerlerle ilgili eğitim almadıkları belirlenmiştir (Göriş 

ve ark.,2014). Hemşireler, sıklıkla kendilerini ikinci sınıf meslek grubu olarak görürler, ayrıca 

hemşirelerin eğitimi de onların atılgan olma yeterliliğini etkileyebilir (Gerry,1989). 

 

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE ATILGANLIĞIN ÖNEMİ 

1970’li yıllardan beri hemşirelikte atılganlık konusu araştırılmaya ve ‘’hemşireliğin atılgan 

davranışa gereksinimi var mı? ’ sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır (Kutlu,2009).Profesyonel 
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bir meslek olan hemşireliğin liderlik rolünü etkin bir şekilde kullanabilmeleri, hastalarla, 

güvenli, sıcak bir ortam, etkili iletişim kurabilmesi, ortaya çıkan problemlerde profesyonelce 

çözüm getirebilmeleri, başkalarının umutsuzluğa kapıldığı, imkansız olduğunu düşündüğü 

durumlar karşısında esneklik gösterebilmeleri, profesyonel alanlarda herhangi bir durum 

hakkında araştırmacı bakış açısına sahip olabilmesi, hızla değişen ve gelişen tıp dünyasına 

uyum sağlayabilmesi, olumsuz yaşanan olaylarda hasta savunuculuğu yapabilmesi, kriz 

durumlarında, ekip içerisinde değişime açık, değişim yapabilme özelliğinde olabilmesi, stresle 

baş edebilmeleri için psikiyatri hemşirelerinin atılgan davranış özellikleri göstermeleri 

gerekmektedir. Pektekin ve arkadaşlarının (1993) özel bir hastanede yaptığı çalışmada 

hemşirelerin %22,1’i çekingen bulunmuştur (Kutlu,2009). Psikiyatri hemşiresinin atılgan 

özellik gösteremediği durumlarda; problem çözme becerisi zayıflar, benliğe zarar verir, otonom 

davranışlardan uzaklaşarak sosyotrop davranış sergilemeye başlar. Etkili iletişimin 

kullanılmamasına bağlı iş hayatında çatışmalara, iş tatmini ve performansta düşmeye neden 

olur (Çelebi ve ark.,2011). Suzıkı ve ark. (2006) yeni işe başlayan hemşireler üzerinde yaptığı 

çalışmada atılganlık puanının düşük olmasının tükenmişlik seviyesini arttırdığını bulmuşlardır 

(Timmis&Mccabe,2005). Hastanede bireyin sergilediği atılgan davranış, bireye katkı sağlar. 

Hastanede sergilenen Atılgan davranış yönetici veya meslektaşı ezme değil, fikir alışverişinde 

bulunma, konuları tam anlamı ile kavrama ve herkesin faydalanacağı ve kazanacağı bir durum 

oluşturma ile ilgilidir. Hapsari ve Retnaningsih (2007) tarafından yürütülen bir araştırma 

sonuçları göstermektedir ki atılgan davranış çalışanların kendilerine olan güvenlerine %34 

oranında katkı sağlamaktadır (Çelebi ve ark.,2011).  

ATILGANLIK EĞİTİMİ 

Atılganlık doğuştan var olan bir özellik değil, sonradan kazanılan bir davranış biçimidir.  

Herhangi bir beceri gibi atılganlık da öğrenilebilir ve tekrarlarla günlük kullanıma aktarılabilir 

(Efe,2007). Bireylerin saldırgan ve pasif davranış arasında kalan dengeyi koruyabilmeleri, 

gerekli beceriyi kazanmaları ve sürdürmeleri için atılganlık eğitimleri planlanmaktadır. Genel 

olarak atılganlık eğitimi, bireyin öz saygısını ve güvenini arttırır. Bireye, eleştiriyi kabul etme 

yöntemlerini, stresle etkili baş etme yollarını, kendisi ile olumlu iletişimde bulunmasını, pasif, 

atılgan ve saldırgan davranışlar arasındaki farkı anlayabilmesini ve başkaları tarafından 

zorlanmaya izin vermeden kişisel haklarını nasıl koruyacağını öğretir (Kutlu,2009). Taiwan’da 

hemşirelik ve sağlık öğrencileri ile yapılan bir çalışmada; öğrencilere öncelikle “Atılganlık 

