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ÖNSÖZ 

Bu kitabın amacı, fen ve çevre bilimleri alanlarında yapılan akademik 

çalışmaları bir araya getirerek bu çalışmalardan elde edilen bulgular ve 

sonuçları bilim dünyasına aktarmak, gelecekteki çalışmalara referans olmak 

ve yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Disiplinlerarası alanlardan 

oluşan bu kitabın öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve 

uzmanların gelişimine ve çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Kitap içerisindeki her bölümde konular teorik veya uygulamalı esasları 

açıklanarak verilmiştir. Bölümlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese 

teşekkür eder, bu kitaptan faydalanacak araştırmacılara başarılar dilerim.  

Şifa TÜRKOĞLU 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca meydana gelen savaşlar, terörist eylemler, vb. olaylarda, 

özellikle gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan biyolojik silah ajanları, 

toplumların yaşantısında ağır tahribata, çok sayıda insanın ve bir çok canlı 

türünün yok olmasına neden olmuştur. Yakın gelecekte insanlığın biyolojik 

tehditlerle daha çok karşılaşabileceği ve geçtiğimiz her gün zorlaşan yaşam 

koşullarında bu kavramlara karşı hazırlıksız yakalanmanın insan yaşamını 

oldukça zorlaştıracağı, bireylerin ve toplumların biyolojik tehditler ve 

savunma hakkında daha fazla eğitime ihtiyaç duydukları kaçınılmaz bir 

gerçektir. 

Biyolojik silahlar, küçük maliyetlerle çok miktarda elde edilebilmeleri, 

hızlı yayılıp geniş alanlara dağılabilmeleri, kolay üretilebilmeleri, taşıma 

kolaylığı gibi özelliklerinin yanında iz bırakmamaları ve dayanıklılıkları ile 

önemli avantajlara sahiptirler. Ayrıca, dünyada gelişen ticaret ve turizm, ürün 

ve insan sirkülasyonundaki artış gibi sebepler de, bilinmeyen hastalıkların 

türemesine ya da bilinen hastalıkların yayılmalarının artmasına sebep olma 

tehlikesini beraberinde getirmektedir. İklimsel ve ekolojik değişiklikler 

dikkate alındığında, mikroorganizma kökenli hastalıkların artmasının 

muhtemel olacağı gözlemlenmektedir. 

Biyosavunmada en kritik nokta çabuk tanı ve çabuk reaksiyondur. 

Tehdit oluşturan biyolojik ajanların kaynağı ve biyolojik saldırıların nedenleri 

belirsiz olduğundan, zarara neden olacak sonuçlar, saldırının tanısının ne 

kadar çabuk konduğu ile ilgilidir. Bu yüzden saldırının çabuk tanısına yönelik 

gerekli sistemler kurulmalı ve işler hale getirilmelidir. Bu çalışmada, insan 

yaşamı için  büyük bir tehdit haline gelen biyolojik silah ajanları ile ilgili 

temel bilgiler ve savunma adımlarının başında gelen tespit ve teşhis için 

yaygın olarak kullanılan teknolojilerin ana çalışma prensipleri hakkında bilgi 

verilmesi amaçlanmıştır. 

1. BİYOLOJİK TEHDİT VE TEHLİKELER 

Biyolojik ajanlar canlı varlıkları öldüren ya da hastalanmalarına sebep 

olan organizmalar veya bunlar tarafından üretilen zehirli maddelerdir. 

Biyolojik ajanların yarattığı ve emniyetsiz laboratuvar prosedürlerinin 

meydana getirdiği tehditlerin tümü biyolojik tehditlerdir. 

Biyolojik saldırı, biyolojik ajanları kasten çevreye yaymak suretiyle 

canlılarda hastalığa ya da ölüme sebep olunmasının sağlanmasıdır. Bu ajanlar, 

hastalık yeteneklerinin arttırılabilmesi, tedavilere dirençli hale getirilebilmesi 

ya da bulaşma yeteneklerinin arttırılabilmesi maksadıyla güncellenip 
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değiştirilebilmektedir. Tesit edilmeleri oldukça zor olduğundan ve hastalığa 

sebep olma süreci uzun sürdüğünden teröristler tarafından tercih 

edilebilmektedirler. 

Biyoterörizm, hükümetler, gruplar ya da kişiler tarafından, gerek 

politik veya finansal, gerekse ideolojik kazanç sağlamak maksadıyla, hastalık 

üreten mikroorganizmaların ya da bunların ürettiği zehirlerin, canlılarda 

hastalık oluşturması ve/veya ölüme neden olması suretiyle açık veya gizli 

şekilde yayılması şeklinde açıklanabilir (Kılıç, 2006). 

Biyolojik silahların çok düşük maliyetlerle elde edilebilmesi, istenilen 

her alana kısa zamanda kolayca yayılabilmesi ve verdiği zararların tedavisinin 

oldukça güç olması, dünyanın biyolojik savaş ajanlarına ve biyoterörizme 

yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip tüm 

mikroorganizmalar ve bunlardan elde edilen ürünler biyolojik saldırı amacıyla 

kullanılabilirler. 

2. BİYOLOJİK SİLAH AJANLARININ TARİHÇESİ 

Biyolojik silahların kullanılması beklenildiğinden daha eski bir geçmişe 

uzanmaktadır. Asurlular, düşmanlarının su kaynaklarını zehirlemek için M.Ö. 

7. yüzyılda, tahıllarda bulunan, çeşitli hastalıklara ve ölümlere neden olan 

çavdar mahmuzunu kullanmışlardır. Hayvanların zehirlerinin ve müshil 

bitkisinin M.Ö. 6. yüzyıllarda savaşlarda kullanıldığı tahmin edilmektedir. 

1346 yılında Kırım şehrini uzun süre boyunca kuşatma altına alan Tatar 

Ordusu, kaleyi almakta güçlük yaşayınca, vebalı insanların ölü bedenlerini 

kaleye mancınıklarla fırlatarak, şehirde veba salgını çıkmasına sebep olmuş, 

şehri bu şekilde ele geçirmişlerdir. 18. Yüzyılda, Ruslar'ın da bu yöntemi 

kullanıp vebalı cesetleri muharebelerde kullandığı, Hindistan ve Fransız 

savaşlarında İngilizlerin, çiçek hastalığı bulaştırılmış battaniyeleri biyolojik 

saldırı maksadıyla kullandıkları bilinen bir gerçektir. 

I. Dünya savaşı sırasında Amerika'dan Fransa'ya taşınan atlara ve 

sığırlara Alman güçlerinin ruam (mankafa) hastalığı bulaştırdığı 

bilinmektedir. Japonların başta tifo ve veba olmak üzere bir çok biyolojik ajan 

üretip depoladığı ve bu ajanları kullandıkları bilinmektedir. Manchurya 

üzerine uçaktan vebalı pireler atıldığı rapor edilmiştir. Bu denemelerde 

binlerce insanın öldüğü sanılmaktadır. 

İkinci dünya savaşından sonra, bir çok ülkenin biyolojik ajanların 

araştırılması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Bu 

çalışmalar özellikle 1960-1970 yılları arasında yoğunlaşmıştır. 1969'da ABD 

Başkanı Nixon, biyolojik araştırmaların sadece savunmayla ilgili konularda 
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yapılmasını istemiştir. 1970’te toksin üretimi yasaklanmıştır. 1975'te ABD 

Başkanı Ford ise, toksin ve biyolojik silahların üretilmesi, geliştirilmesi ve 

stoklanmasını yasaklayan bir sözleşme imzalamıştır. Bu çalışmalara rağmen, 

1979'da Rusya, Sverdlosk'ta, aerosol haldeki şarbon kaçağından dolayı bir çok 

kişinin yaşamını yitirdiği bilinmektedir. 

3. BİYOLOJİK SİLAH AJANLARININ ÖZELLİKLERİ VE 

SINIFLANDIRILMASI 

Biyolojik ajanların cinsi, kullanım şekli, hastalık oluşturma derecesi ve 

yoğunluğu; etkileme ve öldürme derecelerini belirler. Ajanın tedavisinin 

bulunamaması veya zaman alması hatta aerosol formunda bulunması gibi 

etkenler etki derecesini arttıran etkenlerdendir. Biyolojik ajanlar, genellikle 

enfeksiyon nedeniyle insan sağlığına zarar verebilen (bazıları toksiktir veya 

alerjiye neden olabilir.) bakteri, virüs, parazit ve mantarlardır. 

3.1. Bakteri 

Tek hücreli mikroorganizmalar olan bakteriler, dünyada oluşmuş ilk 

yaşam formlarındandır ve günümüzde hava, deniz, toprak, asitli sıcak su 

kaynakları, yer kabuğunun derinlikleri, hatta radyoaktif atıklar gibi birçok 

farklı ortamda yer almaktadırlar. Bakterilerden bazıları yararlı, bazıları 

zararsız bazıları da zararlı olarak bilinmektedirler. 

3.2. Virüs 

Virüsler, sadece genetik malzeme ve proteinden meydana gelen, canlı 

hücreler dışında çoğalamayan çok küçük parçacıklardır. Bazı bilim 

insanlarınca, canlılığın bütün özelliklerini taşımadıklarından cansız sayılan bu 

varlıklar canlı organizmalara bulaşarak çoğalırlar. Virüsler insanlarda 

suçiçeği, AIDS, kuduz, grip  gibi birçok hastalığa neden olurlar. Virüslerin 

yol açtığı hastalıkların tedavisi antibiyotiklerden etkilenmedikleri için zordur. 

Bağışıklık kazanmak için aşılanma, bu hastalıklardan korunmanın en iyi 

yoludur. 

3.3. Parazit 

Parazitler, bakteriyel veya viral ajanlar gibi aerosol şeklinde 

kullanılamazlar. Bulaşması, enfekte yiyecek ve içecekler, insan ya da hayvan 

dışkısı ile kontamine sular (yüzme havuzları, sıcak sular, jakuzi, göl, nehir ve 

akarsular) ve kontamine yiyeceklerin pişirilmeden yenmesi ile olmaktadır. 
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3.4. Mantarlar 

Anaerobik büyüme yeteneğine sahip, fotosentez yapamayan ve besin 

gereksinimlerini çürüyen bitkisel olgulardan karşılayan ilkel bitkilerdir 

(Hancı, Özdemir, Bozbıyık, Tuğ, 2001). 

3.5. Biyolojik Silah Ajanlarının Sınıflandırılması 

Biyolojik ajanlar, aşağıdaki özellikleri dikkate alınarak risk düzeyine 

göre 4 tehlike grubunda sınıflandırılır. 

• İnsanlarda enfeksiyon veya toksisite yoluyla hastalığa neden 

olma olasılığı, 

• Enfeksiyonun topluma yayılma ihtimalinin ne kadar olduğu, 

• Herhangi bir profilaksi veya tedavinin mevcudiyeti. 
 

Bu sınıflandırmaya göre; 
 

• Tehlike Grubu 1’de yer alan ajanların insan hastalığına neden 

olması muhtemel değildir. 

• Tehlike Grubu 2’de yer alan ajanlar, insanların 

hastalanmalarına sebep olabilir ve çalışan kişiler için tehdit 

oluşturabilir; toplulukta bulaşma ihtimali düşüktür ve 

genellikle etkili profilaksi veya tedavi mevcuttur. 

• Tehlike Grubu 3’te yer alan ajanlar, insanların ciddi hastalıklar 

kapmalarına sebep olabilir ve çalışan kişiler için ciddi bir 

tehdit oluşturabilir; toplulukta bulaşabilir, ancak genellikle 

etkili profilaksi veya tedavi mevcuttur. 

• Tehlike Grubu 4’te yer alan ajanlar, insanların ağır şekilde 

hastalanmalarına sebep olur ve çalışan kişiler için ciddi bir 

tehdit oluşturur; topluma yayılması muhtemeldir ve genellikle 

etkili bir profilaksi veya tedavi mevcut değildir. 
 

Health and Safety Executive (HSE) tarafından onaylanmış 

biyolojik ajanlar listesinde bulunan bazı ajanlar Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Onaylanmış Biyolojik Ajanlar Listesindeki Bazı Ajanlar ve Tehlike Grupları  

 Biyolojik Ajan Tehlike Grubu 
B

ak
te

ri
 

Actinomadura madurae 2 

Bacillus anthracis 3 

Clostridium perfringens 2 

Ehrlichia sennetsu (Rickettsiasennetsu) 3 

Mycobacterium africanum 3 

Mycobacterium paratuberculosis 2 

Proteus vulgaris 2 

Salmonella typhi 3 

V
ir

ü
s 

Herpesvirus simiae 4 

Porcine torovirus 2 

Polioviruses 2 

Polioviruses type 2 3 

Hepatitis B virus 3 

Influenza types A, B and C 2 

Variola virus (major and minor) 4 

Flexal virus 3 

P
ar

az
it

 

Ancylostoma duodenale 2 

Angiostrongylus costaricensis 2 

Brugia timori 2 

Echinococcus granulosus 3 

Echinococcus vogeli 3 

Schistosoma mansoni 2 

Taenia solium 3 

Toxocara cati 2 

M
an

ta
r 

Absidia corymbifera 2 

Ajellomyces dermatitidis 3 

Coccidioides immitis 3 

Emmonsia crescens 2 

Madurella grisea 2 

Rhizomucor pusillus 2 

Saksenaea vasiformis 2 

Xylohypha bantiana 3 

 

4. BİYOLOJİK SİLAHLARIN KULLANIM YOLLARI 

Biyolojik ajanlar su veya gıdalar aracılığıyla, enfekte vektörler 

aracılığıyla veya aerosol formda (inhalasyon yolu ile) kullanılabilirler 

(Yüksel, Erdem, 2016). 

Etkenin aerosol formda olması biyolojik silahların daha etkili olmasını 

sağlamaktadır. Biyolojik silah ajanları aerosol formda iken, daha geniş bir 

bölgede yayılmaktadır ve solunum yoluyla alveollere kadar ulaşarak, burada 
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birikme yapmaktadır. Toksin molekülünü veya bir mikroorganizmayı aerosol 

formda elde edebilmek için, enfektif dozdaki miktarının doğal taşıyıcı ya da 

sentetik partiküller tarafından tutulması gerekmektedir. Bu işlemde kullanılan 

partiküller laboratuvara ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bu 

partiküller tespit edilip incelendilkten sonra, biyolojik silahın nerede üretildiği 

hakkında bilgi edinilebilir. 

5. BİYOLOJİK SİLAH ATMA ARAÇLARI 

Aerosol formunda elde edilmiş biyolojik silahlar, çok kolay 

yöntemlerle  ya da oldukça karmaşık sistemlerle ortama verilebilirler. En 

kolay şekilde uygulanabilecek sistemlere örnek olarak hava, deniz veya kara 

araçlarına monte edilen ya da sırtta taşınabilen ilaçlama aparatları gibi sprey 

tankları verilebilir. Kalabalık merkezlere liyofilize bakteri içeren ampullerle 

atılması suretiyle, hatta mektupla bile gönderilmesi diğer yöntemler arasında 

yer almaktadır. Karmaşık sistemler ise, savaş uçakları ve füzeler gibi askeri 

savaş mühimmatlarıdır. 

Biyolojik silahların çok çeşitli olması, benzer hastalık tablosu nedeniyle 

hangi ajanın kullanıldığının saptanmasındaki zorluklar ile o bölgede doğal bir 

salgın olabileceği ihtimali, kuluçka süresi gibi nedenlerle hemen belirti 

vermemeleri buna bağlı olarak olay mahallinin bilinememesi gibi sebepler bir 

biyolojik saldırının tespit edilmesini önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. 

6. BİYOLOJİK SALDIRININ ANLAŞILMASI 
 

• Ulaşım araçlarından püskürtülerek duman şeklinde bir şeyler atıldığı 

görüldüğünde, 

• Mevcut hava şartlarına uyumsuz bir sis yada alçak bir toz bulutu 

gözlemlendiğinde, 

• Civardaki hayvanlarda anormal davranışlar, sebebi bilinmeyen 

hastalık veya ölümler görüldüğünde, 

• Bitkiler anormal şekilde hasta ve solgun hale geldiğinde, 

• Bilinmeyen bir hastalıktan çok fazla kişinin hastalanması 

durumunda biyolojik bir saldırıdan şüphe edilmelidir. 
 

Biyolojik bir saldırı, bir patlamanın aksine, anında belirgin durumlar 

yaratmayabilir. Biyolojik bir saldırı, yukarıda belirtildiği gibi belli 

göstergelere sahip olsa da, sağlık otoritelerinin alışılmışın dışında bir 

hastalığın ortaya çıkmış olduğunu tespit etmesiyle veya acil tıbbi yardım 
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almak için hastanelere başvuran insan sayısında belirgin bir artış olduğunu 

gözlemleyip bildirmesiyle daha net anlaşılır olacaktır. 

7. BİYOLOJİK AJAN TESPİT SİSTEMİ 

TEKNOLOJİLERİNE GENEL BAKIŞ 

Biyolojik ajan tespit ekipmanının acil durum ilk müdahale ekiplerine 

uygulanabilirliği, tespit ekipmanının özelliklerine ve tespit edilecek biyolojik 

ajanın tipine bağlı olacaktır. Çeşitli ekipmanlardan elde edilen analitik 

sonuçlar, ortamdan etkili bir şekilde numune alma ve biyolojik ajanı analizöre 

iletme yeteneğine göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Biyolojik tespit sistemleri şu anda araştırma ve geliştirme 

aşamalarındadır. Sınırlı kullanıma sahip (yalnızca az sayıda aracıya yanıt 

veren) ve genellikle yüksek maliyetli bazı cihazlar vardır. Biyolojik tespit 

sistemleri ile kimyasal tespit sistemleri karşılaştırıldığında bir çok farklılık 

olduğu görülmektedir. Kimyasal ajanların ve toksik endüstriyel malzemelerin 

tespiti için acil durum ilk müdahale ekibi tarafından kullanılabilecek çeşitli 

teknolojiler vardır. Mevcutta biyolojik tespit ekipmanının az olmasının bir 

nedeni, biyolojik ajanların tespitinin son derece yüksek hassasiyet 

(enfeksiyona neden olmak ve hastalığı yaymak için gereken çok düşük etkili 

doz nedeniyle) ve alışılmadık derecede yüksek seçicilik gerektirmesidir. 