Skalası” uygulanmış ve skaladan düşük puan alan öğrenciler 8 hafta boyunca haftada 2 saat 

olmak üzere atılganlık eğitimine tabi tutulmuşlardır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin 

atılganlık özellikleri ve benlik saygıları yükselmiştir (Efe,2007). Yapılan atılganlık eğitim 

programları ile hemşirelerin kendilerinin farkında olduğu, performans ve iş doyumlarının 

arttığı, strese dirençli olduğu, iyi bir hasta savunuculuğu yaptığı, iyi bir hasta bakımı verdiği, 

diğer kişilerle ilişkilerinin iyi olduğu, disiplinler arası iş birliğini daha iyi yaptığı ifade edilmiştir 

(Buzlu ve Bilgin 2001). Atılganlık becerisini geliştirmek için;  

 Konuşmaya başlamadan önce ne söylemek istediğinizi düşünün. Bunu ifade etmenin en 

iyi yollarını bulmaya çalışın. 

 İstemediğiniz sürece, tanıdıkların size bir takım düşünceyi empoze etmesine izin 

vermeyin. Bunun yerine sizin ne istediğinizi, ne düşündüğünüzü, hissettiğinizi anlatın. 
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 Düşüncenizi, duygunuzu açık, kesin ve direk ifade edin. Örneğin; 

              o Şu an yalnız kalmak istiyorum. 

              o Ödevi yapmakta yardıma ihtiyacım var. Uygun bir zamanda bana yardım eder misin? 

              o Sana katılmıyorum. (“Yanlış düşünüyorsun” yerine) 

 Mantıksız isteklere hayır deyin. Bir öneriyi geri çevirirken bunu neden yaptığınızı 

açıklayın. Teklifi geri çevirmek bahane uydurmak demek değildir. O yüzden açık ve 

dürüst olun. 

 Kendinizi ifade ederken vücut dilinize (göz kontağı, beden duruşunuz, yüz ifadeniz, ses 

tonunuz) dikkat edin. Söyledikleriniz ile vücut dilinizin aynı mesajı verdiğinden emin 

olun. 

 Atılgan olmak bencil olmayı gerektirmez. Başkalarının haklarına saygı göstermeyi 

unutmayın. 

 Karşı tarafın sizi doğru anlayıp anlamadığını kendinizi doğru ifade edip etmediğinizi 

kontrol edin. “Kendimi açık ifade edebiliyor muyum, söylediklerimden sen ne anladın?”  

Böylece iletişimde doğabilecek yanlış anlamaları önlemiş olursunuz. 

(https://dos.ku.edu.tr/sites/dos.ku.edu.tr/files/brochures/tr/atilganlik.pdf) 

 

SONUÇ 

Atılgan davranışın eğitimle geliştirilebilen bir davranış olması nedeniyle, ülkemizde atılganlık 

eğitimi verecek olan hemşire eğitimcilerin sayısının artması ile birlikte öncelikle Hemşirelik 

Fakültelerinde seçmeli Atılganlık Eğitimi derslerinin verilmesi, hemşirelere, atılganlık eğitimi 

hastanelerde hizmet içi eğitim planlarına konulmalı, düzenli aralıklarla tüm personellere eğitim 

verilmesi sağlanarak bu davranışın geliştirilmesi, haftalık çalışma saatlerinin hemşirelerde 

strese neden olmayacak şekilde en fazla 40 saat düzenlenmesi, hemşirelik kongrelerine ya da 

bilimsel toplantılara katılımı, mesleki derneğe üye olmaları ,hemşirelerin, görev yerlerinin çok 

sık değiştirilmemesi için planlama ve uygulama yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Nitrat, içme suyu kaynakları için sorun oluşturan önemli bir kirleticidir. Sulardaki yüksek 

nitrat seviyeleri, yoğun tarım uygulamaları nedeniyle çevreye daha fazla zarar verir. 

Geçmişten günümüze gübre kullanımının ve dünya genelinde tarımsal faaliyetlerin artması, 

bu kirleticinin yayılımını hızlandırır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre sularda olması 

gereken maksimum nitrat değeri 50 mg/L’dir. Bu değeri aşan suların sağlık riski taşımasından 

dolayı kullanılmaması önerilir. Kullanılması gerektiği durumlarda ise uygun bir arıtım 

yönteminin uygulanması gerekir. Sulardan nitrat gideriminde biyolojik yöntemler, 

elektrodiyaliz, iyon değiştirme, membran prosesler, adsorpsiyon gibi alternatifler kullanılır. 

Elektrokoagülasyon (EK) prosesi ise kirletilmiş suyun arıtılması için geleneksel yöntemlerle 

kıyaslandığında daha kolay işletilebilen elektrokimyasal bir yöntemdir. Bu çalışmada hedef 

sulardan EK yöntemi ile nitrat gideriminde montmorillonit kili ilavesinin arıtma verimi 

üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, EK prosesinin gerçekleştirildiği bir 

elektrokoagülatör yapılmış ve reaktör 40 mg/L başlangıç nitrat konsantrasyonu için, oda 

sıcaklığında, 30V-3A akım yoğunluğunda, 30 dakika süresince montmorillonit kili ilaveli ve 

ilavesiz şekilde ayrı ayrı kesikli olarak işletilmiştir. Elektrot olarak alüminyum plaka 

kullanılmıştır. Kil ilavesiyle işletilen reaktöre 2 gr kil eklenmiştir. İşletim sırasında oluşan 

çamurlar kurutularak XRD ve SEM’de grafik ve görüntüleri alınmıştır. Ayrıca işletim 

süresince pH ve iletkenlik ölçümleri yapılmıştır. Kil ilave edilen reaktörde, %48 giderim 

verimi elde edilmişken; kil ilavesiz çalıştırılan reaktörde giderim verimi %69 olmuştur. Bu 

sonuçlara göre; elektrokoagülasyon yöntemiyle sulardan nitrat gideriminde montmorillonit 

kilinin arıtma veriminde negatif etkisinin olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Nitrat, Elektrokoagülasyon, Montmorillonit kili, Alüminyum elektrot
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MONTMORILLONITE CLAY ON 

ALUMINUM AMOUNT AND FLOCK FORM IN NITRATE REMOVAL BY 

ELECTROCOAGULATION PROCESS 

 

ABSTRACT 

Nitrate is an important pollutant for drinking water sources. The high nitrate levels in the 

waters cause more damage to the environment due to intensive agricultural practices. The 

increase in the use of fertilizers and agricultural activities from the past to the present day 

accelerates the spread of this pollutant. According to the World Health Organization (WHO), 

the maximum nitrate value in the waters is 50 mg L-1. It is recommended that the water 

exceeding this value is not used due to the health risk. If it should be used, a suitable 

treatment method should be applied. Biological methods in the removal of nitrate from water, 

electrodialysis, ion exchange, membrane processes, adsorption alternatives are used. The 

electrocoagulation (EC) process is an electrochemical method that can be operated more 

easily when compared to conventional methods for the treatment of contaminated water. The 

aim of this study is to investigate the effect of the addition of montmorillonite clay on the 

efficiency of nitrate removal by the EC method. For this purpose, an electrocoagulator was 

made in which the EC process was carried out with batch method, and the reactor was 

operated 40 mg L-1 initial nitrate concentration, at room temperature, at a current density of 

30V-3A, for 30 minutes with and without addition of montmorillonite clay, separately. An 

aluminum plate was used as an electrode. 2 g clay was added to the reactor operated with the 

addition of clay. The sludges formed during the operation were dried and their graphs and 

images were taken in XRD and SEM. In addition, pH and conductivity measurements were 

made during operation. While 48% removal efficiency was obtained in the clay added reactor; 

the efficiency of removal in the reactor operated without clay was 69%. According to these 

results; It has been observed that montmorillonite clay has a negative effect on purification 

efficiency in nitrate removal from water by electrocoagulation method. 