Biyolojik algılama ekipmanının az olmasının bir başka nedeni de 

biyolojik ajanların kimyasal ajanlara kıyasla çok karmaşık molekül sistemleri 

olmasıdır ve bu da onları tanımlamayı çok daha zor hale getirir. Örneğin, 

kimyasal ajanların toplanması, saptanması ve tanımlanması için mükemmel 

(pahalı olsa da) bir sistem olan İyonizasyon/İyon Hareketlilik Spektrometresi 

(IMS), biyolojik ajanları mevcut haliyle tespit edemez veya ayırt edemez. 

Yüksek seçicilik ve hassasiyet ihtiyacı nedeniyle biyolojik algılama 

sistemleri, çeşitli alt birimlerden oluşan karmaşık cihazlardır. Her alt birim, 

belirli bir toplama, algılama ve tanımlama görevi gerçekleştirir (Hart,2001). 

7.1. Nokta Tespit Teknolojileri 

Nokta dedektörleri, algılama için şüpheli biyolojik ajanın 

içlerine/üzerlerine girmesi gereken sensörlerdir. Nokta tespit sistemleri genel 

olarak tetikleme/işaret (spesifik olmayan biyolojik ajan dedektörleri), 

örnekleyici/toplayıcı ve tanımlayıcı (spesifik tanımlama teknolojileri) 

bileşenlerinden oluşur. 
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7.2. Uzaklık Teknolojileri 

Biyolojik ajanları, aerosolden/dumandan veya dedektör sisteminden 

belirli bir mesafede, ajanlar, sistemin bulunduğu yere ulaşmadan önce tespit 

etmek ve tanımlamak için tasarlanmıştır. Uzak sistemler bir tetik/işaret, 

toplayıcı veya dedektör kullanmaz, ancak biyolojik ajanların tespiti için lazer 

gibi parlak bir ışık kaynağı kullanır. 

Uzaklık teknolojisi, LIDAR (lazer darbeleri yardımıyla bir yüzey veya 

bir nesnenin uzaklığının anlaşılmasını sağlayan teknoloji) ile atmosferik 

özellikleri algılama ve ölçme kavramı kullanılır. LIDAR'da, atmosferden kısa 

bir lazer darbesi iletilir, daha sonra bu radyasyonun bir kısmı uzak bir 

hedeften veya moleküller, aerosoller, bulutlar veya toz gibi atmosferik 

parçacıklardan geri yansıtılır. Tüm bu sistemler şüpheli biyolojik ajan olayının 

görüş hattı olmalıdır. LIDAR sistemleri kısa dalga boyu enerjisinden oluşan 

ışığı kullandıklarından biyolojik ajan saldırılarının karakteristik özelliği olan 

küçük aerosol parçacıklarını (ağırlıklı olarak çapı 20 mm'den az) 

görebilmektedirler. Atmosfer bu dalga boyuna karşı oldukça şeffaf olduğu 

için IR tabanlı LIDAR sistemleri, 30 km ila 50 km arasındaki mesafeleri 

görebilir. Uzaklık sistemleri için sınırlayıcı faktörlerden biri, küçük, ucuz ve 

yüksek güçlü lazerlerin bulunmamasıdır. 

7.3. Pasif Uzaklık Teknolojileri 

Pasif uzaklık algılama sistemleri, biyolojik ajanların tespiti için çevrede 

bulunan arka plan elektromanyetik enerjisini kullanır. Tipik olarak, bu 

sistemler ajan imzaları için spektrumun orta IR (3 m ila 5 m) veya uzak IR (8 

m ila 12 m) bölgesine bakar. Biyolojik ajanların tespiti ve tanımlanması için 

IR spektroskopisinin faydası araştırılmaya devam etmektedir. Biyoaerosoller 

yayıldıktan hemen sonra IR sistemleri tarafından görselleştirilirken, bu imzayı 

hızla kaybederler ve mevcut pasif sistemlere görünmez hale gelirler. 

8. BİYOLOJİK TESPİT SİSTEMİ BİLEŞENLERİ 

Ortamdaki biyolojik ajanların etkin tespiti, ortamın karmaşıklığı 

nedeniyle çok bileşenli bir analiz sistemi gerektirir. Biyolojik ajan algılama 

sistemleri genellikle tetik/işaret, toplayıcı, dedektör ve tanımlayıcı olmak 

üzere dört bileşenden oluşur. Şekil 1, tipik bir nokta tespit sistemi için bir akış 

şemasını göstermektedir.  
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Şekil 1: Nokta Tespit Sistemi Akış Şeması (Hart. 2001) 

 

8.1. Tetik/İşaret 

Tetikleme teknolojisi, biyolojik ajanların olası girişini gösteren 

sensördeki partikül arka planındaki herhangi bir değişikliği belirleyen ilk 

algılama seviyesidir. Tetikleyici tarafından partikül konsantrasyonundaki bir 

artışın tespiti, tespit sisteminin kalan bileşenlerinin çalışmaya başlamasına 

neden olur. Tetiklemenin işlevi, gereksiz sarf malzemeleri kullanmadan 

havayı sürekli olarak izlemenin bir yolunu sağlar, böylece biyolojik ajan 

tespitinin lojistik yükünü düşük tutar. Yanlış pozitifleri (biyolojik ajan 

olmadan alarm) ve yanlış negatifleri (ajanla alarm yok) azaltmak için birçok 

algılama sistemi, tetikleme teknolojisini ikinci bir dedektör teknolojisiyle 

(daha fazla seçicilik sağlayan floresan gibi) işaret (cueing) olarak bilinen tek 

bir teknolojide birleştirir. En etkili işaret teknolojileri, havadaki partikülleri 

neredeyse gerçek zamanlı olarak algılayabilir ve biyolojik ajan aerosol 

partikülleri ile havadaki diğer partiküller arasında ayrım yapabilir, sarf 

malzemesi kullanımını azaltmak için katmanlı algılama yaklaşımından 

kaçınabilir. Örneğin, tetikleme cihazı partikülleri tespit etmek için havayı 

tarar. Partikül konsantrasyonu arttığında, ipucu partiküllerin doğada biyolojik 

olup olmadığını belirler. İşaret cihazı, bu belirlemeyi yapmak için genellikle 
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bir floresan detektörü kullanır. Partiküllerin biyolojik olduğu tespit edilirse, 

işaret cihazı numune toplama için toplayıcıyı etkinleştirir. 

8.2. Toplayıcı 

Biyolojik ajandan numune alınması, tanımlama sisteminin çok önemli 

bir parçasıdır. Bazı ajanlar için etkili doz son derece küçüktür; bu nedenle, 

yüksek verimli toplama cihazları kullanılmalıdır. Toplayıcı, havanın suyla 

karıştığı bir bölmeden büyük hacimlerde hava pompalar. Su, havadaki tüm 

partikülleri temizler ve suda asılı kalan partikülleri içeren bir numune ile 

sonuçlanır. Suda toplandıktan sonra numune, suyun bir kısmının 

buharlaştırılmasıyla daha da konsantre edilir. Konsantrasyondan sonra 

numune, biyolojik ajan tespit sisteminin analitik bölümüne geçer. 

8.3. Dedektör 

Bir numune toplandığında/konsantre edildiğinde, partiküllerin biyolojik 

veya inorganik kaynaklı olup olmadığı belirlenmelidir. Bunu başarmak için 

numune, aerosol parçacıklarını analiz eden genel bir algılama bileşenine 

geçirilir. Bu bileşen ayrıca şüpheli aerosolü geniş kategoriye göre (örneğin 

spor, bakteri, toksin/makromolekül veya virüs) sınıflandırabilir. En basit 

haliyle dedektör, daha fazla analiz için bir ağ geçidi görevi görür. Numune 

biyolojik partikül özellikleri gösteriyorsa, bir sonraki analiz düzeyine geçirilir. 

Numune bu tür özellikler göstermiyorsa, bir sonraki analiz düzeyine geçilmez, 

böylece analitik sarf malzemeleri korunur. Algılamanın geleneksel olarak 

tetikleme işlevinden sonra gerçekleştiğine dikkat etmek önemlidir. Yeni 

algılama teknolojilerinin çoğu, tetikleme ve algılama işlevlerini tek bir 

enstrümanda birleştirir. Bölüm 8.1'de açıklandığı gibi, sistem önce 

partiküllerdeki bir artışı tespit eder, ardından partiküllerin biyolojik kökenli 

olup olmadığını belirler. Numune biyolojik ise, toplayıcı bir numune toplar ve 

onu doğrudan tanımlayıcıya iletir. 

8.4. Tanımlayıcı 

Tanımlayıcı, sistem tarafından toplanan biyolojik ajanın türünü özel 

olarak tanımlayan bir cihazdır. Tanımlayıcılar genellikle önceden seçilmiş bir 

dizi ajanla sınırlıdır ve yeni tanımlayıcı kimyası/ekipmanı veya ön 

programlama eklenmeden bu grubun dışındaki ajanları tanımlayamaz. 

Tanımlayıcı, son ve en yüksek düzeyde ajan algılamayı gerçekleştirdiğinden, 

sistemin en kritik bileşenidir, geniş teknoloji ve ekipman çeşitliliğine sahiptir. 
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Tanımlayıcıdan elde edilen bilgiler daha sonra koruma gereksinimlerini ve 

maruz kalan personelin tedavisini belirlemek için kullanılır. 

SONUÇ 

Tarih boyunca savaş ve terör olaylarında biyolojik silah kullanımı 

gelişen teknoloji ile beraber etkin bir şekilde devam etmiş, kullanılmamaları 

ile ilgili antlaşmalar yapılmasına rağmen kullanılmaya devam edilmiş ve 

yaşadığımız süreçte insanlığı tehdit eden önemli bir savaş aktörü haline 

gelmiştir. Biyolojik tehditleri KBRN konsepti içerisinde inceleyecek olursak, 

biyolojik silahların kimyasal veya radyolojik-nükleer silahlara kıyasla çok 

büyük faklılıkları göze çarpmaktadır. En önemli fark ise, biyolojik ajanların 

kimyasal ve radyolojik-nükleer ajanlarının aksine sadece maruz kalan canlıyı 

değil, kontrol dışına çıkar ise çok geniş bir alanda yaşayan canlıları etkisi 

altına alma potansiyelidir. Bu nedenle biyolojik ajanların yüksek doğruluk, 

kesinlik ve hassasiyetle belirlenmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisi 

ivmeli bir şekilde gelişim göstermekte iken, insanlık için büyük kayıplara 

sebep olabilecek biyolojik ajanların çeşitli kullanım alanlarının arttığı 

gerçeğinden hareketle, biyosavunmanın en önemli parçalarından olan tespit 

yöntemleri de kayıpların azaltılması için bir o kadar hızlı gelişim 

göstermelidir. 
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GİRİŞ 

Kanser önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu durumundadır. 

Kanser, somatik hücrelerde genetik veya çevresel faktörlerden kaynaklanarak 

vücutta lokal veya genel yayılıma sahip anormal hücre büyümesi ile 

karakterize olan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Hücrelerde DNA hasarı 

sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalması 

ile kanser hücreleri oluşmaktadır. Sağlıklı vücut hücreleri bölünebilme 

yeteneğine sahiptir ve ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların 

onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Buna karşın; kanser 

hücreleri bu bilinci kaybeder, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. 

Kanser hücreleri toplanarak tümörleri oluştururlar, bunlarda normal hücreleri 

sıkıştırır, içine sızabilir ya da tahrip edebilirler.  

Bu hastalık her yıl dünya genelinde yüksek oranlarda ölümlere neden 

olmakta ve kalp ve damar hastalıklarından sonra ilk sırada yer alan ölüm 

nedeni haline gelmektedir. En yaygın kanser çeşitleri arasında akciğer, 

kolorektal, protat, mide, melanom ve meme kanserleri gelmekte ve kadın ve 

erkeklerde görülme oranları değişmektedir (Felicio vd., 2017; Saini vd., 

2020). Batı toplumlarında her yıl 250-350 kişiden biri kansere tutulmaktadır.  

Günümüz gelişen dünyasında yaşanan değişiklikler ve gelişimler 

doğrultusunda genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerinde kanserin 

çıkış sebeplerini oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu nedenlerden bazıları 

olarak; X, gama ve radyoaktif maddelerden yayılan partikül iyonları, hücre 

bölünmesi sırasında DNA replikasyonu sırasında hatalar oluşmasına neden 

olabilir. Gürültü, radyasyon kirliliği, yoğun trafik, mega kentleşme, sigara 

dumanındaki kimyasal maddeler, tahriş edici maddelerle yoğun temas halinde 

bulunulması gibi çevresel faktörlerde kanserin genetik eğilimli ortaya çıkış 

nedenlerinin haricinde ekstra nedenler halinde sayılabilmektedir. 

Birçok farklı nedenlerden dolayı oluşabilecek farklı kanser türleri için 

de birçok farklı tedavi yolları kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde 

kemoterapi, radyoterapi, cerrahi yollar, kök hücre nakli, hormon tedavisi, 

immunterapi ve hedefe yönelik tedavi gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır 

(Koul, 2020). Kanser tedavilerinde kullanılan kemoterapik maddeler tek 

başına veya diğer ilaç ve destekleyici tedavilerle birlikte kullanılabilmektedir. 

Bu kemoterapik ilaçların çoğu bitki, bakteri veya mantarlardan elde 

edilebilmektedir (Felicio vd., 2017). Örneğin, günümüzde kanser tedavisinde 

kullanılan paklitaksel, irinotekan, vinblastin, ve vincristine gibi kemoterapik 

maddeler bitkilerden doğal yollarla elde edilmektedir (Sharifi-Rad vd., 2019). 

Yapılan laboratuar ve klinik çalışmalarda mantarların da immun sistemine 
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etkisi ve tümör hücre büyümesini inhibe edici özellikli bileşikler 

bulundurduğu görülmüştür. Bu bileşiklerin en başında da tüm medikal 

mantarların temel maddesi olarak bulunan özelleşmiş polisakkaritler 

gelmektedir. Mantarlardaki bu polisakkaritler çeşitli proteinlere moleküler 

bağlarla bağlanmaktadırlar. Bu proteinlerde organizmanın kendine has olarak 

bulunmakta ve immun sistemini aktif hele getirmektedirler. Ayrıca 

mantarlarda anti-tümör gibi anti-kanser, anti-biyotik, anti-viral, anti-

kansorejen gibi etkiye de sahip bileşikler içerdiği tespit edilmiştir. 

Bu kitap bölümünde kanser hücrelerinin meydana geliş şekilleri, kısaca 

sınıflandırılmaları ve çeşitli mantarların sahip olduğu farklı bileşiklerin 

kanserler üzerinde etkilerinin incelenmesi araştırılmıştır. 

1. TÜMÖRLERİN GELİŞİMİ 

19. yüzyılın ortaları ve sonlarına doğru yapılan araştırmaların 

sonucunda, doku ve kompleks organizmaların oluşumunun döllenmiş yumurta 

hücreleri sayesinde olduğu bulunmuştur. Bu oluşumlardan en temel olanları 

ise hücre ve hücre ürünlerinden oluşan dokuların, hücrelerin ilk oluşumları 

sırasında ayrılmalarıyla ortaya çıktığı ve sonuçta döllenmiş bir yumurtadan 

vücudun tüm hücrelerinin oluşabildiği ve bu olayların tekrar edilerek 

hücrelerin büyümesi ve ayrılması şeklinde devam edebildiği bulunmuştur.  

Günümüzde, bu hücre büyüme ve şekillerinin ayrıca tümör hücreleri 

incelenmesi histoloji ya da histopatoloji sayesinde yapılabilmektedir. Bu 

bilim sayesinde ilk olarak normal hücre şekilleri ve buna bağlı olarak 

değişmiş hücre dağınıklıkları ve tümör hücre yapıları incelenmektedir. Tümör 

hücrelerinin, normal hücrelerle kıyaslanarak incelenmesi ile vücut yapısını 

bozan türlerinin dışında, vücut içerisinde dağılabilen birçok farklı şekillerinin 

bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte; hastalarda yapılan 

incelemelerde, tümör hücrelerinin belirli bir sınır izleyerek hastalığın ilk 

başladığı yerden daha farklı yerlerde toplanarak yeni kanser hücreleri 

oluşturabildiği gözlenmiş ve bu yeni hücre yerleşimlerine metastas adı 

verilmektedir. Bu metastas hücre hatları izlendiğinde hastalığın nerede 

başladığı ya da öncül tümör hücrelerinin türlerine ulaşılabilmektedir. Oluşan 

tümör hücrelerinin incelenmesiyle, tümör hücre topluluklarının normal 

hücrelere oranla daha az gelişmiş ve fonksiyonel olarak daha pasif oldukları 

görülmüştür. Yapılan çalışmalarla, tümörlerin, birleşim ve normal hücre 

oluşturma kabiliyetlerini yitirmiş normal hücreler tarafından yapıldığı ve 

kanserin, arızalı hücrelerin hastalığı olarak düşünülebilmektedir (Weinberg, 

2007).  



 
 21 

Histopatoloji bilimi, tümör hücrelerinin klinik davranışlarını (örneğin; 

tümörün hasta üzerindeki etkisini) ve mikroskobisi arasındaki ilişkinin 

anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Tümör hücrelerinin iki geniş kategoriye 

ayrılmasındaki önemli kriter ise hücrelerin agresif büyüme dereceleridir. 