Key words: Nitrate, Electrocoagulation, Montmorillonite clay, Aluminum electrode 

 

1. GİRİŞ 

Nitrat (NO3
-), sudaki yüksek çözünürlüğünden dolayı insan sağlığına tehdit oluşturan ve sucul 

ortamlarda önemli kalite problemlerine sebep olan bir kirletici parametredir. Özellikle yeraltı 

sularındaki nitrat kirliliği, genellikle azot bazlı gübrelerin yanlış kullanımı veya atıksu 

deşarjlarından kaynaklanmaktadır. İnsan vücudunda biriken aşırı nitrat, çocuklarda 

methemoglobinemiye, yetişkinlerde ise sindirim sistemi kanserlerine neden olmaktadır 

(Sadler vd., 2016; El-Hanache vd., 2019; Rao vd., 2019). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, içme 

suyunda nitrat için izin verilen maksimum konsantrasyon 50 mg/L’dir (Edition, 2011). 
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Çevresel ve toksik atık yönetimi alanında önemli bir rol oynadıkları ve kirletici 

immobilizasyonunda etkin oldukları için kil mineralleri yoğun olarak çalışılmaktadır. Killer, 

geniş yüzey alanları, yüksek katyon değişim kapasiteleri, kimyasal ve mekanik stabilite ve 

katmanlı yapılarının bir sonucu olarak iyi birer adsorbandır (Viglašová vd., 2018). Killer, 

katyon değişimi ve elektrostatik etkileşimin yanı sıra komplekslerin oluşumu yoluyla ağır 

metal iyonlarını adsorbe edebilirler (Ma vd., 2015). Yaygın bir kil minerali olarak 

montmorillonit tortular, topraklar ve alt horizonlarda yaygın olarak bulunur. Montmorillonit, 

asıl haliyle, çeşitli kirletici maddelere karşı etkili bir adsorban olması yanı sıra çeşitli 

adsorbanların sentezi için modifikasyon kolaylığı da sağlamaktadır. Ayrıca, montmorillonit 

kili genellikle farklı hidrolize katyonlarla dengelenen yapısal negatif yükler taşır ve bu özellik 

onu kaolinit, illit gibi diğer kil türlerinden daha üstün yapar (Almasri vd., 2018; Hong vd., 

2019). Montmorillonit kili, geniş yüzey alanı, yüksek katyon değişim kapasitesi, düşük 

maliyeti ve kolay kabarma gibi özellikleri sebebiyle en çok tercih edilen kil özelliği gösterir 

(Barraqué vd., 2018). 

Nitratın atıksudan uzaklaştırılması için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu geleneksel 

tekniklerden bazıları; adsorpsiyon (Quardi vd., 2015) iyon değiştirme prosesi (Samatya vd., 

2006), elektrokimyasal yöntemler (Martinez vd., 2017), ters osmoz (Epstein vd., 2015), 

biyolojik yöntemler (Kodera vd., 2017)’dir. Ancak, bu tekniklerin bazı sınırlamaları vardır. 

Elektrokoagülasyon (EK) prosesi ise sulardan kirleticilerin giderilmesinde geleneksel 

yöntemlere göre etkili bir yöntemdir (Hashim vd., 2017). Çevre dostu olması, yüksek verim 

elde edilmesi ve basit kurulum ve işletim gereksinimi gibi sebeplerden dolayı EK prosesi 

tercih edilmektedir (Kumar vd., 2010). 

2. MATERYAL ve METOT 

2.1. Materyal 

Deney düzeneği, elektrotlar reaktör ve güç kaynağını içerir (Kobya ve Delipinar, 2008). EK 

reaktörü 100 x 100 x 250 mm ölçülere sahip cam malzemeden yapılmıştır. Çalışmada, 7 adet 

90 x 200 x 3 mm (%99,5 saflık) ölçüsünde Al plaka elektrot kullanılmıştır. Elektrotlar arası 

mesafe 10 mm olarak seçilmiş ve bağlantı dijital güç kaynağından sağlanmıştır (Rigol 

DP832A model, 30V, 3A). Çalışmada kullanılan kimyasallar (H2SO4, NaOH, NaCl, nitrat 

standart çözeltisi) Merck’ten temin edilmiştir. Tüm safsızlıklarından arındırılmış 

Montmorillonit kili, Kanada, Saskatchewan Üniversitesi Toprak Bölümünden getirtilmiştir. 

Montmorillonit 2:1 tipi kil sınıfına dahildir. Temel yapısal birimi, kumlu oktahedral tabaka ile 

koordine edilmiş alüminyum tabakayı çevreleyen iki tetrahedral yapılı silika levhalarından 

oluşur. İzomorfik yer değiştirme nedeniyle kil net bir negatif yüzey yüküne sahiptir. 
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2.2. Metot 

Belirli başlangıç konsantrasyonlarındaki nitrat çözeltileri 1000 mg/L’lik nitrat standardından 

seyreltilerek 1500 ml hacimde hazırlanmıştır. Bu çalışma 2 farklı şekilde yapılmıştır. Birinci 

çalışmada nitrat çözeltisi içerisine 2 g kil (montmorillonit kili) ilavesi yapılmıştır. İkinci 

çalışma ise kil ilavesiz gerçekleşmiştir. Reaktör kesikli olarak çalıştırılmıştır. Çözeltinin 

iletkenliğinin ayarlanması için 0,5 g NaCl eklenmiştir. Çözelti işletim süresi boyunca 250 rpm 

hızda Heidholp 3600 model manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Her deney öncesi, Al 

plakalar üzerlerindeki kalıntıların temizlenmesi için HCl (37%) hexamethylenetetramine sulu 

çözeltisi (3%)’ne 5 dk süre ile daldırılmıştır. Sonrasında kurutularak reaktöre yerleştirilmiştir. 

Çalışma oda sıcaklığında (25 ºC) yapılmıştır. Elektrokoagülasyon işlemi için 30V-3A’lik 

maksimum seviyede bir akım uygulanarak 30 dk boyunca sistem çalıştırılmıştır. Çalışma 

süresince alınan numuneler 0.45 µm’lik şırınga filtrelerden geçirilmiştir. Çözeltinin başlangıç 

ve sonuç pH ve iletkenlikleri Portable Hach-Lange HQ40d cihazı ile ölçülmüştür. Deney 

sonunda elektrotlar tekrar yıkanarak kurutulmuştur. Alınan numuneler, nitrat ve Al analizleri 

için Harran Üniversitesi Bilimsel Teknoloji ve Araştırma Merkezi’ne gönderilmiştir. Nitrat 

iyonlarının analizi iyon kromatografi cihazında yapılmıştır. Ayrıca Al konsantrasyonları da 

ICP-OES cihazı ile ölçülmüştür. İşletim sonrasında su yüzeyinde oluşan köpükler krozelere 

aktarılıp 105 ºC’de 48 saat boyunca kurutulmuştur. Elde edilen kuru numuneler XRD analizi 

ve SEM görüntüleri için yine Harran Üniversitesi Bilimsel Teknoloji ve Araştırma 

Merkezi’ne gönderilmiştir. Deney düzeneği Şekil.1’de gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 1. Mevcut elektrokoagülasyon deney düzeneği 

3. TARTIŞMA 

Kil ilaveli numunede başlangıç pH değeri 8,66; iletkenlik değeri 0,5 g tuz ilavesi sonrasında 

132,6 µS/cm ölçülmüştür. Nihai pH ve iletkenlik değerleri sırasıyla 8,82 ve 136,7 µS/cm’dir. 
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Kil ilavesiz numunede ise başlangıç pH değeri 8,70; iletkenlik değeri 128,9 µS/cm 

ölçülmüştür. Nihai pH ve iletkenlik değerleri ise sırasıyla 8,99 ve 143,9 µS/cm’dir.  

Çözeltinin başlangıç ve nihai pH ve iletkenlik değerlerine bakıldığında bariz değişimler 

görülmemiştir. 