Bunlardan birisi, Benign (iyi huylu tümör) olarak adlandırılan ve yerel 

olarak büyüyerek yanındaki hücreleri istila etmeyerek kalması ve Malignant 

(kötü huylu tümör) olarak adlandırılan çevresindeki hücrelerle birleşerek ve 

metastas yaparak dağılması şeklindedir. Aslında, öncül tümörlerin büyük 

kısmı insanlarda önce benign olarak ortaya çıkmaktadır ve hayati organ ya da 

dokulara baskı yapmadıkları durumlar dışında genelde zararsızdırlar. Bununla 

birlikte bazı tümörler, vücutta yüksek oranda salgıladıkları hormonlar 

sayesinde (örneğin; troid adenomları, akromegali) vücutta psikolojik 

dengesizlikler ortaya çıkarabilirler. Her şeye rağmen, benign tümörlerin neden 

olduğu ölümler yaygın değildir.  

En yaygın kanser ölüm oranları malignant tümörlerdedir. Daha 

spesifik olarak bu tümör türünün metastas yaparak yayılması nedeniyle 

ölümler %90 oranında olarak belirlenmiştir (Weinberg, 2007; Ames, 1983). 

2. TÜMÖRLERİN VÜCUTTA BULUNUŞ ŞEKİLLERİ VE 

SINIFLANDIRILMALARI; 

İnsanlarda bulunan tümör hücrelerinin çoğunluğu epitelial 

hücrelerinden oluşmaktadır. Epitelyum hücrelerinin duvar hatları boşluklar ya 

da kanallardan oluşmaktadır, böylece epitelial tabakanın altında ise bazal 

membran denilen bir hat bulunmakta ve stroma adı verilen desteklik sağlayan 

tabakadan ayırma görevi yapmaktadır. Bazal membran ise ECM adı verilen 

ekstrasellülar maddeden özelleşmiştir ve her tip hücrenin tabanında da bu 

bazal membran tabakası bulunmaktadır. Endotelial hücreler, kapillar hattın iç 

kısımlarında, damar sistemlerinde şekillenmiş olup, diğer tipleri ise düz kas 

hücrelerinde bazal membran tabakasından ayıran hat olarak özelleşmiş 

durumdadırlar. 

Epitelial hücreler, anatomik olarak yaygın olarak bulunduğundan, 

insanlarda en çok kanser hücrelerinin (karsinomaların) gözlemlendiği doku 

çeşidi halindedir. Bu kanser tümörleri, dünyanın batısında %80 oranında 

kanser ölüm vakalarından sorumlu durumundadırlar. Karsinomalar; ağız, 

özefagus, mide, ince ve kalın bağırsağı da içine alan gastrointestinal 

sistemlerdeki epitelyum hücrelerinden oluşabilmektedirler, ayrıca deri, meme 

bezi, pankreas, akciğer, karaciğer, ovaryum, safra kesesi ve mesane gibi 

organlardaki epitelyum hücre karsinomları yaygın olarak görülmektedir. 
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Dokuların gruplanmaları, erken omurgalı embriyosundaki 3 öncül 

tabakalaşmadan oluşmaktadır. Bu tabakalaşma durumunda; akciğer, 

karaciğer, safra kesesi, pankreas, özefagus, mide ve bağırsak doku tabakası 

Endoderm denilen iç kısımdan, deri-cilt tabakası Ektoderm denilen dış 

tabakadan ve ovaryum ise Mezoderm denilen orta tabakadan gelişmektedir. 

Bu gelişimden dolayı, karsinomalarda da dokunun kökeninin gelişimsel 

durumu, histopatalojik sınıflandırma için uygun olmamaktadır. Çoğu 

karsinomalar, epitelleriyle bağlantılı biyolojik fonksiyonlarını yansıtacak 

şekilde iki temel kategoriye ayrılırlar. Bazı epitelyum tabakaları boşlukları ya 

da kanalları doldururlar ve alt tabakadaki hücre tabakasını korumaktadırlar. 

Squamoz hücre karsinomaları adı verilen tümörler, bu koruyucu hücre 

tabakasından oluşabilmektedir. Bazı epitelyum hücreleri ise hatlarında 

bulunan boşluk ve kanallara kendi maddelerini salgılayan özelleşmiş hücreler 

bulundurabilirler ve hücreler de Adenokarsinomaları üretmektedirler. 

Çoğunlukla salgılanan maddeler, çevrelendikleri epitelyum tabakasını boşluk 

içeriklerinden korumak için kullanılmaktadır. Yani, hava ya da yüksek 

konsantrasyonlu aşındırıcı asitlerden korunmak için, akciğer ve mide gibi bazı 

epitelial hücre zarlarının mukus salgılaması bu duruma açıklık getirmektedir 

(Peto, 2001; Wilson vd., 2002; Weinberg, 2007). 

Malignant tümörler ise, vücutta bulunan non-epitelial hücrelerden 

oluşmaktadır. Non-epitelial kanserlerin ilk temel sınıfı; vücut genelinde 

embriyonun mezoderm katından ortak kökeni paylaşan değişik bağlayıcı 

dokulardan türetilmektedirler. Bu tümörler yani sarkomalar, onkoloji 

kliniklerinde karşılaşılan oranların sadece %1’ini oluşturmaktadır. Sarkomlar 

farklı mezenşimal hücre tiplerinden oluşumlarına göre ayrılmaktadırlar. 

Bunlardan bazıları fibroblastlar ve bunlarla yakın kollajen salgılayan 

hücrelerden meydana gelenler, tendonlar ve deride ki matriksleri, 

stoplazmalarında yağ depolayan adipozlar, kemiklerde bulunan matriksleri 

içinde kalsiyum fosfat kristalleriyle birleşmiş olan osteoblastlar ve kaslarda 

birleşebilme özellikle olan miyositler gibi farklı dokulardan 

oluşabilmektedirler. Non-epitelial kanserlerden ikinci grup ise; immün 

hücrelerini kapsayan, kan formunda hematopotik dokular olan farklı tip 

hücrelerden oluşturulmaktadır. Bunlar arasında, eritrosit, plazma hücreleri ve 

T-B lenfositlerden şekillenmektedir ve Lösemi olarak isimlendirilmektedir. 

Üçüncü ve son non-epitelial kanser hücresi grubu ise; merkez ve çevresel sinir 

siteminde bulunan bileşiklerden farklı şekillerde oluşan hücrelerden 

kaynaklanmaktadır.  Bunlar çoğunlukla erken embriyo döneminde dış 

tabakadan kökenlenenlerin oluşturduğu ve nöroektodermal olarak 
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isimlendirilenlerdir. Glioma, Glioblastoma, Nöroblastoma, Schwannoma ve 

Meduloblastoma bunlardan bazı örnekleri oluşturmaktadır. Tespit edilen tüm 

kanser çeşitleri vakalarının %1,3’ lük kısmını bu kanser tipleri 

oluşturmaktadır ve kanser nedenli ölüm vakalarının ise %2,5’inden yine bu 

kanser türü sorumlu olduğu tespit edilmiştir (Preston-Martin vd., 1990; Pisani 

vd., 1999; Greenlee vd., 2001). 

Tüm bu orijin ve doku hücre çeşitleri sınıflandırılma durumlarına 

rağmen, bazı tümör hücreleri ise bu sınıflandırma kurallarına 

uymamaktadırlar. Örneğin; deri ve irislerde melanin pigmenti barındıran 

hücrelerinden şekillenen Melanoma kanser hücreleri bulunmaktadır. Bir 

diğeri, küçük hücreli akciğer (SCLCs) kanseri çeşididir ve bunlar 

böbreklerin üstünde bulunan, adrenal bezlerdeki sinirsel kökenli olan değişik 

hücreler gibi, birçok farklı nitelikte sinir salgısı hücrelerini içermektedir. Bu 

hücreler, sinirsel sinyalleşmeden sorumlu biyolojik aktif peptitleri salgılarlar. 

Bu tümör tipleri, akciğerlerdeki endodermal hücre popülasyonlarından 

orijinleşirler ve transdiferansiyon olarak isimlendirilen hücrelere değişerek 

EMT (Epitel-Mezenşimal transferaz) hücre farklılıklarına dönüşürler ve 

tamamen epitelyum dokusu gibi davranabilmektedirler. Yine de, bu şekilde 

nadiren farklı durumlar oluşabilmesine rağmen, kanserlerin büyük 

çoğunluğunu tek bir ilkenin yönetmekte olduğu düşünülmektedir. Kanser 

hücreleri, davranış olarak normal hücresel öncülerinden önemli ölçüde 

saparken, hemen her zaman ortaya çıktıkları hücre tiplerinin bazı ayırt edici 

özelliklerini de korumaktadırlar. Bu özellikler çoğu tümörün kökeni hakkında 

ipuçları bulundurmaktadır ve patologların tümör biyopsilerini mikroskopta 

incelemeleri ve bu biyopsilerin hazırlandığı anatomik bölge hakkında bilgi 

sahibi olunmasa bile, bir doku orijin ve tümör sınıflandırılması kriterlerine 

olanak sağlamaktadırlar. Tümör vakalarının  %1-2’lik gibi küçük bir 

kısmında, doku özelleşmesinde gözlenen ve değişen hücreler öncül hücreleri 

de tehdit etmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan hücrelere dedifferant 

(dedifferensiyon)  olarak adlandırılmaktadır ve differant olarak oluşan 

tümörlere de Anaplastik olarak görülmekte ve histopatoloji sınıflandırma 

kurallarına uymamakta olduğu belirlenmiştir (Ames, 1983; Preston-Martin 

vd., 1990; Wilson vd., 2002; Weinberg, 2007).  

3. KANSERİ İNHİBE EDEBİLECEK KİMYASAL 

AJANLAR 

20. yy başlarında, Japonya’da Percivall Pots’un kömür katranı 

kondensantları ile ilgili olan çalışmasında, tavşanlardaki deri kanserini 
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indükleyebilmek için bu bileşikleri kullanmıştır.  Bu bileşikleri kulak derisinin 

lokalize bölgelerini tekrar tekrar boyanması sonucu karsinomaların büyüdüğü 

ortaya çıkarılmıştır.  Bu çalışma ilk olarak Katsusaburo Yamagiwa tarafından 

1915 yılında, zamanın uluslararası bilimsel komitesi için tanımlandırma 

olarak tanıtılmıştır. Geçmiş zamanlara bakıldığında kansere neden olan 

kimyasalları tespit niteliğinde olduğu çarpıcı bir gelişme olarak 

görülmektedir.  Yamagiwa ve Peyton Rous’un ortak çalışması ile, 

karsinomaların laboratuar hayvanlarında istenilen durumda indüklenebileceği 

gösterilmektedir. Bu gelişmeden önce, araştırmacılar yabani ya da evcil 

hayvanlarda tümörlerin kendiliğinden ortaya çıkmalarını beklemek zorunda 

kalmışlardır. 1940’a kadar, kimyagerler, kömür katranının laboratuar 

farelerinde kanser oluşturma yeteneğine sahip kimyasalların olduğu gibi 

kanserojen olabilecek bazı bileşikleri de saflaştırabilmişlerdir. 3-metilklantrin, 

benzoprin, 1-2-4-5-dibenzaatrasin gibi maddelerin yanmanın sonucunda 

ortaya çıkan bileşikler olduğunu ve bu hidrokarbolların bazıları, özellikle 

benzoprinin, sonra yapılan çalışmalarda sigara dumanı kondensantları 

arasında olduğu bulunmuştur (Tablo 1).  

Bu bulgularla, insan vücuduna giren bazı kimyasalların hücre ve 

dokulardaki yapı bütünlüğünü bozabileceği ve bununla birlikte aynı işleyiş, 

farklı etki mekanizmasıyla X-ışınlarının dahi kansere sebep olabileceği tespit 

edilmiştir (Ames, 1983; Bickers ve Lowy, 1989; Greenlee vd., 2000; Wilson 

vd., 2002). 

Tablo 1: Yaygın kanser türlerine sebep olabilen spesifik karsinojenik ajanlar 

Maruz kalınan madde Kanser çeşidi 

Baca dumanı kondensantları Skrotal karsinoma 

Vinil klorür Karaciğer anjiyosarkomu 

Benzen Akut lösemi 

Parke tozu Nazal adenosarkom 

Radyum Osteosarkoma 

Arsenik Deri karsinomları 

Asbestos Mezotelyoma 

Dietilstilbestrol Vajinal karsinoma 

Snuff Oral karsinoma 
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4. MANTARLARIN HASTALIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

TARİHÇESİ 

Mantarlar ve medikal etkileri hakkındaki sistematik çalışmalar 250 

yıllık bir geçmişe sahip olup bunların birçoğunun özellikleri ve fonksiyonları 

daha önceki zamanlardan beri bilinmektedir. Mantarların tanınması çok eski 

zamanlara kadar uzanmaktadır. Bitkiler üzerinde mantarların ürediği ve 

zararlara sebebiyet verdiğine dair ilk bilgileri Vedas (M.Ö. 1200) vermektedir. 

Romalılar zamanında depolarda saklanan yiyecekler üzerinde mantarların 

ürediğini Pliny (M.S. 23-79) bildirmektedir. Tournefourt (1656-1708), Hooke 

(1667), Linne (1707-1778) gibi bilginlerde mantar üzerinde araştırmalar 

yapmışlardır.  

Ayrıca mantarların bitki, hayvan ve insan üzerinde yaptıkları 

hastalıklara dair birçok yayın bulunmaktadır. Fantom (1767), Kühn (1858), 

lafar mayaların endüstride kullanılmaları hakkında  “Technishe Mykologie” 

1904 adlı eseri yayınlamışlardır. Bassi (1856) ipek böceklerindeki mantar 

hastalıklarını, Sabouraud (1864-1938) medikal mikoloji üzerinde önemli 

eserler vermiştir. Bu güne kadar mantar üzerinde yapılan tüm medikal 

çalışmaların kullanım şekillerini yansıtan Medicinal Mushroom (1995) adında 

Chris Hobbs bir kitap yayınlamıştır (Tamer vd., 2009).  

5. MANTARLAR VE KULLANIM ALANLARI 

Mantarlar ekosistemin önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. 

Uzun yıllardan beri bitkisel ve hayvansal yapıları çürütmektedirler ve 

özellikle orman ekosisteminde selüloz, hemiselüloz, pektin ve lignini 

kullanabilme yetenekleri nedeniyle önemli durumdadırlar. Mantarların gerçek 

funguslar denen bölümüne ait olan mayalar, fırıncılık ve fermantasyon 

endüstrisinin temelini oluşturmaktadırlar. Alkollü içki endüstrisinin temelini 

de mantarlar oluşturmaktadır. Çin’de mantar yetiştiriciliği 600 yıl kadar 

öncesine dayanmakta olup; Avrupa’da ise 1650’li yıllarda Fransızlar ilk 

Agaricus bisporus kültür üretimini başlatmıştır. Bunların yanı sıra penisilin 

gibi birçok yararlı antibiyotiklerle, ergotamin ve kortizon gibi önemli ilaçların 

yapımında kullanılmaktadırlar.  AIDS, şeker hastalıkları ve kanser gibi doğal 

ya da yapay olarak immun sistemi baskılandığı için fungal enfeksiyonlar daha 

sık görülebilir. Zararlı oldukları kadar tıp ve bilim dünyası için yararları 

çoktur (Hobber, 1995; Tamer vd., 2009).  

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapik ilaçların nasıl çalıştıklarına, 

kimyasal yapılarına ve diğer ilaçlarla ilişkilerine göre alkilleyici ajanlar, 

nitrozoüreler, antimetabolitler, anti-tümor metabolitler, topoizomeraz 
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inhibitörleri, mitotik inhibitörler ve enzimler şeklinde gruplandırılmaktadır. 

Bu ajanların çoğunluğu ise bitki, bakteri veya mantarlardan elde edilmektedir 

(Felicio vd., 2017). Örneğin, günümüzde kanser tedavisinde kullanılan 

paklitaksel, irinotekan, vinblastin, ve vincristine gibi kemoterapik maddeler 

bitkilerden doğal yollarla elde edilmektedir (Sharifi-Rad vd., 2019). 

Mantarlardan ise Anguidine, Aphidicolin, Rhizoxin, Fumagillin, lampterol, 

Phenylahistin, Wortmannin, Plinabulin, Camptothecin, Podophyllotoxins, 

Etoposide ve Teniposide gibi antikanser özelliğe sahip metabolitler üretiği 

rapor edilmektedir. Hatta, endofitik mantarların tıpkı bitkiler gibi paklitaksel, 

vinblastin ve vincristine isimli antikanser molekülleride ürettiği 

belirtilmektedir (Kornienko vd., 2015; Chen vd., 2016). Mantarların sahip 

oldukları polisakkaritlerin anti-kansorejen, anti-biotik, anti-viral, anti-

bakteriyel, anti-parazitik, anti-tümor ve anti-kanser gibi birçok biyolojik 

aktivite özelliğine sahip oldukları tespit edilmiştir (Bengü ve Çınar Yılmaz, 

2021) (Tablo 2).  

Tablo 2: Mantarların sahip oldukları biyolojik aktiviteler(Bengü ve Çınar Yılmaz, 

2021) 

Anti-aging Anti-proliferatif Antioksidan Anti-tümör 

Anti-androjenik Hipoglisemik Anti-kanserojen Anti-viral 

Anti-bakteriyel Anti-hiperlipidemik Prebiyotik İmmostimulan 

Anti-fungal Anti-enflamatuar Yara iyileştirici Hemolitik ve sitotoksisite 

Anti-klastojenik Analjezik Anti-malaryal Anti-protozoal 

Mitojenik Anti-mikrobiyal Lipjenezis Apoptozis indüksiyonu 

6. ANTİ-TÜMÖR ETKİSİ GÖSTEREN MANTARLAR VE 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

6.1. Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm 

1976’da bu mantardan peptido-glukan izole edilip yapının kimyasal 

özellikleri incelenmiştir. Glukan tüm kompleks yapının %30’unu oluşturan 

peptit kısmına bağlı olduğu görülmüştür. Glukanca zengin bu peptit 

fraksiyonunun önemli anti-tümör özelliği gösterdiği belirlenmiştir (Amar ve 

Delaumeny, 1976). 1987’de yayınlanmış bir çalışmada da mantar sporlarından 

suda çözünebilen dextran ile polypeptit-dextran olmak üzere iki çeşit 

polisakkarit elde edilmiştir (Ying, 1987). Bu polisakkaritlerle yapılan 
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çalışmalar sonucunda; tumor 180 üzerinde inhibe edici özelliği, beyaz 

farelerde Sarcoma-180 üzerinde %70 inhibe özelliği ile Ehrlich karsinomaya 

karşı da %80 ‘lik inhibe özelliği olduğu görülmüştür (Hobber, 1995). 