Sudaki alüminyum miktarları ise kil ilaveli çalışmada işletim başında 0,05 mg/L’den küçük 

olmasına rağmen 30 dakikalık işletim sonrasında 3,142 mg/L’ye yükselmiştir. Bu durumun, 

Al levhalardan suya geçen Al iyonlarına ek olarak, kilin yapısında bulunan Al tabakalardan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Kil ilavesiz olan numunede başlangıç Al miktarı 0,207 mg/L 

iken, nihai Al miktarı 0,621 mg/L olmuştur (Şekil 2). EK prosesinde asıl amaç ortamda pozitif 

yüklü koagülant işlevi gören Al konsantrasyonunun arttırılmasıdır. Bu yolla kendi başına 

koagüle olamayan kirleticilerin bir araya gelmesi ve bunlara kolay çökelebilir özellik 

kazandırılması hedeflenir (Akkurt vd., 2002). Ortama kil ilavesi ile kilin yapısında bulunan Al 

tabakalarından çözeltiye geçebilecek Al miktarının nitrat giderimini arttıracağı varsayılmıştır. 

Kil ilaveli çalışmada ortamdaki Al miktarının arttığı Şekil.2’de görülmektedir. 

(a) (b) 

Şekil 2. EK süresince Al miktarları: (a) kil ilaveli (b) kil ilavesiz 

Her iki durumda da reaktör içerisinde elektrotlar arası etkileşim çok fazla olmuş ve yüzeyde 

köpük şeklinde bir tabaka oluşmuştur. Etüvde kurutulduktan sonra elde edilen kuru numuneye 

ait SEM görüntüleri ve XRD analiz grafiği Şekil 3 ve 4’te sunulmuştur. Şekil.3’te (a) tabakalı 

yapısı ile floklar arasına yerleşen montmorillonit kil yapısı göze çarpmaktadır. Şekil.4’te 

verilen XRD sonucuna göre kil ilaveli ve kilsiz flokların tekdüze bir yapı sergilediği 

anlaşılmaktadır. 
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Şekil 3. SEM görüntüleri: (a-b) Kil ilaveli (c-d) Kil ilavesiz 

 

 

Şekil 4. XRD grafikleri  
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Nitrat giderim verimlerini gösteren grafik Şekil.5’tedir. Sonuçlara göre kil ilaveli çözeltideki 

nitrat giderimi %47 civarında iken, kil ilavesiz çözeltideki nitrat giderimi %68 civarında 

görülmüştür. Kil ilaveli reaktörde nitrat giderim yüzdesinde bir düşüş fark edilmektedir. 

Elektrokoagülatöre kil ilavesi ile ortamdaki Al konsantrasyonu artmış, fakat nitrat giderimi 

azalmıştır. Bu durumun montmorillonit kilinin sahip olduğu negatif yükten kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Kil partiküllerinin eksi elektriksel yükü nitrat iyonları etrafındaki elektriksel 

çift tabakayı kalınlaştırarak adsorpsiyon olayını yavaşlatmakta veya azaltmaktadır. 

Dolayısıyla koagüle olarak flok oluşturma eğiliminde olan yapıların biraraya gelmesi 

engellenmektedir. Elektrokoagülatöre kil ilavesi yaparak Al miktarının artması ve 

elektrokoagülasyon sürecinin hızlanması beklenmiş, ancak eksi yüklü kil partikülleri bu 

beklentiyi olumsuz yöne kaydırmıştır. 

(a) (b) 

Şekil 5. Zamana bağlı (a) kil ilaveli (b) kil ilavesiz nitrat giderim grafikleri- (başlangıç nitrat 

konsantrasyonu: ~40 mg/L; başlangıç pH: ~8,70; başlangıç iletkenlik: ~133 µS/cm; başlangıç 

akım ve voltaj: 3A-30V) 

4. SONUÇ ve ÖNERİ 

Nitrat sulu çözeltisine yapılan kil ilavesi, sudan nitrat giderimini azaltıcı yönde etki 

göstermiştir. Nitrat giderim verimleri karşılaştırıldığında kil ilaveli çözeltideki nitrat giderimi 

%47 civarında iken, kil ilavesiz çözeltideki nitrat giderimi %68 civarında tespit edilmiştir. 