6.2. Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., F. officinalis, F. 

cytisinus, F. rosea, F. ulmaris 

Tüm Fomitopsis türlerinin sporoforlarıyla hazırlanan sıcak su ekstratları 

beyaz farelerde Sarcoma-180’ nin büyümesini engelleyici olduğu 

görülmüştür.  F. officinalis agarik asit, agarik asit reçinesi ve nişasta 

bulundurmaktadır. Ayrıca F. rosea anti-kansorejenik madde bulundurduğu 

bilinmektedir (Ying, 1987). 

6.3.  Volvariella volvacea (Bull.) Singer 

1983’de yenebilen mantarlardan olan bu mantardan lektin maddesi 

izole edilmiştir. Lektin’ in DEAE-C 52 ve CM-C 52 adını verdikleri iki alt 

üniteden meydana geldiğini açıklamışlardır. Bulundurduğu bu üniteler 

sayesinde de tümör hücreleri üzerinde ortalama seviyede bir engelleyici 

özelliğinin bulunduğunu bildirmişler (Lin ve Chou, 1984). 

Bu türde ayrıca çeşitli amino asitler, vitaminler ve mineral tuzları 

bulundurmaktadır. Bazıları; B₁, B₂ ve C vitaminleri,  Ca, P, Fe, Na ve K. 

Bunların yanı sıra sahip olduğu volvatoksin sayesinde beyaz farelerde su 

toplayan tümör hücrelerini engelleyici ve büyümelerini durdurucu etkilerinin 

olduğu bulunmuştur (Ying, 1987). 

2003 yılında tümor hücreleri yerleştirilen fareler üzerinde yapılan 

çalışmada ise mantarın yapısından elde edilen güçlü anti-tümör aktivitesi 

gösteren dallanmış -d-glukan (VVG) ile kimyasal olarak güçlendirilmiş 

diğer glukanların kanser hücre büyümesini engelleyici özellikleri çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda da mantarın sahip olduğu kendi glukanın tümör 

hücreleri üzerinde daha etkin olduğu görülmüştür (Kishida vd., 1992; Yuan 

vd., 2021). 

6.4. Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 

Sporoforlarından elde edilen ekstratlarında immun sistemini 

kuvvetlendirici polypeptit ve polisakkaritler içermektedir. Beyaz fareler 

üzerinde yapılan çalışamlarda Sarcoma-180 üzerinde yoğun engelleyici 
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özelliği bulunmaktadır (Hobber, 1995). Sahip olduğu polisakkaritlerle 

iyileştirici etki ile kanser hücrelerinin yenilenmesini durdurucu etkisinin 

olduğu, ayrıca tablet şeklindeki formları sindirim kanalındaki ülser, iltihap ve 

tümörler üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (Ying, 1987; Yuan vd., 2021). 

Maytake mantarında olduğu gibi cilt kanseri hücrelerinin (CH72) apoptosisini 

sağlamaktadırlar (Gu ve Belury, 2005). 

6.5. Amanita muscaria (L.) Lam. 

Mantarın yapısından dallanmış -d-glukan  (AM-ASN) izole edilmiş. 

Bu yapısıyla farelerde Sarcoma-180’e karşı güçlü anti-tümör özellik 

göstermekte ve mitomycin-C ile birlikte tedavi uygulandığında mit.-C’ye göre 

daha fazla miktarda etki gösterdiği gözlemlenmiştir (Eng ve Ooi, 2001).  

6.6. Tricholoma giganteum Massee. 

Bu mantar geleneksel Çin tıbbında immun sistemini düzenleyici ve 

anti-tümör etkilidir. 2001 yılında mantarın misel kültürlerinden izole edilen 

polisakkarit-protein kompleksi (PSPC), farelerde yoğun Sarcoma-180 tümör 

büyümesini engelleyici özellikte olduğu görülmüştür (Eng ve Ooi, 2001). 

6.7. Hypsizygus marmoreus (Peck) H. E. Bigelow 

Farelerde yoğun Sarcoma-180 hücrelerinde ve tümor metastazları 

üzerinde yüksek oranda engelleyici etkisi gözükmektedir. Ayrıca mantarın toz 

hali ile ve konsantre hali ile yapılan çalışmalarda da anti-oksidan etki 

gösterdiği bildirilmiştir (Ikekawa vd., 1992). 

6.8. Agrocybe aegerita (V. Brig. ) Singer 

Bu mantardan Lectin (AAL) izole edilmiş ve HeLa, SW480, SGC-

7901, MGC 80-3, BGC-823, HL-60 olarak adlandırılan tümör hücreleri 

tabakalarını inhibe edici özelliği bulunurken farelerde ki in-vivo çalışmalarda 

Sarcoma180 hücrelerinin etkinliğini ve yaşama olasılıklarını azalttığı 

gözlenmiştir (Zhao vd., 2003). Bu mantardan Y-(t) adını verdikleri proteinler 

elde edilmiştir. Tümör yüklemesi yapılan Wistar fareleri ile yapılan testlerde 

90 gün içinde farelerin öldüğü gözlenmiştir. MCA ile Yt proteinleri yüklemesi 

yapılmış ve MCA ile tedavisi yapılan farelerde karsinoma miktarı %58,33 

iken Yt ile tedavi yapılanlar da %33,3 olduğu görülmüştür (Ton vd., 1995). 
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6.9. Tremella mesenterica  Retz. - T. fuciformis Berk. 

Bu mantar Asya kültüründe geleneksel bir yiyecek ve ayrıca yerli 

hekimler tarafından akciğer için iyileştirici tonik olarak kullanılmaktadır. 

Yapılan çalışmada EPS, IPS ve etanol ekstratlarının (EE), akciğer epitel 

karsinoma hücreleri (A549) üzerine etkileri araştırılmıştır. Sahip olduğu 

polisakkaritler farelerde kanser hücrelerinin DNA sentezlerini inhibe edici ve 

büyümelerini durdurucu özellikte olduğu görülmüştür. Fakat bu etkinin 

sadece in-vivo olarak immun sisteminin aktivasyonuna karşı durumlarda 

ortaya çıktığı gözlenmiştir (Chen vd. 2008). Tremella fuciformis’te beyaz 

farelerde Sarcoma 180 üzerine etkide bulunduğu görülmüştür. Ayrıca ticari 

değeri yüksek olan bir türdür (Ying, 1987).  

6.10. Flammulina velutipes (Curtis) Singer 

Flammulina velutipes (FVE), Coprinus sp. (CCE) ve Coprinellus 

sp.(CME) türleriyle birlikte yapılan çalışmada; mantarların sulu ekstratları 

göğüs kanserine karşı inhibe edici özelliktedir.  

Bunların anti-tümör özellikleri; 
 

• Hem ER ⁺, hem de ER⁻ ‘de; göğüs kanseri hücrelerinin büyümesini 

önleyici 

• Hem ER ⁺, hem de ER⁻ ‘de; hücrelerin apoptosis hızını indükleyici 
 

İn-vitro ortamda MCF-7 tümör koloni formlarını önemli derecede 

engelleyicidir (Gu ve Leonar, 2006). 

6.11. Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - P. eryngii (DC.) 

Quél. 

Pleurotus cinsi medikal özellikleri ve biyoteknolojik önemi olan 

ligninolytik madde içeren yenebilir mantarların birçoğunu içermektedir. 

Doğal olarak eşsiz bir tadı ve aroması bulunmaktadır. Ayrıca protein, fibril, 

karbonhidrat, vitamin ve mineral zenginliği çoktur. ICR farelerinde; mantarın 

yapısında bulunan  glukanlar ile birlikte BBN tedavisi uygulanmıştır. 

Karsinoma hücrelerine, makrofajlarına ve lenfositlere etki edip anti-tümör 

özelliği göstermektedir (Kurashige vd., 1997).  Bu cinslerin çoğu medikal 

olarak kullanılmakta, anti-bakteriyel, antibiotik gibi çeşitli etkilerle birlikte 
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sahip olduğu biyoaktif molekülleri ile anti-tümör etki göstermektedir (Cohen 

vd., 2002). Metanol ekstatı ile östrojen benzeri materyale sahip bu mantar 

östrojen seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan MCF-7 karsinoma hücrelerine 

etki ettiği gözlenmiştir. Pleurotus eryngii; Yapısında östrojene benzeyen 

madde bulundurur ve göğüs karsinoma hücreleri üzerinde etkilidir ve 

çoğalmasını engellemektedir (Shimizu vd., 2006).  

6.12. Schizophyllum commune Fr. 

FVE ve bu mantarla yapılan çalışmalarda Sarcoma-180 büyümesini 

inhibe edicidir (Okuda vd., 1972). Sulu kültürlerinde ortaya çıkan mucoitin 

polisakkariti Beyaz farelerde Sarcoma 180 ile Sarcoma 37 ve Ehrlich 

karsinoması ile sıçanlarda Yoshida karsinomasını inhibe edicidir (Ying, 

1987). Az miktarda -d glukan içeren schizophyllan polisakkariti ve 

bulundurduğu diğer biyopolimerlerle anti-kanser özelliği de bulunmaktadır 

(Ooi ve Lui, 2000).  

7. ANTİ-KANSER ETKİ GÖSTEREN MANTARLAR VE 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

7.1.  Panellus serotinus (Pers.) Kühner 

Bu mantardan; sesquiterpenoid, triterpenoid ve ceramid şeklinde 

yapısal olarak farklılaşmış steroller izole edilmiştir. Bu steroller kanser 

kemoterapi süresinde yardımcı ajanlar olarak görev görmektedirler. Ayrıca 

ergosterol ve ergosterol peroxid’in farelerde iki aşamalı dimetilbaenz 

[a]anthrarecene [DMBA] tümörlerini inhibe edici özellikte olduğu 

görülmüştür (Yaoita vd., 2002). Farelerde Sarcoma 180’e %80 ve Erhlich 

karsinomasına da %70 etkili olmaktadır (Ying, 1987). 

7.2. Agaricus bisporus (J. E. Lange) Imbach 

Bu mantar göğüs kanserinin kimyasal önleyicisi olmakla birlikte 

östrojen biyosentezini kontrol altında tutmaktadır. In-vivo ve in-vitro 

çalışmalarda yapısında bulunan linolenik ile linoleyik asitlerle MCF-7 

dokularına etki ederek anti-kanser etki göstermektedir (Grube vd., 2001; Chen 

vd., 2006). Ayrıca flavones ve isoflavones gibi doğal besinlerde de bulunan 

bu bileşikler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemekte olup 

sahip olduğu ve sucul ekstratlarında bulunan fitokimyasallar kanser 
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hücrelerinin yayılmasını önler (Grube vd., 2001; Chen vd., 2006). Sahip 

olduğu lectin sayesinde de HT-29 kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını 

engeller ve epitel hücrelerinin glikoproteinleri ile birlikte hücre anomalilerini 

de engellemektedir (Yu vd., 1993). 

7.3. Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. 

Kulak şeklinde ve yenebilir olan bu mantarın %70’lik etanol sulu 

çözeltisinden elde edilen -d glukanların (AAG) yüksek oranda anti-tümör 

özellik göstermektedir (Misaki vd., 1981; Ma vd., 2008). İn-vivo testlerde 

Acinar kanser hücrelerini (ACC) engelleyicidir. Ayrıca migren, prostat 

kanseri ve cilt kanserinde de etkilidirler (Ying, 1987; Ma vd., 2010).  

7.4. Lepista nuda (Bull.) Cooke 

Mantarın sulu ekstratları kanser hücrelerinin (HepG-2, KATO-3, AGS) 

büyümesini ve çoğalmalarını engelleyici özelliğinin fazla olduğu 

araştırılmıştır. Ayrıca B₁ vitamini de içermekte olup organizmanın 

karbonhidrat metabolizmasını düzenleyicidir (Han vd., 2005). 

7.5. Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers. 

Coprinus mantarının dietileter, etanol ve etil asetat ekstratlarında; anti-

androjenik aktiviteye sahip bileşikler bulunmaktadır. Bu maddeler (LNCaP) 

prostat kanseri hücrelerini inhibe etmektedir. Etanol ve etil asetat 

ekstratlarıyla özelleşmiş prostat antijenlerini ve androjen reseptörlerini kontrol 

altında tuttuğu görülmüştür.⁴² Taze sporoforları protein, karbonhidrat ve fibril 

bulundurmaktadır. İlk defa Ying tarafından 1987’de tanımlanan beyaz 

farelerde bulunan Sarcoma 180 tümörüne de etkili olduğu bulunmuştur (Ying, 

1987; Hobber, 1995). 

7.6. Phellinus linteus (Berk. & M. A. Curtis) Teng 

P. linteus; Çin tıbbında Somou olarak bilinmekte ve yapısı antioksidatif 

özellik göstermektedir. Bu mantar, hormonal düzenlemeler, hücre direnci, anti 

mutajenik aktivite ve anti kanser aktivite gibi çeşitli biyolojik aktivitelere 

sahip olduklarından tıbbi mantar olarak kullanılmaktadır. Bünyesinde; 

mannoz, galaktoz, glukoz, arabinoz ve ksiloz gibi şekerlerle, polisakkaritler 

ve proteinler bulundurmatadır. Ayrıca bol miktarda aspartik asit, glutamik 
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asit, alanin, lisin ve serin aminoasitleri bulundurmaktadır (Kim vd., 2003; 

Nakamura vd., 2004). 

7.7. Tricholoma atrovirens (Pers.) Sacc. 

Bu mantar tıbbi bir bitki olan Salvia miltiorhiza Burge. Köklerinden 

izole edilmiştir. yapısında lioifilik pigmentler bulundurmaktadır. Ayrıca; 

Tanshinone I ve Tanshinone IIA terpen alkoloidleri içermektedir. Tanshinone 

I; karaciğer apoptosislerine , kolon kanseri (Colo 205) hücrelerini inhibe edici, 

karaciğer epitel hücre oluşumlarını aktif hale getirici etki göstermektedir. 

Tanshinone IIA ise sadece kardiyo vasküler sistemde etkinlik göstermekte 

olduğu bulunmuştur (Quianliang vd., 2012). 

7.8. Funalia trogii (Berk.) Bondartsev &Singer 

İn vivo ve in vitro çalışmalarda mantarın sulu ekstratlarının anti-tümör 

özellik gösterdiği görülmüştür. Bu eksratlar ayrıca HT 29, HeLa, LNCaP, 

PC3, MCF-7 ve MDA-MB 231 kanser hücreleri üzerinde inhibe edicidirler. 

Farelerde karaciğer toksisitesi üzerinde koruyucu etkide olduğu gözlenmiştir. 

Bu mantar in vitro ortamda anti kanser, in vivo ortamda anti tümör özellik 

göstermektedir (Radhid vd., 2011). 

7.9. Isaria sinclarii (Berk.) Lloyd 

Yapılan çalışmalarda mantardan elde edilen FTY-720 metaboliti 

androjen yoksunu prostat kanseri hücrelerini ve yayılımlarını inhibe 

etmektedir. Ayrıca bu metabolit kanser hücrelerinin koloni oluşturmalarını ve 

hücre yaşama kabiliyetlerini durdurmaktadır (Chun vd., 2006). 

7.10. Trametes versicolor (L.) Lloyd 

Yapısında değişik tipte glikozidik glukanlar ile polisakkarit-protein 

kompleksleri bulundurmaktadır. PSK (Krestin) polisakkariti Çin’de genellikle 

anti-tümör ve immun düzenleyici ajanlar olarak kullanılmaktadır (Ooi ve Lui, 

2001). 201 hasta üzerinde yapılan çalışmada cerrahi müdahale ile temizlenen 

2.ve 3. seviyede kolon-rektum kanseri hastalara 3 yıl süre ile kemoterapi ile 

PSK uygulaması denenmiştir ve sonuçta PSK’nın kemoterapiye katkıda 

bulunduğu görülmüştür (Ohwada vd., 2003). İn vitro ortamda sulu etanol 

ekstratları ile göğüs kanseri hücrelerinde; kanser hücre ölümünü sağlayan P53 
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protein sentezini artırdığı ve hücre ölümünü engelleyen Bcl-2 protein 

sentezini baskıladığı görülmüştür (Ho vd., 2005; Jimenez-Medina vd., 2008). 

7.11. Grifola frondosa (Dicks.) Gray 

Lentinus edodes ile birlikte yapılan çalışmalarda mesane 

karsinomasında, cilt kanseri (CH72) hücrelerinin apoptosisinde etkili olduğu 

görülmüştür. İnterferon-alfa kemoterapi ilacıyla birlikte maytake mantarıda 

kullanıldığında prostat kanser hücre büyümelerinin %65 oranında azaldığı 

gözlenmiştir (Kurashige vd., 1997; Gu ve Belury, 2005; Pyo vd., 2008). 87 

yaşında mesane kanseri olan hastanın cerrahi müdahale ile hücrelerin 

temizlenmesine rağmen %70 yakın oranda yeniden ortaya çıkmıştır. Bunun 

üzerine maytake’nin biyoaktif ekstraksiyonuyla elde edilen D-fraksiyonu 

kemoterpiye olumlu yönde etki ettiği gözlenmiştir (Rajamanhanty vd., 2009). 

7.12. Lentinus edodes (Berk.) Singer 

Yapısında izolösin, lösin, lizin, metionin, fenilalanin, teranin, valin, B₁, 

B₂,PP vitaminlerini içermektedir. Ayrıca bol miktarda ergosterol, K ve diğer 

inorganikleri bulundurmaktadır (Ying, 1987). Mantarın etanollu sıcak su 

eksratlarıyla hazırlanan kültür misellerinden anti tümör ve anti viral etkenli 

KS2 maddesi elde edilmiştir (Fujii vd., 1978). KS2 alfa bağlı mannoz,serin, 

teranin ve alanin ile değişik miktarlarda amino asitlerden meydana gelen 

peptitlerden oluşmaktadır. Shitake mantarının sahip olduğu -d glukan 

(lentinan), S-1 ve paclitaxel anti tümör ve immun güçlendirici etkide olduğu 

görülmüştür (Harada vd., 2010).  ICR farelerindeki mesane karsinomaları; (N-

butyl N’butanolnitrosamine) BBN, makrofajlar ve lenfositler üzerinde 

indükleyici etki gösteren yenebilen mantarlardan Lentinus edodes, Grifola 

frondosa ve Pleurotus ostreatus ile 8 hafta boyunca hergün tedavi 

uygulanmıştır. Karsinojenler BBN tedavisinde görülmekte iken mantarların 

her biriyle uygulanan denek gruplarında azalma görülmüştür (Kurashige vd., 

1997). 70 yaşında mide ve lenf kanseri olan hastada da kemoterapi ile shitake 

polisakkaritleri birlikte verildiğinde kanser hücre lezyonlarının bariz şelikde 

azaldığı görülmüştür (Nakagawa vd., 2010). Ayrıca cilt kanseri hücreleri ile 

karaciğer metastazı, SW480 kolon kanseri hücrelerine karşı shitake’nin 

önemli derecede iyileştirici etkisinin olduğu görülmüştür (Kurashige vd., 

1997).  
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7.13. Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst 

G. lucidum Çin tıbbında immun sistemi ve ilgili hastalıklar için 

kullanılan önemli bir mantar türüdür. SW480 kolon kanseri hücreleri üzerinde 

etkisi araştırılmış ve GLE-1 ile GLE-2 olan iki farklı bölüm bulunmuştur. 

GLE-1 polisakkarit içerirken GLE-2 polisakkarit bulundurmayan atriterpenoid 

yapıda olduğu görülmüştür (Xie vd., 2006). Ganoderma lucidum  

ekstratlarından elde edilen ganoderic asit  T (Ga-T) ile in vivo çalışmalarda 

metastaz üzerine, in vivo çalışmalarda da kanser hücreleri üzerine ayrıca HL 

60 hücrelerine, akciğer kanseri hücrelerine etki etmekte olduğu görülmüştür. 

G. lucidum misellerinden elde edilen; Ga-T izomeri olan ganoderik asit Mf 

(Ga-Mf) ve ganoderik asit S (Ga-S), hücre apoptosisini ve rahimağzı kanserini 

(HeLa), mide kanseri hücrelerini inhibe edici özelliği bulunmuştur (Kim vd., 

2008; Jang vd., 2010; Liu ve Zhong, 2011). 

8. SONUÇ 

Günümüz gelişen dünyasında, çevremizdeki etkisel faktörlerin 

gelişmesi ve bunun yanı sıra farklı şekillerde yeni hastalıklar veya insan 

sağlığını kötü yönde etkileyecek birçok faktör ortaya çıkmaktadır. 

Kimyasallar, radyasyon maruziyetleri, genetiksel ve besin maddelerinden 

kaynaklanan birçok hastalık her yıl insan nüfusu üzerinde büyük etkilere 

neden olmakta ve bunlardan dolayı yüksek oranlarda ölümler 

gerçekleşmektedir. 

Bilimin durmaksızın gelişimi ve insanların hastalıklara çare olabilmek 

amacıyla yaptıkları araştırmalar sayesinde; birçok mikroorganizma, bitki ve 

mantar etken maddeleri geliştirilmektedir. Günümüzde kanser vakaları için 

kullanılan çoğu kemoterapik etken maddeleri çoğunlukla bitkiler sayesinde 

elde edilmekte idi. Fakat geliştirilen çalışmalar ve incelenen farklı organizma 

yapıları ile bu etken maddeleri günümüzde daha çok mikroorganizmalardan 

ve bunların yanı sıra gittikçe artan bir popülariteye sahip mantarlardan da elde 

edilebilmektedir.  

Kitap bölümünde de bahsedildiği gibi; mantarların birçok biyolojik 

aktiviteye sahip olmalarının dışında anti-kanser ve anti-tümör etkisi 

gösterebilecek içeriklere sahiptirler. Mantarların sahip oldukları türlere göre 

bazı özelleşmiş etken maddelerinin yanı sıra, hepsinde bulunan bağlanma 

şekilleriyle farklılık gösteren özelleşmiş polisakkaritlerle; Sarcoma-180, 
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Erhlich karsinoma, HeLa Rahimağzı kanseri, CH-72 Cilt kanseri, Colo-25 ve 

SW480 Kolon kanseri, A549 Akciğer epitelyum karsinoma, ACC Acinar 

kanser hücreleri,  LNCoP Prostat kanseri, Cilt ve Migren kanser hücreleri, 

Karaciğer apoptosisleri, SGC 7901, HL-60, BGC-823, MGC80-3, HT-29, 

PC3, MDA, MB 231, MCF-7, HePG-2, KATO-3 ve AGS olarak adlandırılan 

birçok kanser hücre türlerinde yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Mantarlar, 

kanser hücrelerinin apoptosislerini sağlamakla birlikte sahip oldukları 

mineraller, vitaminler ve diğer içerikleri insan vücudu içinde koruyucu etki 

oluşturabildikleri de tespit edilmiştir. 

Mantarlar, ekosistemde doğal olarak yetişebildikleri gibi bazı türlerinin 

de yetiştirtiriciliği yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla yenilebilir 

mantar türlerinin bulunmasının yanı sıra zehirli olabilecek veya bazı 

rahatsızlıklara neden olabilecek mantar türleri kullanılmıştır. Yenilebilen 

mantar türleri genellikle insanlar tarafından daha sıklıkla kullanılmakta ve 

bölgesel farklılıklara bağlı olarak beslenme listelerine eklenmiş durumdadır. 

Günümüzde insanlar zehirlenme vakalarından dolayı mantarlara şüphe ile 

yaklaşmaktadırlar fakat bu durumun gerekli gerekçeleriyle birlikte 

açıklanarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çünkü mantarlar, protein, 

fibril, mineral, yağ asidi ve vitamin içerikleri bakımından zengin olup, meyve, 

sebze, balık ve et gibi diğer besin maddeleriyle kıyaslanabilecek 

durumdadırlar.  

Bu kitap bölümünde; mantarların sahip oldukları etken maddeleri ile 

anti-kanser ve anti-tümör etkilerinin bulunduğu ve çalışmaların geliştirilerek 

kemoterapik ilaçların oluşturulabileceği ve mantarların önemi gösterilmek 

istenmiştir. Bunların yanı sıra sahip oldukları bu içeriklerle gerek besin 

gereksinimi olarak gerekse hastalıklara karşı korunma amaçlı olarak 

insanların daha çok mantar tüketimlerinin yaygınlaşması gerektiğini 

vurgulamaktadır.  
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GİRİŞ 
Gün geçtikçe artan dünya nüfusunu besleyebilmek için yoğun tarım 

uygulamaları gündeme gelmiş ve 20. Yüzyılın başından itibaren hızla gelişen 
sanayi ve teknoloji yardımıyla bu alanda birçok yeni uygulama başlamıştır. 
Bu süreçte, bitkilerin ve bitkisel ürünlerin zararlı, hastalık ve yabancı otların 
etkilerinden korunması, kaliteli ve bol ürün elde edilmesi için tarımsal 
ilaçların yani pestisitlerin kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Türkiye’de 2018 
yılında toplam tarım ilacı kullanım miktarı, bir önceki yıla göre %10.9 artarak 
60.020 tona yükselmiştir. Türkiye’de 2018 yılında tarım ilacı en çok Akdeniz 
Bölgesinde (%28,7) kullanılmıştır, en fazla tarım ilacı kullanılan ilk 5 il; 
Antalya, Manisa, Adana, Mersin ve Aydın olmuştur (Anonim, 2018). Bu 
illerde üretilen tarım ürünleri tüm Türkiye’ye yayılmaktadır.  

Kullanılan pestisitler uygulama sonrası belirli bir süreç içinde güneş 
ışığı ile dekompozisyona uğramamışsa ya da bakteri faaliyetleri ile kimyasal 
yapıları bozulmamışsa zamanla toprakta birikir. Bu süreçte topraktaki 
mikroorganizmalarda bozulmalara neden olabileceği gibi, toprak altından 
sızan sular aracılığıyla yeraltı sularına karışabilmekte ve buradan da diğer 
canlıların sağlığını tehlikeye atabilecek yoğunluğa erişebilmektedir. Bu 
tehlike pestisitin toksisitesine ve bu pestisite maruz kalma miktarına göre 
değişiklik gösterir. Pestisit zehirlenmesinin semptomları hafif cilt 
tahrişinden komaya ve hatta ölüme kadar değişebilir. Farklı kimyasal 
sınıfları veya aileleri farklı semptomlara neden olur. Bireylerin bu 
kimyasalların farklı seviyelerine karşı duyarlılıkları da farklılık 
gösterir. Bazı insanlar, diğerlerinde ciddi hastalığa neden olabilecek bir 
maruziyete tepki göstermeyebilir (UNEP, 2007; Sharma ve ark., 2017; 
2018; 2019).  

Bitki büyümesini sınırlayan kısıtlamaları, özellikle böcek zararlıları 
gibi bitki patojenlerini inhibe ederek/kaldırarak mahsul verimini en üst düzeye 
çıkarmak için tarım alanlarında farklı kimyasal gruplardan çok sayıda 
insektisit uygulanmaktadır. Neonikotinoidler, bitki koruma ve pire kontrolü 
için kullanılan oldukça güçlü insektisitlerin yeni bir ana sınıfıdır  (JMPR, 
2000). Bu sınıftaki böcek öldürücüler arasında imidakloprid, asetamiprid, 
klotianidin ve tiyokloprid bulunur. Bu insektisitler, nikotinik asetilkolin 
reseptörlerinde (nAChR'ler), özellikle α4β2 alt tipinde agonistlerdir ve bu da 
nöromüsküler felce ve nihayetinde ölüme neden olur (Tomizawa ve Casida, 
2003; 2005). 

 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/tarim-ilaci-pestisit-kullanimi-i-85834
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İmidakloprid, IMI, (CAS 138261-41-3) ([1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-
N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine]) Türkiye’de yaygın kullanılan 
neonikotinoid insektisittir Domates, biber, patlıcan, gül gibi sera bitkilerinde 
kullanılmasının yanı sıra çim, buğday, şekerpancarı gibi bitkilerde de sıklıkla 
kullanılmaktadır (Anonim, 2022).  Hayvan çalışmaları temelinde orta 
derecede tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır (Sınıf II WHO; toksisite kategorisi 
II EPA) (Meister, 1995; WHO, 2005). 

Memeliler, kuşlar ve balıklar için düşük akut ölümcül toksisiteye 
sahiptir. İnsanların imidakloprid'e maruz kalmasına ilişkin veriler mesleki 
maruziyetlerle sınırlıdır ve kendi kendini zehirlemeyle ilgili bazı vakalar rapor 
edilmiştir. Taşikardi, hipertansiyon, midriyazis, bulantı ve kusma gibi hafif 
klinik etkiler meydana gelir, ancak solunum yetmezliği, nöbetler ve hatta 
ölüm dahil daha ciddi sekellere de rastlanmıştır. Bunlara ek olarak insanlarda 
teratojenik, mutajenik, nörotoksik etkilerinin olduğu da gösterilmiştir.  Bu 
durum, imidaklopridin eski insektisitlere göre daha üstün güvenlikli bir profili 
olduğu hakkında ciddi şüpheler doğurmaktadır. Bununla birlikte, vakaların 
çoğunda imidakloprid konsantrasyonu ölçülmemiştir, bu nedenle risk 
değerlendirmesinde maruziyeti doğrulamak veya dozu değerlendirmek 
mümkün olmamıştır (Becker ve ark., 1988; Steefens, 2000; Agarwal ve 
Srinivas, 2007; Proenca ve ark., 2005; Huang ve ark., 2006; David ve ark., 
2007; Shadnia ve Moghaddam, 2008; Duzguner ve Erdoğan, 2010; Badgujar 
ve ark., 2013; Lonare ve ark., 2014; Bagri ve ark., 2016).  

Allium testi, en çok kullanılan bitki bazlı genotoksisite testlerinden 
biridir ve insektisitler gibi çevresel kirleticilerin sitotoksik ve genotoksik 
işlevlerini incelemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Uluslararası Bitki 
Biyoassay Programı, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı ve Birleşmiş 
Milletler Çevre Programına göre, Allium testi, basitliği, ucuzluğu, kolay 
gerçekleştirilmesi ve diğer test sistemleriyle iyi bir korelasyon göstermesi 
nedeniyle kullanışlı bir biyo-gösterge test sistemi olarak kabul edilir. Kök 
büyümesi, membran bütünlüğü, antioksidan enzim aktiviteleri, mitotik indeks 
ve kromozom anormallikleri gibi farklı parametreler köklerinin hızlı 
büyümesi, büyük ve az sayıdaki kromozomları (2 n  = 16) nedeniyle Allium 
testi ile kolayca ve anlamlı olarak değerlendirilebilir (Amaç ve Liman, 2021). 
Bu test yöntemi kullanılarak yapılan birçok çalışmada farklı insektisitlerin 
genotoksik, mutajenik, sitotoksik vb. etkilerinin olduğu gösterilmiştir 
(Bianchi ve ark., 2016; Jorge ve Olivero-Verbel, 2021; Shabbir ve ark., 2021).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121001366#!
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 Bu çalışmada, tarım alanlarında bolca kullanılan imidacloprid 
insektisitinin, gerek uygulayıcılar ve gerekse biz tüketiciler için ne kadar 
toksik etki oluşturduğu, oluşan bu toksik etkinin genotoksik, mutajenik veya 
sitotoksik olup olmadığının anlaşılabilmesi için, iyi bir biyolojik indükatör 
olan, A. cepa kök ucu hücrelerinde mitotik indeks, mitotik fazlar ve 
kromozomlar üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

MATERYAL ve METOD  
25-30 mm çapındaki soğan yumruları (A. cepa L., 2n = 16) Sivas'ta 

yerel bir marketten satın alınmıştır. Çalışmada Bayer firması tarafından 
piyasaya sürülmüş olan ve etken maddesi Imıdacloprid (350 g-1 Imidacloprid) 
olan tohum ilacı Confidor SC 350 kullanılmıştır. Tarım ilaçları satan bir 
firmadan alınan maddenin EC50 konsantrasyonunu belirlemek amacıyla 
büyüme inhibisyon testi uygulanmıştır. EC50 değerinin belirlenmesinin 
genotoksisite testlerinde, test konsantrasyonlarını seçmek için yararlı bir 
parametre olduğu gösterilmiştir (Chauhan ve ark. 1999; Seth ve ark. 2007). 
Bu amaçla soğanlar 4 gün boyunca insektisitin 10 farklı konsantrasyonuyla 
muamele edilmiştir. Seçilen bu konsantrasyonlar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90 ve 100 mg-1 etken madde miktarı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Her 
bir konsantrasyon için 5 farklı soğan yumrusu kullanılmış ve her yumruda 10 
adet kökün uzunluğu ölçülmüştür. Kontrol grubu distile su ile muamele 
edilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, kök uzunluğunda kontrol grubuna 
nazaran %50 lik bir kısalmaya neden olan dozun yani EC50 değerinin 30 mg-1 
olduğu tespit edilmiştir. Bu değer belirlendikten sonra sırasıyla EC50 değerinin 
altında olacak şekilde 5 konsantrasyon (5, 10, 15, 20, 25 mg-1) belirlenmiştir. 
Buradaki amaç büyüme inhibisyonunun altındaki dozlarda herhangi bir 
etkinin olup olmadığını araştırmaktır. Allium cepa’da kök ucu hücrelerinde 
hücre döngüsünün 20 ila 24 saatleri arasında gerçekleştiği ve mitoz 
bölünmenin en sık ve yüksek oranda sabah 6:00 ile 9:00 saatleri arasında 
olduğu belirtilmiştir (Kihlman, 1971; Sharma 1983). Bu durum dikkate 
alınarak, mitotik indeks ve kromozom aberasyonları için insektisitin 
uygulama süresi 24 saat olarak seçilmiş ve kök ucu hücrelerinin örneklenmesi 
sabah saat 7:00-8:00 arasında tamamlanmıştır. 

24 saat süreyle oda ısısındaki distile suda çimlendirilen soğanlar 
Imidaclopridin 4 farklı dozuyla 24 saat süreyle muamele edilmişlerdir. 
Negatif kontrol grubundaki soğanlar belirtilen sürelerde distile su ile muamele 
edilmiştir. Tüm uygulama gruplarında her bir konsantrasyon için 10 soğan 
kullanılmıştır. Uygulama süreleri sonunda kök uçlarının uzunlukları ölçülerek 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10616-014-9716-1#ref-CR13
https://link.springer.com/article/10.1007/s10616-014-9716-1#ref-CR54
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kaydedilmiştir. Daha sonra steril bir makas ile kesilen kökler distile suda 
yıkanmış ve 24 saat süre ile karnoy çözeltisinde tespit (fiksasyon) edilmiştir. 
Fiksasyon işleminden sonra kökler kullanılıncaya kadar %70’lik alkol 
içerisinde +4 0C de muhafaza edilmiştir. Boyama işleminden önce kökler 1N 
HCl içerisine alınarak 60ºC sıcaklıktaki su banyosunda 7 dakika hidroliz 
edilmiştir. HCl’nin etkisini durdurmak amacıyla, distile su içerisine alınan 
kökler, her 5 dakikada bir suyu yenilenmek üzere, 15 dakika için 
bekletilmiştir. Daha sonra kökler aseti orcein ile boyanmış, iyi dağılmış 
preparatlar daimi preparat yapılarak mikroskopik incelemelere geçilmiştir. 
Mikroskobik analizler; Olympus marka mikroskopta 100X büyütmede 
yapılmış ve mitotik indeks, anafaz ve telofazdaki kromozom aberasyonları 
belirlenmiştir. Kök ucu meristem hücrelerine ait mitotik indeksin 
belirlenmesinde, her uygulama için hazırlanan 5 preparatın her birinde 
1000’in üzerinde hücre olmak üzere toplam yaklaşık 5000-6000 hücre içinde 
bölünen hücreler sayılmış ve Genel Mitotik İndeks  (GMİ)=(mitotik hücre 
sayısı/toplam hücre sayısı) X 100 formülü kullanılmıştır. Mitotik safhaların 
oranını belirlerken profaz, metafaz, anafaz ve telofaz safhasındaki hücreler 
ayrı ayrı sayılarak aşağıdaki formüle göre Profaz Mitotik İndeks (PMİ), 
Metafaz Mitotik İndeks (MMİ), Anafaz Mitotik İndeks (AMİ) ve Telofaz 
Mitotik İndeks (TMİ) oranları hesaplanmıştır (Causil ve ark., 2017; Salazar- 
Mercado ve ark., 2020; Salazar Mercado ve Quintero Caleño, 2020 a; b). 