Elektrokoagülatöre eklenen kil miktarı ortamdaki Al konsantrasyonunu bariz biçimde 

arttırmıştır. Artan Al flokları ile nitrat gideriminin artış göstereceği beklenmiş, ancak eksi 

yüklü kil partikülleri bu beklentiyi olumsuz yöne kaydırmıştır. Yapılacak sonraki çalışmalarda 

EK prosesinde nitrat giderim verimlerini arttırıcı farklı koagülant/adsorban eklemeleri 

düşünülmektedir. Dolayısıyla giderim yüzdelerinin iyileştirilmesi üzerine yeni metot ve 

teknikler araştırılmaktadır. 
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ABSTRACT 

Aim: We aimed to compare Collis fundoplication (CA) and vertical gastric plication (VGP) 

antireflux procedures in the treatment of gastroesophageal reflux diseases. 

Material and methods: We evaluated children with Collis fundoplication and vertical gastric 

plication antireflux procedures. Age, gender, diagnosis, symptoms, preoperative endoscopic 

findings, preoperative radiologic findings, treatments, length of the tube, operations, 

postoperative feeding time, time until stricture recovery, need to reoperation and following time 

were noted. 

Results: From 2004 to 2013, 17 patients underwent CA or VGP procedures. Eleven of the 

patients were male and 6 of them were female. Nine of all patient had esophageal atresia, 3 of 

these 9 patients had isolated esophageal atresia, 6 of them had esophageal atresia with distal 

fistula. Five of all had gastroesophageal reflux, 2 had congenital esophageal stenosis, 1 had a 

hiatal hernia. Nine patients had respiratory system symptoms (cough, dyspnea, pneumonia …), 

all patient had gastrointestinal symptoms. Eight patients had swallowing difficulties, 4 had 

vomiting and 5 had both symptoms. Median age at operation was 30 months (3 – 194). Three 

patients were reoperated due to failing in the first operation. The all patients with fail were in 

the UCA group and cause of the fails was the opening of the stapler line. 

Conclusion: Collis antireflux surgical procedure has found to be more effective than vertical 

gastric plication one in little sample sized patients. 

 

İNTRODUCTION 

Gastroesophageal reflux (GER) is common in children and resolves within the first years of 

life. GER is a physiologic process defined as the passage of gastric contents into the esophagus. 

GER become gastroesophageal disease (GERD) when this physiologic situation produces 

symptoms or pathological consequences(1). Many surgical techniques have been developed due 

to the high percentage of failure and morbidity of these techniques(2-4). Most of these surgical 

techniques are based on enough intraabdominal esophagus length. Therefore, the short 

intraabdominal esophagus is a more challenging problem in addition to these problems(5-7).  
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At this circumstances, we aimed to compare Collis (CA) + fundoplication and vertical gastric 

plication (VGP) antireflux procedures in the treatment of GERD with the short intraabdominal 

esophagus.  

 

MATERIALS AND METHODS 

We evaluated clinical data of 17 children underwent UCA and VGP between 2004 -2016 

retrospectively. These clinical data were acquired from patient files and hospital patient 

database system.    Age, gender, diagnosis, symptoms, preoperative endoscopic findings, 

preoperative radiologic findings, treatments, length of the tube, operations, postoperative 

feeding time, time until stricture recovery, need to reoperation and following time were noted.  

 

OPERATION TECHNIQUES 

After the opening of the abdomen via a midline incision, we mobilized esophagus at hiatus. 

After ligations of all short gastric vessels, esophageal hiatus was narrowed with the help of 

esophageal bougie. Bendable endoscopic stapler or TA stapler was used in order to construct 

gastric tube substitute intraabdominal esophagus so uncut Collis antireflux procedure was 

complete. For Collis procedure, linear cutter stapler was used to lengthen esophagus, then 

Nissen or Toupe antireflux procedure was applied. 

 

RESULTS 

From 2004 to 2014, 17 patients underwent CA or VGP procedures. Eleven of the patients were 

male and 6 of them were female. Nine of all patient had esophageal atresia, 3 of these 9 patients 

had isolated esophageal atresia, 6 of them had esophageal atresia with distal fistula. Five of all 

had gastroesophageal reflux, 2 had congenital esophageal stenosis, 1 had a hiatal hernia. Nine 

patients had respiratory system symptoms (cough, dyspnea, pneumonia …), all patient had 

gastrointestinal symptoms. Eight patients had swallowing difficulties, 4 had vomiting and 5 had 

both symptoms. Median age at operation was 30 months (3 – 194). 

We made 3 types of antireflux surgery for short intraabdominal esophagus for ten years. These 

were 7 vertical gastric plications, 10 Collis antireflux procedures (7 with Nissen and 3 with 

Toupet ). Age and gender information for these procedures were shown table 1. 7 of CA and 5 

of UCA patients had esophagitis (p=0.490).  We used stapler median 4.5 cm (3- 5 cm) for CA, 

4.0 cm (3 - 5 cm) for UCA. Post-operative initial feeding time was a median 5 days (5-6 days) 

for UCA and 7 days (5 – 17 days) for CA. (p=0.002). Median time to stay in hospital was 10 (6 

– 60) days for CA and 13 (6-36) days for UCA. 

Only one patient had leakage in anastomosis and this patient was in the CA group. 

Three patients were reoperated due to failing in the first operation. The all patients with fail 

were in the VGA group and cause of the fails was the opening of stapler line. 
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DISCUSSION 

Surgery is needed in GERD when some circumstances occur.  These are a failure of medical 

treatment, recurrent respiratory infection, and the presence of esophageal strictures, hiatal 

hernia, and intestinal malrotation(1). 

There is no optimal surgery option in case of GERD due to the morbidity rate is quietly high. 

Even reoperation rates were reported to be up to 25%, considerably high. Several investigators 

have been tried to find risk factors which cause failure of operation in GERD because of high 

reoperation rates. Some investigators have been tried to find optimal treatment but surgery. 

These are recently application of radiofrequency energy to gastroesophageal junction and 

endoscopic gastroplication via EsophyX device (EndoGastric Solutions, Inc., Redmond, WA, 

USA)(8, 9).  

Taylor at al published a new operation technique inspired from Collins operation for GERD, 

named vertical gastric plication in 1989(10). This similar technique was successfully used by 

Mutaf at all, named gastric tube cardioplasty(11). The logic behind the technique is simple. As 

we know that Laplace law says, the tension on the wall of a sphere is the product of the pressure 

times the radius of the chamber. İf we construct two different radial space in the stomach, this 

prevents reflux from the stomach to esophagus. This can be easily accomplished by using a 

stapler. Taylor at al. claims VGP achieves to increase the effective length of intra-abdominal 

esophagus, the crural sling effect, the mucosal flap valve effect, esophageal angle; to reduce the 

cross-sectional area available for reflux to occur; to potentiate the efficacy of the lower 

esophageal sphincter and to permit the option of an additional simply performed gastrogastric 

valvuloplasty.   

Also, Durante at al. reported Vertical gastric plication versus Nissen fundoplication in the 

treatment of gastroesophageal reflux in children with cerebral palsy and concluded that the two 

operative procedures were shown to be efficient and efficacious for the treatment of GERD in 

neuropathic patients over the study period(12). 

On the other side, Ates at al. searched the Contribution of elevated gastric pressure to the 

prevention of gastroesophageal reflux in several different antireflux procedures which were 

total wrap fundoplication, partially warp anterior fundoplication, vertical gastric plication and 

Collis without fundoplication. They found that total wrap fundoplication and partially wrap 

anterior were efficient than vertical gastric plication and Collis without fundoplication(13). 

We made 7 uncut Collis antireflux surgery, post-operative evaluation showed all the uncut 

Collis was failed. 3 of them was reoperated and we see the stapler line open in the operation.  

The opening of the stapler line was the cause of failure. The opening may be caused by there is 

no serozal impairment of the stomach and this may cause insufficient healing.  

The limitation of this study is retrospective and the sample size is low.  

On the conclusion, Collis antireflux surgical procedure has found to be more effective than 

vertical gastric plication in little sample sized patients. Further studies are recommended to 

corroborate this suggestion. 
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Table 1: Demographic characteristics  

 

  

 

 

 

 

Age Mean Std.Dev. Min Max. 

CA 7.9  4.86 1 16 

VPA 9.5 3.8 2 14 
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Sex and operation type 

 Operation 

Type 

Total 

CA VPA 

Sex Femal

e 

7 4 11 

Male 3 3 6 

Total 10 7 17 
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