PMİ= (Profazdaki hücre sayısı/Toplam bölünen hücre sayısı) x 100 
MMİ= (Metafazdaki hücre sayısı/Toplam bölünen hücre sayısı) x 100 
AMİ= (Anafazdaki hücre sayısı/Toplam bölünen hücre sayısı) x 100 
TMİ= (Telofazdaki hücre sayısı/Toplam bölünen hücre sayısı) x 100 

Mitotik indeks hesaplamalarından sonra, kromozom aberasyonlarının 
oranının belirlenmesi amacıyla her uygulama grubu için 5 preparat seçilmiş ve 
her preparatta 100 anafaz veya telofaz hücresi olmak üzere 500 hücre 
incelenmiş ve kromozom anormalliklerinin (KA) oranları belirlenmiştir. KA 
analizinde kromozomlarda meydana gelen, kromozom anormallikleri 
incelenmiştir. Kontrol grupları ile insektisitin uygulandığı gruplar arasındaki 
farkın istatistiksel öneminin belirlenmesi için SPSS 23 programı kullanılmıştır 
(One-way ANOVA, Tukey HSD). 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214878399&amp;eid=2-s2.0-85090228457
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BULGULAR  
Çalışma sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1 ve 2 de verilmiştir. 

Kullanılan insektisitin mitotik indeks ve mitotik safhalar üzerine olan etkileri 
incelendiğinde, kontrol grubunda mitotik indeksin 16.5 olduğu belirlenmiştir. 
Maddenin 24 saat süre ile uygulanan dozlarında mitotik indeksin kontrol 
grubuna nazaran azalma gösterdiği tespit edilmiştir. Mitotik indeksteki bu 
azalmanın doz artışına paralel olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yapılan 
analizler sonucunda bu azalmanın istatistiksel olarak önemli olduğu 
belirlenmiştir. Mitotik safhalar için yapılan incelemelerde, tüm gruplarda 
kontrole nazaran bir azalmanın meydana geldiği belirlenmiştir. Bazı gruplarda 
bu azalma istatistiksel olarak önemli iken bazılarında önemsiz bulunmuştur. 
Telofaz safhasına ait mitotik indeks oranları incelendiğinde 15, 20 ve 25 mg-1 
lik uygulamalarda hiç bölünen hücre tespit edilememiştir (Tablo 1).  

İnsektisitin A. cepa kök ucu hücrelerinde kromozomlar üzerine olan 
etkileri incelenmiş ve Tablo 2 de gösterilmiştir. Kontrol grubunda herhangi 
bir kromozom hasarına rastlanmamıştır. Madde uygulanan gruplarda ise 
yoğunluk sırasına göre binükleus, c-mitoz ve yapışkanlık gözlenmiştir. 
Toplam hasarlı hücre sayısı 5 mg/l lik uygulama grubunda 13.90 olarak 
bulunmuştur. Diğer dozlarda ise bu orana nazaran bir azalmanın olduğu ancak 
kontrol grubuna göre de oransal bir artışın meydana geldiği tespit edilmiştir.   

Tablo 1. Imidacloprid’in Farklı Dozlarının 24 Saat Süre ile A. cepa Köklerine 
Uygulanması Sonucu Elde Edilen Mitotik İndeks ve Mitotik Safhaların Oranı 

Doz 

mg-1  

Genel 

mitotik 

indeks * 

ORT±S. H. 

Profaz 

mitotik 

indeks * 

ORT±S. H. 

Metafaz 

mitotik 

indeks * 

ORT±S. H. 

Anafaz 

mitotik 

indeks * 

ORT±S. H. 

Telofaz 

mitotik 

indeks * 

ORT±S. H. 

Kontrol 16.5±2.1 a 6.3±1.6 a 3.9±0.44 a 2.7±1.4 a 3.6±1.1 a 

5 9.8±2.9 b 4.4± 0.5 ab 2.1±1.8 abc 1.8 ±2.1 ab 1.5±1.9 b 

10 8.3±1.5 bc 3.1± 2.1 bc 2.7 ±1.4 ab 1.5±2.2 ab 1±0.5 c 

15 6.5±1.9 cd 3.4± 1.3 bc 1.6± 2.1 bc 1.5±0.8 ab 0 c 

20 4.1±2.7 de 2.3± 1.5 bc 1.2±1.6 bc 0.6 ±1.3 b 0 c 

25 2.4±2.3 e 1.4±1.2 c 0.3±1.3 c 0.7±1.9 b 0 c 

ORT.±S.H.: Ortalama±Standart Hata. 
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Aynı sütunda değişik harflerle gösterilen değerler arasındaki farklar 
önemlidir; Tukey HSD testi (P≤ 0.05). 

Tablo 2. Imidacloprid’in Farklı Dozlarının 24 Saat Süre ile A. cepa Köklerine 
Uygulanması Sonucu Elde Edilen Kromozom Anormallikleri ve Oranları  

Doz 

mg-1  

Binükleus 

 

C-mitoz 

 

Yapışkanlık 

 

Toplam hasarlı hücre 

oranı 

ORT.±S. H. * 

Kontrol 0 0 0 0 a 

5 8.7 3 2.2 13.90±1.23 b 

10 7.1 2.3 1.22 10.62±2.17 c 

15 6.2 2.7 2.14 11.04±2.54 c 

20 3.9 1.2 1.17 6.27±1.95 d 

25 3.5 0 1.35 4.85±1.27 d 

ORT.±S.H.: Ortalama±Standart Hata. 

Aynı sütunda değişik harflerle gösterilen değerler arasındaki farklar 
önemlidir; Tukey HSD testi (P≤ 0.05) 

TARTIŞMA 
Tarım alanlarında pestisitlerin yoğun kullanımı çok çeşitli potansiyel 

çevresel risklerle ilişkilidir. Faydalarına rağmen, bitkilerde ve hayvanlarda 
genetik değişiklikleri indükleyebilirler. Ayrıca, bu kimyasalların gelişigüzel 
kullanımı zehirlenmelere ve çevre kirliliğine neden olabilir. Neonikotinoid 
IMI en sık kullanılan pestisitlerden biridir. Bu nedenle, bu çalışmada Allium 
cepa kök ucu meristem hücrelerinde farklı IMI konsantrasyonlarının 
etkilerinin değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların başka çalışmalarla 
karşılaştırılarak değerlendirilmesi yaygın olarak kullanılan bu insektisit 
hakkında bilgi sağlanması açısından son derece önemlidir.  

IMI insektisitinin farklı organizmalarda farklı konsantrasyonlarda 
kullanılması sonucu oluşan genotoksik etkilerini gösteren çalışmalar 
bulunmaktadır (Karabay ve Oguz, 2005, Demsia ve ark., 2007; Bianchi ve 
ark., 2015; Rodríguez ve ark., 2015, Iturburu ve ark, 2018; Fioresi ve ark., 
2020).  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515301089#bib45
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515301089#bib20
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515301089#bib64
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İmidakloprid gibi neonikotinoidler, nitroguanidin kısımlarında yer alan 
bir elektronegatif yapıya (N -nitroimin =NNO2 ) sahiptir. Bu yapı insektisitin 
DNA molekülüne bağlanmasını destekleyerek hasar oluşturur (Bianchi ve 
ark., 2015 ). Ayrıca El-Gendy ve ark. (2010), imidaklopridin reaktif oksijen 
türlerinin (ROS) üretiminde artışa neden olarak oksidatif stres yoluyla da 
DNA hasarına yol açabileceği sonucuna varmışlardır.  

Farklı kimyasal maddelerin sitotoksisite değerlendirmelerinde mitotik 
indeks önemli bir parametredir. MI değeri, kontrol grubundan düşükse, bu 
durum hücre bölünmesi inhibisyonunu gösterir, yani hücrelerin maruz kaldığı 
kimyasal bir madde, test organizmasının büyümesine ve gelişmesine 
müdahale eder. Öte yandan, hücre bölünmesindeki artış nedeniyle MI, 
kontrolden daha yüksek olabilir, kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olabilir 
ve tümör oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle, MI çevresel kirleticilerin 
izlenmesinde önemli bir araçtır. Tablo 1’den de görüleceği gibi, IMI 
insektisiti mitotik indekste azalmalara neden olmuştur. Bu azalma doz artışına 
paralel olarak gerçekleşmiştir.  

Mitotik indekste meydana gelen inhibisyon, DNA’nın G1, S, G2 
evrelerinin herhangi birinin baskılanması sonucu oluşan bir etkiden 
kaynaklanabileceği gibi RNA ve/veya protein sentezinde meydana gelen 
bozulmalardan da kaynaklanabilir (Sudhakar ve ark., 2001; Grossmann ve 
ark. 2001; Kaymak, 2005; Saxena ve ark., 2005; Barriuso ve ark. , 2010; 
Siddiqui ve ark. 2012; Singh ve Roy, 2017; Fioresi ve ark, 2020). Bunlara 
ilave olarak hücre bölünmesinin kontrolünde yer alan siklin ve kinaz 
proteinlerinde meydana gelen mutasyonlar da mitotik indeks ve mitotik 
safhalarda inhibisyona neden olmaktadır (Marc ve ark. 2002, 2004; Marcano 
ve ark., 2004; Altman, 2018; Aragão ve ark., 2021;).  Bu araştırmada 
kullanılan insektisitin A. cepa kök ucu hücrelerinde mitotik indeksi kontrole 
nazaran etkin bir şekilde düşürmesinde yukarıda sayılan bu durumların etken 
olabileceği düşünülmektedir. Buna ilave olarak mitotik safhaların oranlarında 
da değişiklikler meydana gelmiştir (Tablo 1). 15, 20 ve 25mg-1 lik 
uygulamalarda telofaz safhası gözlenememiştir. Bu durum maddenin 
sitotoksik etkisi açısından da bir göstergedir.  

Kromozom anormalliği testi, kromozomal hasarın ve genom 
kararsızlığının biyolojik göstergesi olarak kullanılır ve genotoksik ajanlara 
maruz kalan popülasyonlarda en kapsamlı şekilde uygulanan ve kısa sürede 
sonuçlanan testlerden biridir (El-Zein  ve ark, 2011; Suspiro ve Prista, 2011; 
Yüzbaşıoğlu ve ark., 2014). Kromozomal anormallikler, kendiliğinden veya 
kimyasal/ radyasyon uygulamasının bir sonucu olarak meydana gelen normal 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-09201-5#ref-CR9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-09201-5#ref-CR20
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-021-08865-x#ref-CR49
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321000968#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653516316368#bib37
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kromozom yapısındaki (yapısal anormallik) veya sayısındaki (sayısal 
anormallik) değişikliklerdir (Russel, 2002). Kromozomal anormalliklerin 
değerlendirilmesinde, hücre döngüsünün dört safhasında (profaz, metafaz, 
anafaz ve telofaz) meydana gelen bozukluklar dikkate alınmaktadır.  
Kromozom anormallikleri analizi sadece genotoksik etkilerin tahmin 
edilmesine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda klastojenik ve aneujenik 
oluşumların değerlendirilmesinde de yardımcı olur. Bunlara ek olarak, hücre 
yapısında da değişikler meydana gelebilmektedir. Bu değişiklikler 
mikronükleus, binükleus, nekrotik nükleus vb. şeklinde olabilir. Bu tür 
anormallikler de kullanılan kimyasalların etkisini göstermek için iyi birer 
biyobelirteçlerdir. 

Bu çalışmada gözlenen hücresel ve kromozomal anormallikler ve 
oranları Tablo 2 de görülmektedir. Gözlenen anormallikler sırasıyla 
binükleuslu hücre, C-mitoz ve yapışkanlıktır.  

Binükleasyon, sitokinezin bloke edilmesi nedeniyle anormal hücre 
bölünmesinin bir göstergesidir. Bu anormal hücre bölünmesi, hücrelerde 
karsinogenezde de yer alabilecek genetik dengesizliğe neden olur (Rodilla, 
1993). Bu olay sonucunda çekirdek bölünmesi tamamlansa bile sitokinez 
gerçekleşmez ve bu iki yeni çekirdek aynı hücre içinde kalır (Frantzios ve 
ark., 2000; Murata ve ark., 2013). Kullanılan insektisitin mikrotübüllerin 
yapısına olumsuz yönde etki ettiği dolayısıyla fragmoplast oluşumuna engel 
olduğu ve bunun sonucunda orta lamel oluşumunun engellediği 
düşünülmektedir.  Yapılan literatür taramasında, hiçbir çalışmada IMI 
tarafından oluşturulan böyle bir hücresel anormalliğe rastlanılmamıştır. Buna 
karşılık, başka kimyasalların neden olduğu binükleuslu hücre oluşumları 
bildirilmiştir (Pathiratne ve ark., 2015; Notodarmojo ve Wardini, 2019).  

Madde uygulaması sonucunda gözlenen diğer anormallikler 
kromozomlar düzeyinde meydana gelen c-mitoz ve yapışkanlık oldu. Bu 
kromozomal anormalliklerin ortaya çıkması, kullanılan insektisitin genotoksik 
ve mutajenik etkilerini açıkça göstermektedir. Bu durum, iğ oluşumunun 
inaktivasyonu, histon veya histon olmayan kromozomal proteinlerin 
deformasyonu ve yapısal genlerin mutasyonu ile meydana 
gelebilir.  Yapışkanlık ve c-mitoz anormallikleri anöjenik etkiye bir 
göstergedir. Anöjenik etkiler kromozomların kutuplara doğru çekilmesinde 
bozukluğa neden olarak kromozom sayısında hataya neden olurlar. 
Kromozom yapışkanlığı, muhtemelen artan kromozom yoğunlaşması, uygun 
olmayan nükleoprotein oluşumu ve protein-protein etkileşimlerinden 
kaynaklanmaktadır (Kuras, 2004; Kundu ve Ray, 2017). Rodríguez ve ark. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869150500013X?via%3Dihub#bib20
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869150500013X?via%3Dihub#bib20
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-015-4954-z#auth-Asoka-Pathiratne
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/histones
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/structural-genes
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468227621002155#bib0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468227621002155#bib0040
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/nucleoprotein
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(2015) ve Fioresi  ark. (2020) tarafından yapılan çalışmalarda da 
neonikotinoid grubuna ait IMI insektisitinin hedef olmayan organizmalar 
üzerinde olumsuz etkileri gösterilmiştir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER  
Hücre döngüsünün ve sırasıyla mitoz ve sitokinezin düzenli ve 

yönlendirilmiş ilerlemesinde meydana gelen herhangi bir sapma, sitotoksisite 
ve genotoksisite durumunda kendini gösterir. Bunlar mitotik indeks (MI; 
mitoz geçiren hücrelerin yüzdesini belirlemek için bir ölçüm), her bir mitoz 
evresindeki hücre yüzdesi (profaz, metafaz, anafaz ve telofaz indeksi) ve 
ayrıca bir dizi klastojenik, anöjenik ve türbajenik değişiklikler. Elde edilen 
veriler ışığında çalışmada kullanılan IMI insektisitinin mitotik indeks ve 
mitotik safhalarda etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Buna ek olarak, gerek hücre ve 
gerekse kromozom düzeyinde de anormalliklere neden olduğu belirlenmiştir. 
Binükleus varlığı sonraki süreçlerde iki çekirdeğin eş zamanlı bölünmesine 
neden olabilir ve bunun sonucunda da poliploid hücre oluşumu gözlenebilir.  

Bu bilgiler ve veriler ışığında tarla ve seralarda yoğun oranlarda 
kullanılan bu insektisitin sadece hedef organizmaya değil, hedef dışı 
organizmalarda da olumsuz etkiler oluşturduğu gözlenmiştir. Bu oluşan 
etkiler, sürekli ve yüksek oranlarda meydana geldiğinde hücre ve organizma 
tarafından yok edilememekte ve bunun sonucu olarak birçok olumsuz 
sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle tarım alanlarında bu 
kimyasallarla yüksek oranda ve sıklıkla etkileşim halinde olan üreticiler ile bu 
ürünleri tüketen bizler için risk her zaman olacaktır. Bu riskleri en aza 
indirmek için farklı ve güvenilir alternatiflerin aranması gün geçtikçe daha 
zorunlu hale gelmektedir ve bu alanlarda yapılan ve yapılacak çalışmalara 
önem verilmelidir.   

Etik Kurul Beyanı 
Makalede etik kurul kararına gerek bulunmamaktadır. 
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1.GİRİŞ   

Artan hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için bir yandan iyi 

nitelikte yapacak odun kullanımı tercih edilirken diğer yandan en iyi 

üretim metotları ile hammadde kaybını en aza indirecek uygulamalar 

üzerinde çalışılmaktadır. Günümüz koşullarında orman sanayii 

işletmeleri kapasitelerinin ancak % 55’ aktif durumdadır. Sanayi dinamik 

olmakla beraber arz kaynak yetersizliği,  ithalatta gelecek zamanlarda 

belirsizlikler, ormanların sürdürülebilir bir şekilde işletilmesinin 

önemini ortaya çıkarmaktadır. Ağaç malzemeye olan ihtiyaç bu kadar 

fazla iken ormanlara yapılan müdahale de artmakta ve Türkiye gibi nüfus 

sayısına göre verimli orman alanı yetersiz olan ülkelerde orman 

ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması büyük bir sorun olarak ortaya 

çıkmaktadır (Kaplan, 2006; Kaplan, 2007).  

Devamlılık veya modern anlamıyla ormanların sürdürülebilirliğine 

dair bilincin yerleşmeye başlaması önemlidir. Ülkemiz ormanlarının 

yarıya yakınının halen bozuk yapıda olması ve sürdürülebilirlik ilkesince 

bu alanların ağaçlandırılarak geri kazanılması gerekliliğinden, bu 

alanların verimliliğinin belirlenmesi planlayıcı için oldukça önemlidir. 

Saha itibarı ile ormanlık alanlarımızın bu denli sınırlı olmasına karşılık, 

orman ürünlerine olan talebin artması, orman alanlarının verimliliğini 

olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukların giderilmesi ancak mevcut 

orman sahalarının verimliliği ortaya koyularak veya verimsiz sahaları 

elverişli hale getirmekle mümkündür (Kantarcı, 1978; Çepel, 1988; 

Günay ve Küçük, 2007).      

Orman alanlarının verimliliğinin güvenilir ve en doğru şekilde 

ortaya konulması için OYO’nı sürekli etkisi altında bulunduran yetişme 

ortamı faktörlerinin (Mevki, Toprak, İklim ve Biyotik faktörleri) 

belirlenmesi gerekir. Zira, OYO faktörleri ağaçları gelişim süreçleri 

boyunca odunun farklı yapıları üzerinde etkili olmakta ve çevre 

faktörleri olarak ta bilinen bu faktörler tüm biyolojik prosesler için 

gerekli olan fiziksel şartları hazırlamaktadır (Wodzıckı, 2001). Bu 

faktörlerden biri veya bir kaçının değişimi odunun mekanik, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri üzerinde etkili olabildiği gibi ağaç malzemenin 

kullanıma uygunluğunu ve kalitesini de etkilemektedir  (Merev, 1997). 

Ağaç malzemenin kullanım alanlarını belirleyen özelliklerin başında 
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gelen mekanik özellikler ahşap malzemenin dayanımını ve optimum  

yapısını yansıtmaktadır.  Örneğin; binalarda taşıyıcı elemanlarından olan 

kirişlerde eğilme direnci, sütunlarda ise liflere paralel basınç direncinin 

yüksek olması gerekmektedir. Yükleme sonucunda mekanik özelliklerde 

zorlanma yapısı gerçekleşir. Bu tür uygulamalarda uygulanan kuvvetler 

hızlı veya yavaş olabilir ve bu durumda kırılmalar, parçalanmalar 

gerçekleşebilir (Güller ve ark., 2001). Bütün bu parametreler, odun türü, 

özgül ağırlığı, odun rutubeti, coğrafi bölge, yetişme ortamı, anatomisi, 

kimyasal yapısı, sağlam veya çürüklük kuvvetin tesir yönü ile lif 

doğrultusu arasındaki açıya göre farklılıklar göstermektedir (Bozkurt ve 

Göker, 1996).   

Özellikle çalışmanın ana gövdesini oluşturan deprem faktörü 

ülkemizin ciddi bir sorunu olup ülkemizin çok çeşitli derecelerde deprem 

kuşağında bulunması deneysel planlamaların bu doğrultuda yapılmasını 

sağlamıştır. Ahşap birleştirmeler ve parçaların dıştan gelen kuvvet 

tesiriyle iç gerilme oluşmakta, parçaların her bir kısmı belirlenmiş olan 

optimum gerilme düzeyi tespit edilmesi amacıyla çalışmada teknolojik 

özelliklerden makaslama, çekme, şok direnci deneysel çalışmalarda 

belirlense de asıl ana faktörler olan basınç direnci, eğilme direnci, 

elastiklik modülü deneyleri ön plana alınmış (deprem) böylelikle 

ülkemizde ve daha birçok ülkede kullanım düzeyi ölçeği belirlenmeye 

çalışılmıştır.   

2. MATERYAL VE METOD  

Araştırma materyalini, topoğrafik haritalar, meteorolojiden alınan 

araştırma alanına ilişkin iklim verileri, kızılçamın doğal yayılış 

gösterdiği 55 adet örnek alanda açılan toprak profillerinden elde edilen 

bozulmuş toprak örnekleri ve 3 farklı bonitet 2 şer adet olmak üzere 

kesilen ağaçlardan elde edilen odun örnekleri oluşturmaktadır.  

2.1. Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi 

Mekanik özelliklerin tespiti deneylerinde üniversal test makinesi 

kullanılmış olup, eğilme direnci ve elastikiyet modülü deneyleri 

yapılmıştır. Bunun için 20x20x300 mm boyutlarında hazırlanan 
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örneklerden, toplam 180 adet deney örneğinden yararlanılmıştır (TS 

2470).  

    2.1.1. Eğilme DirenciEğilme direncinin belirlenmesinde TS 

2474 esaslarına uyulmuştur. Eğilme direnci aşağıdaki eşitlikten 

hesaplanmıştır. 

ơe = 3xFxL/ 2xaxb2   (kgf/cm2) 

ơe  = Eğilme direnci kgf/cm2 

F   = Kırılma anındaki kuvvet kgf 

L   = Dayanak noktaları arasındaki açıklık cm 

a    = Örnek genişliği cm  

b    = Örnek kalınlığı cm 

        

2.1.2. Eğilmede Elastikiyet Modülü 

Elastiklik modülü TS 2478 standarda göre işlemler 

gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki  formülle hesaplama yapılmıştır. 
 

E =  FXL3/4xexbxa3  (kgf/cm2) 

E = Elastiklik modülü  (kgf/cm2) 

F = Elastik deformasyon bölgesindeki kuvvet   (kgf) 

L = Dayanak noktaları arasındaki açıklık cm 

a  = Örnek genişliği cm  

b  = Örnek kalınlığı cm 

e = Eğilme miktarı cm  ( Bozkurt ve ark.,1993). 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA  

3.1. Yükselti Basamağının Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 

Odun özelliklerinin yükselti basamaklarına göre farklılıkları ve 

benzerlikleri Tablo 1’de, bunlara ilişkin Basit Varyans Analizi sonuçları 

(BVA) Tablo 2 ‘de verilmiştir.  
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Tablo 1. Yükselti Basamaklarının Teknolojik Özellikler Üzerine 

Etkisine İlişkin İstatistiksel Analiz Sonuçları 
Mekanik 

Özellikler 

Yükselti 

Basamağı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

Eğilme 

Direnci 

1.Y.Basamağı 88,47 19,02 52,92 125,18 

2.Y.Basamağı 85,44 17,95 53,79 125,18 

Total 86,94 18,50 52,92 125,18 

Elastikiyet 

Modülü 

1.Y.Basamağı 11419,74 7557,34 6138,98 79431,51 

2.Y.Basamağı 10350,75 2029,04 5678,89 13619,02 

Total 10879,31 5516,82 5678,89 79431,51 

 

Tablo 2. Yükselti Basamağının Mekanik  Özellikler Üzerine Etkisine 

İlişkin Basit Varyans Analizi (BVA) Sonuçları 
Mekanik 

Ozellikler 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Df Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Önem 

Düzeyi 

Eğilme 

Direnci 

Gruplar 

Arası 
412,099 1 412,099 1,206 ,274 

Gruplar 

İçi 
60826,433 178 341,722     

Toplam 61238,532 179       

Elastikiye

t Modülü 

Gruplar 

Arası 
51416662,835 1 

51416662,83

5 
1,696 ,195 

Gruplar 

İçi 

5396502719,62

0 
178 

30317431,00

9 
    

Toplam 5447919382,45

4 
179       

 

Odun örneklerinin yükselti basamağına göre mekanik özelliklere 

ait ortalamalarda, eğilme direncinde 1.Yükselti basamağında en yüksek 

88,47 N/mm2, elastiklik modülünde 1. Yükselti basamağında 11419,74 

N/mm2, Mekanik   özellikler üzerine yükselti faktörü etkisi 0.05 hata 

payı ile önem düzeyi zayıf olarak belirlenirken eğilme direnci, elastiklik 

modülünde kısmen düşme belirlenmiştir. 
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3.2.Bonitet Faktörünün Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 

Bonitet faktörünün odunun mekanik özelliklerine göre 

farklılıkları/benzerlikleri ise Tablo 3’de,  bonitet etkisinin önem 

düzeyine ilişkin basit varyans Analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Bonitet Faktörünün Mekanik Özellikler Üzerine Etkisine İlişkin 

İstatistiksel Analiz Sonuçları 

Mekanik 

Özellikler 

Bonitet 

Faktörü 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

Eğilme 

Direnci 

1. Bonitet 92,29 18,08 54,57 125,18 

2. Bonitet 81,70 17,45 52,92 123,48 

Total 86,94 18,50 52,92 125,18 

Elastikiyet 

Modülü 

1. Bonitet 11359,46 7576,83 6138,98 79431,51 

2. Bonitet 10390,06 1964,72 5678,89 13619,02 

Total 10869,37 5513,63 5678,89 79431,51 

 

Bonitet faktörünün teknolojik özelliklere ait ortalamalarında, en 

yüksek değerler özgül ağırlıkta 2. Bonitette 0,60 gr/cm3, eğilme 

direncinde 1.Bonitette 92,29 N/mm2, elastiklik modülünde 1. Bonitette 

11359,46 N/mm2, basınç direncinde ise 2.Bonitette 56,89 N/mm2 olarak 

belirlenmiştir. 
 

Tablo 4. Bonitet Faktörünün Teknolojik Özellikler Üzerine Etkisine 

İlişkin Basit Varyans Analiz Sonuçları 
Mekanik  

Ozellikler 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Df Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Önem 

Düzeyi 

Eğilme 

Direnci 

Gruplar 

Arası 
5047,671 1 5047,671 15,990 ,000**** 

Gruplar 

İçi 
56190,861 178 315,679     

Toplam 61238,532 179       

Elastikiye

t Modülü 

Gruplar 

Arası 
42283246,636 1 42283246,636 1,394 ,239 

Gruplar 

İçi 
5399345699,62 178 30333402,807     

Toplam 5441628946,25 179       
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Tablo incelendiğinde; gerek ortalama değerler ve gerekse 0.05 hata 

düzeyi göz önüne alındığında sonuçlar anlamlı bulunmuştur. 2.bonitet 

basamağında özellikle eğilme direnci ve elastiklik modülünde düşme 

gözlenirken, 0.05 hata düzeyinde eğilme direnci ve basınç direncinin 

önem düzeyi anlamlı olarak tespit edilmiştir. Birinci bonitet düzeyinde 

anlamlı artış mevcuttur. Bu durum toprak özellikleri, odun türü, iklim 

faktörlerinden kaynaklanabilir. 

SONUÇ   

Çalışmada; odun örneklerinin mekanik özelliklerinden olan eğilme 

direncinin yükselti basamağına ve bonitet sınıfına göre ortalama değeri 

86,94 N/mm2 bulunmuştur. Bozkurt ve ark. (1993) tarafından yapılan 

çalışmada eğilme direnci 60,13 N/mm2, Küçükosmanoğlu (2006) 

tarafından yapılan çalışmada ise ortalama eğilme direnci değeri 

793.9858 kp/cm2 olarak belirlemişlerdir. Bektaş (1997) tarafından 

yapılan çalışmada kızılçamın ortalama eğilme direnci değeri 590 kg/cm2, 

bonitet farklılığına göre en yüksek eğilme direnci değeri Muğla-

Yılanlı’dan 1. Bonitet sınıfından alınan örneklerde 613,5 kg/cm2, en 

düşük eğilme direnci değeri ise 2. ve 3. Bonitet sınıfından alınan 

örneklerde Suçatı yöresinde 554 kg/cm2 olarak belirlemişler, yetişme 

ortamları itibariyle bonitet sınıfının kötüleşmesi ile azalma gösterdiğini 

bildirmişleridir. Çalışmada elde edilen eğilme direnci değerlerinde 

2.bonitet basamağında özellikle eğilme direncinde düşme gözlenmiş ve 

bonitet sınıfı düştükçe eğilme direncinin azalması ile literatürle uyumlu 

sonuçlar elde edilmiştir.  Çalışmada; odun örneklerinin mekanik 

özelliklerinden olan eğilmede elastiklik modülünün yükselti basamağına 

ve bonitet sınıfına göre ortalama değeri 10869,31-10869,37 N/mm2 

arasında bulunmuştur. Bozkurt ve ark. (1993) yaptıkları çalışmada 

eğilmede elastikiyet modülü 8732 N/mm2, Küçükosmanoğlu (2006) 

tarafından yapılan çalışmada ise ortalama eğilme direnci değeri 

114242.50 kp/cm2 olarak belirlemişlerdir. Elde edilen eğilmede 

elastikiyet modülü değerlerinde yükselti basamağı ile bonitet sınıfına 

göre önemli oranda değişim olmadığı belirlenmiştir. 2.bonitet 

basamağında özellikle eğilme direncinde düşme gözlenmiştir. 

Literatürlere göre elde edilen değerler düşük çıkmıştır. Bu nedenle 
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yetişme ortamı faktörlerinin etkisinin olduğu söylenebilir. farklılığının 

belirgin düzeyde etkisinin olmadığı söylenebilir                                                                                                                                                                             

Kahveci (2012), farklı yetişme ortamı koşullarının Sakallı 

kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) odununun 

bazı fiziksel ve mekanik özelliklerine etkilerini araştırdığı çalışmasında 

bazı toprak özellikleri (toz oranı, kum oranı, FSK ve toprak pH’si) ile 

Sakallı kızılağaç odununun yoğunluk ve bazı mekanik özellikleri 

(eğilme direnci, liflere paralel basınç direnci) arasında önemli ilişkiler 

olduğunu, yükselti arttıkça Arhavi yöresinde eğilme direnci, eğilmede 

elastikiyet modülü, liflere paralel basınç direnci ve dinamik eğilme (şok) 

direncinin azaldığını belirlemiştir. Topaloğlu (2013), Sinop yöresinde 

yaptığı çalışmada arazi yapsının  deniz seviyesinden olan yükseklik, bakı 

ve toprak yapsının Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) odununda bazı 

teknolojik özellikler üzerinde etkili olduğunu bildirmiştir.  Orman 

ürünleri endüstrisinin hammadde ihtiyacına cevap verebilecek iyi kalite 

özelliğinde ağaçlar yetiştirebilmek için ağaçların en iyi artım 

yapabileceği verimli sahaların ve en uygun idare süresinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Özellikle Yükselti, bakı, bonitet, toprak özelliklerinin 

yanında bu tür ahşap malzemelerin (hammaddesel) kullanım ölçütlerine 

kullanım yeri ve amaçları doğrultusunda daha optimum yaklaşımlar 

ortaya konmalıdır.  Böylelikle kullanılacak ahşap hammadde daha 

ekonomik/verimli değerlendirilecek ve malzemenin uzun ömürlü 

kullanımı ve tekrar dönüşüm sağlanabilir.    Teknolojik özellikler dışında 

yangın etkileri ile daha kapsamlı araştırmalar yapılabilir. Böylelikle 

gerek orman sahasında ve gerekse hammadde olarak kullanımından 

sonra özellikli yangın geciktiriciler elde edilebilir. Nano teknolojik boya, 

vernik, tutkal kullanılarak daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılabilir. 

Tüm veriler elde edildikten sonra “yapay sinir ağı, bulanık mantık 

vb”analizleri ile ara değerler ve ileri analizler gerçekleştirilebilir. 
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1. GİRİŞ   

Ormanlarımız oranı ve yayılışı itibariyle en çok meşe odunu (6,4 

milyon hektar) yayılışı mevcuttur. Alan itibariye büyüklük sıralaması 

kızılçam (5,4), karaçam (4,2), Kayın (1,7), sarıçam (1,2), göknar (0,6) , 

ardıç (0,5), sedir (0,4) milyon hektar bulunmaktadır (URL-1, 2011). 

Artan hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için bir yandan iyi 

nitelikte yapacak odun kullanımı tercih edilirken diğer yandan en iyi 

üretim metotları ile hammadde kaybını en aza indirecek uygulamalar 

üzerinde çalışılmaktadır. Orman ürünleri işleyen tesislerin hammadde 

işleme kapasitelerinin 25 milyon m3’e ulaştığı günümüzde bu 

kapasitenin halen % 55’inin kullanılabilir durumda olması dikkat 

çekicidir. Ağaç malzemeye olan ihtiyaç bu kadar fazla iken ormanlara 

yapılan müdahalede artmakta ve Türkiye gibi nüfus sayısına göre verimli 

orman alanı yetersiz olan ülkelerde orman ürünlerine olan ihtiyacın 

karşılanması büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Kaplan, 2006; 

Kaplan, 2007).  

Ağaç türlerinde gelişiminde önemli iki faktör; genetik yapı ve 

yetişme şartlarıdır. Genetik odun yapısında değişimde ana kaynak olup, 

odunda genetik yapı, direkt olarak odunun oluşumunu, iç prosesleri, 

dolaylı olarak da ağacın form yapısını ve büyüme modelini kontrol 

etmektedir (Doğu, 2002). Yaltırık, (1968) ülkemizdeki doğal akçaağaç 

türlerinde anatomik yapının yetişme faktörü ilişkisini incelemiş, nemli 

iklimin bulunduğu bölgelerde büyüyen akçaağaçların trahe çaplarının 

geniş, birim alandaki sayılarının az ve özgül ağırlıklarının 0,58-0,66 

gr/cm3; kuraklık olan bölgelerde yetişenlerde ise trahe çaplarının daha 

dar, yoğunluğun 0,66-0,80 gr/cm3 olduğunu bildirmiştir.   

Ağaç malzemenin kullanım alanlarını belirleyen özelliklerin 

başında gelen mekanik özellikler (Elastikiyet modülü, Basınç direnci, 

Şok direnci, Eğilme direnci, Çekme direnci, Makaslama direnci, Yarılma 

direnci) odunun dayanımını ortaya koyan teknolojik özelliklerdir (Güller 

ve ark., 2001).  

Preston ve ark. (2006) çeşitli odun türlerinden 51 adet angiosperm 

türünün odun yoğunluğu ve trahe özellikleri ile ekolojik özellikler 

arasındaki ilişkiyi araştırmış, toprak özelliklerinin ve toprakta bulanan 
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su faktörünün yoğunlukta etkili olduğu, kuru toprakla büyüyen yetişen 

ağaç türlerinin  daha yoğun oduna sahip olduğu bildirilmiştir.   

Çalışmada gerek ülkemiz ve gerekse dünyada mevcut orman 

kaynaklarının en ideal/verimli kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Orman 

kaynaklarının sürekliliği, korunması aynı zamanda ahşap malzemenin 

optimum boyutta kullanımı insanlık var olduğu müddetçe süregelecektir. 

Ağaç varlığının yetişme bölgesi, toprak özellikleri, yükselti, bakı, iklim, 

bonitet vb tüm faktörler orman kaynağının azalma/çoğalmasında en 

önemli yapıyı oluşturmaktadır. Bütün bu parametrelerden özellikle 

yükseklik ve bonitet faktörlerinin kızılçam odununun özgül ağırlık, 

basınç direnci  üzerinde gösterdiği değişimler belirlenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışma kapsamında Kızılçam (Pinus brutia) odununun doğal 

yayılış gösterdiği (Muğla/Ağla) yöresinden 2 farklı bonitet ve 2 yükselti 

basamağı esas alınarak tomruklar alınmış ve basınç direnci, özgül ağırlık 

örnek kesimi yapılmıştır (TS 2470).  

 

2.1. Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi 

Mekanik özelliklerin tespiti deneylerinde 1-10 ton kapasiteli 

üniversal deney makinesi kullanılmıştır. Mekanik özelliklerden liflere 

paralelbasınç direnci ve özgül ağırlık deneyleri yapılmıştır. Bunun için 

20x20x300 mm boyutlarında hazırlanan örneklerden, toplam 180 adet 

deney örneğinden yararlanılmıştır (TS 2595).  

 

2.1.1. Liflere Paralel Yönde Basınç Direnci  

Liflere paralel yöndeki kuvvet karşısında, ezilme, sıkışma, 

kırılmaya ya karşı koyan kuvvettir. TS 2595’ e esaslarına göre testler 

gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen formülle hesaplanmıştır. 
 

ơ B// =  Fmax/axb  ( kp/cm2) 

 ơ B// = Liflere paralel basınç direnci  (kp/cm2) 

Fmax = Kırılma anındaki kuvvet (kp) 

a ve b = Deney parçalarının enine kesit ölçülerini (cm) ifade 

etmektedir. 
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2.2. Fiziksel Özellikler 

2.2.1. Özgül Ağırlık  

Rutubet miktarı ve yoğunlukların belirlenmesinde TS 2471, TS 

2472 esaslar baz alınmış ve aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. 
 

ρ12 = Hava kurusu özgül ağırlık gr/cm3 

M12  = Hava kurusu ağırlık gr 

V12  = Hava kurusu hacim cm3 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA  

3.1. Mekanik Özellikler 

3.1.1. Yükselti Basamağına Göre Basınç Direnci Değişimi 

Basınç direnci değişiminde yükselti basamaklarına göre 

farklılıkları ve benzerlikleri Tablo 1’de, bunlara ilişkin Basit Varyans 

Analizi sonuçları (BVA) Tablo 2 ‘de ve bunlara ilişkin değişim grafiği 

Şekil 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Yükselti Basamağının Basınç Direnci Üzerine İlişkin 

İstatistiksel Analiz Sonuçları 

Mekanik 

Özellikler 

Yükselti 

Basamağı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

Basınç 

Direnci 

1.Y.Basamağı 55,82 4,11 45,85 64,28 

2.Y.Basamağı 56,68 3,88 49,41 64,93 

Total 56,26 4,01 45,85 64,99 

 

Tablo 2. Yükselti Basamağının Basınç Direnci Üzerine İlişkin Basit 

Varyans Analizi (BVA) Sonuçları 
Mekanik 

Ozellikler 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Df Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Önem 

Düzeyi 

Basınç 

Direnci 

Gruplar Arası 33,103 1 33,103 2,073 ,152 

Gruplar İçi 2841,860 178 15,966   

Toplam 2874,963 179    

 

Odun örneklerinin yükselti basamağına göre basınç 

direncinde2.Yükselti basamağında (56,68 N/mm2) olarak belirlenmiştir. 

Yükselti basamağının basınç direncini artırdığı söylenebilir. Bu durum 
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toprak özelliği, odun türü, anatomik yapı vb özellikler fiziksel/mekanik 

özellikleri olumlu/olumsuz yönde etkilemektedir. 

3.1.2.Bonitetin Basınç Direnci Üzerine Etkisi 

Bonitet faktörünün odunun basınç direnci üzerine etkisi 

(farklılıkları/benzerlikleri) Tablo 3’te,  bonitet etkisinin önem düzeyine 

ilişkin basit varyans analiz sonuçları Tablo 4’de ve bunlara ilişkin 

değişim grafiği Şekil 2‘de verilmiştir. 

Tablo 3. Bonitet Faktörünün Basınç Direnci Üzerine İlişkin İstatistiksel 

Analiz Sonuçları 

Mekanik 

Özellikler 

Yükselti 

Basamağı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

Basınç 

Direnci 

1.Y.Basamağı 55,59 3,93 45,85 64,28 

2.Y.Basamağı 56,89 4,00 49,41 64,96 

Total 56,24 4,01 45,85 64,93 

 

Tablo 4. Bonitet Faktörünün Basınç Direnci Üzerine İlişkin Basit 

Varyans Analizi (BVA) Sonuçları 
Mekanik 

Ozellikler 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Df Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Önem 

Düzeyi 

Basınç 

Direnci 

Gruplar Arası 75,593 1 75,593 4,808 ,030** 

Gruplar İçi 2798,337 178 15,721   

Toplam 2873,930 179    

 

0.05 yanılma düzeyi ile anlamlı ilişki saptanmıştır. Basınç 

direncinde ise en yüksek değer 2.Bonitette (56,89 N/mm2) olarak 

belirlenmiştir. 

3.2. Fiziksel Özellikler 

3.2.1. Yükselti Basamağına Göre Özgül Ağırlık Değişimi 

Hava kurusu özgül ağırlık değişiminde yükselti basamaklarına 

göre farklılıkları ve benzerlikleri Tablo 5’de, bunlara ilişkin Basit 

Varyans Analizi sonuçları (BVA) Tablo 6 ‘da ve bunlara ilişkin değişim 

grafiği Şekil 3’de verilmiştir.  
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Tablo 5. Yükselti Basamağının Hava Kurusu Özgül Ağırlık Üzerine 

İlişkin İstatistiksel Analiz Sonuçları 

Fiziksel 

Özellikler 

Yükselti 

Basamağı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

Özgül 

Ağırlık  

1.Y.Basamağı 0,59 ,04 0,52 0,67 

2.Y.Basamağı 0,62 ,05 0,51 0,68 

Total 0,59 ,04 0,51 0,68 

 
Tablo 6. Yükselti Basamağının Hava Kurusu Özgül Ağırlık Üzerine 

İlişkin Basit Varyans Analizi (BVA) Sonuçları 
Fiziksel 

Özellikler 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Df Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Önem 

Düzeyi 

Özgül 

Ağırlık 

Gruplar Arası ,000 1 ,000 ,007 ,932 

Gruplar İçi ,253 178 ,001   

Toplam ,253 179    

Yükselti basamağına göre hava kurusu özgül ağırlık değişimi 

2.Yükselti basamağında (0.62 g/cm3) belirlenmiştir. Yükselti 

basamağının özgül ağırlık değişimini kısmen artırdığı söylenebilir. Bu 

durum toprak özelliği, odun türü, anatomik yapı vb özellikler 

fiziksel/mekanik özellikleri olumlu/olumsuz yönde etkilediğini 

söyleyebiliriz.  

3.2.2. Bonitet Faktörünün Özgül Ağırlık Üzerine EtkisiBonitet 

faktörünün özgül ağırlık değişim özelliklerine göre 

farklılıkları/benzerlikleri ise Tablo 7’de,  bonitet etkisinin önem 

düzeyine ilişkin basit varyans analiz sonuçları Tablo 8’de ve bunlara 

ilişkin değişim grafiği Şekil 4‘de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Bonitet Faktörünün Özgül Ağırlık Değişimine İlişkin 

İstatistiksel Analiz Sonuçları 

Fiziksel 

Özellikler 

Bonitet 

Faktörü 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimum 

Değer 

Maksimum 

Değer 

Özgül 

Ağırlık 

1. Bonitet 0,59 ,03 0,52 0,66 

2. Bonitet 0,60 ,04 0,51 0,69 

Total 0,59 ,04 0,51 0,68 

 

Bonitet faktörünün özgül ağırlık değişimimde en yüksek değer   2. 

Bonitette (0,60 gr/cm3) olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 8. Bonitet Faktörünün Özgül Ağırlık Değişimine İlişkin Basit 

Varyans Analiz Sonuçları 
 

Mekanik  

Ozellikler 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Df Kareler 

Ortalaması 

F 

Değer

i 

Önem 

Düzeyi 

Eğilme 

Direnci 

Gruplar Arası ,001 1 ,001 ,936 ,335 

Gruplar İçi ,252 178 ,001     

Toplam ,253 179       

 
0.05 hata düzeyi göz önüne alındığında sonuçlar kısmen anlamlı 

bulunmuştur. Bu durum toprak özellikleri, odun türü, iklim faktörlerinden 

kaynaklanabilir. 

4. SONUÇ  

Çalışma kapsamında özellikle kızılçamın verimliliğine etki eden yetişme 

faktörlerinin belirlenmesi ve kızılçam odununun bazı mekanik, fiziksel 

özelliklerine etkisini saptayarak özellikle elde edilen veriler kapsamında ahşap 

hammadde/ürünlerin daha etkin ve verimli kullanılması hedeflenmiş; özellikle 

deprem kuşağı olan ülkemiz şartları göz önüne alındığında en optimum 

malzeme kullanılması , yeni orman kaynaklarının oluşturulmasında yükselti, 

bonitet etkileri göz önüne alınarak optimum alanlar oluşturulması 

hedeflenmiştir. 

  Malkoçoğlu (1994), Doğu Kayını odunuyla ilgili yaptığı çalışmada  

ülkemizin dört bölgesinden odun türlerini almış ve çeşitli teknolojik 

özelliklerini araştırmış hava kurusu yoğunluk değerlerinin bu odun türünde orta 

yoğunlukta olduğunu ve kalite sınıfına göre “iyi kalite” olduğunu bildirmiştir.  

Wiemmann ve ark. (2002) Amerika, Meksika, Guatemala, Costa 

Rica, Panama, İngiltere, Gabon ve Nijerya olmak üzere toplam 20 

bölgeden almış oldukları yapraklı ağaç türleri odunlarının özgül 

ağırlıklarındaki değişimleri bölgeler arasında incelemişlerdir. Bu 

araştırmanın sonucunda; özgül ağırlık ile denizden yükseklik arasında 

bir ilişkinin olmadığı, enlem derecelerinin azalması ile özgül ağırlığın 

arttığını belirlemişlerdir.  

Küçükosmanoğlu (2006) orman yangınlarının fiziksel ve mekanik 

özelliklerin etkisi üzerine yapmış olduğu çalışmasında hava kurusu 

özgül ağırlığı 0,569 gr/cm3 olarak belirlemiştir. Bektaş (1997) tarafından 

yapılan çalışmada kızılçamın ortalama basınç direnci değeri 419 kg/cm2, 
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bonitet farklılığına göre en yüksek basınç direnci değeri Muğla-

Yılanlı’dan 1. Bonitet sınıfından alınan örneklerde 444, 28 kg/cm2,  en 

düşük değeri ise 2. ve 3. Bonitet sınıfından alınan örneklerde 383, 86 

kg/cm2 olarak belirlemişler, bonitet sınıfı kötüleştikçe basınç direncinde 

bir azalmanın olduğunu tespit etmişlerdir.   

Çalışmamızda elde edilen hava kurusu özgül ağırlık değerleri 

literatürle uyumlu bulunmuştur. Özgül ağırlıkta 2. yükselti basamağında 

kısmen artış belirlenirken, bonitete göre önemli değişimler göstermediği 

ve etkili olmadığı söylenebilir. Araştırma alanından alınan odun 

örneklerinin fiziksel özelliklerinin değerlendirmesinde yükselti 

basamağına göre özgül ağırlığının ortalama değeri 0,590 gr/cm3, 

bonitete göre ise 0,600 gr/cm3 arasında değerler bulunmuştur. Basınç 

direnci değerlerinde yükselti basamağında kısmen artış belirlenirken, 

bonitet düzeyinde değerler değişmemiştir. Genel olarak fiziksel ve 

mekanik özellikleri değerlendirdiğimizde, fiziksel özelliklerden özgül 

ağırlık ile mekanik özelliklerden basınç direnci üzerinde yükselti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

farklılığının etkisinin daha fazla olduğu, bonitetin belirgin düzeyde 

etkisinin olmadığı, mekanik özelliklerden eğilme direnci ve eğilmede 

elastiklik modülü üzerinde ise bonitetin daha etkili olduğu, yükselti 

farklılığının belirgin düzeyde etkisinin olmadığı söylenebilir.      
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GİRİŞ 
Tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları 

suyu hidrolojik döngüden kullanırlar ve tekrar aynı bu döngüye 
bırakırlar. Bu prosesin sonucunda suya karışan farklı unsurlar 
hidrolojik döngü içerisindeki yüzey ve yeraltısularınının biyolojik, 
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişmesine sebep olmaktadır. 
Genellikle olumsuz olarak ortaya çıkan ve suların kullanımını 
kısıtlayan bu değişim "Su Kirliliği" olarak adlandırılmaktadır. Son 
yıllarda giderek artan dünya nüfusu ve hızla gelişen sanayileşmeye 
bağlı olarak suya olan talep giderek artmaktadır. Dünya üzerindeki 
birçok bölgede bir yıl içinde hidrolik çevrim tarafından sağlanan su 
miktarı, o yörenin iklimsel özelliklerine bağlı olarak kısıtlı 
kalmaktadır. Bu kısıtlamalar sebebiyle giderek artan su talebi 
sonucunda, ihtiyaç duyulan su hem miktar hem de kalite olarak yeterli 
düzeyde karşılanamamaktadır. 

Sonuçta, tüm canlıların hayatını idame ettirebilmesi için başlıca 
ihtiyaçlardan biri olan suyun kullanıma uygun olan miktarı günden 
güne azalmaktadır. Tüm bu olumsuz şartların hem önlenmesi hem de 
iyileştirilmesi için, su kirliliğinin ciddi bir biçimde kontrol altına 
alınması ve mevcut kirlenmiş suyun kullanıma uygun hale getirilecek 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tüm bu iyileştirme çabalarının 
başarıya ulaşabilmesi için, yeraltısuyu kirliliğinin unsurlarının 
yayılım mekanizmasının iyi anlaşılması gerekmektedir.  

1. AĞIR METAL KİRLİLİĞİ 
Endüstriyel faaliyetler sonucunda açığa çıkan atık sularda, 

zamana ve prosese bağlı değişmekle birlikte eser miktarlarda veya 
sınır değerlerin üzerindeki miktarlarda ağır metaller bulunur. Ağır 
metaller deşarj edildikleri alıcı ortamlarındaki canlı yaşamı üzerinde, 
mevcut miktarları ile doğru orantılı olarak zehirli etkiye sebep 
olmaktadırlar. Özellikle kadmiyum (Cd), civa (Hg), kurşun (Pb), nikel 
(Ni), bakır (Cu) ve krom (Cr) gibi ağır metaller, besin zincirleri 
yoluyla alındıkları vücuttan atılmaları mümkün olmadığı için 
canlılarda fizyolojik olarak birikime neden olurlar (Chotpantarat vd., 
2008). Alıcı ortamlardaki ağır metal kirliliğine bağlı olarak sucul 
canlıların tür sayıları azalmakta ve ağır metallere karşı direnci yüksek 
olan türler ise ortama hâkim olmaktadır. Ağır metaller, suda yaşayan 
canlıların özellikle karaciğer ve solungaç dokularında zaman 
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içerisinde birikmekte ve bu canlıları tüketen diğer canlıların 
bünyelerine aktarılabilmektedir (Dereli vd., 2017). 

Alıcı ortamda yaşayan canlılarda belirli sınır konsantrasyonların 
aşılması halinde ağır metaller toksik etkiye sebep olmaktadır. Ağır 
metal birikiminin sonucunda sucul organizmalardan özellikle başta 
balıklar olmak üzere diğer canlılar ölebilirler ve hatta canlıları tüketen 
insanlarda hayati tehlike ortaya çıkabilir. Örnek olarak, vücuttaki civa 
(Hg) birikimi 25 mg civarında canlıda bazı beyin faaliyet 
bozuklukları, 25-100 mg arasında görme, işitme ve denge 
bozuklukları, 200 mg aşması durumunda ise çok daha tehlikeli 
olabilecek sağırlık, körlük, felç ve hatta ölümler görülebilmektedir 
(Uslu, 2002). 

Canlıların yaşam ortamlarında 35’den fazla metal bulunduğu 
bilinmekle birlikte bunların 23 tanesi ağır metal olarak 
tanımlanmaktadır. Ağır metal tanımı genellikle özgül ağırlığı 5 
g/cm3’den daha fazla olan metaller için kullanılmaktadır. Yeraltısuyu 
alıcı ortamlarında en sık karşılaşılan ağır metallerin başında kurşun 
(Pb), krom (Cr), krom (Cr), bakır (Cu), civa (Hg) ve nikel (Ni) 
gelmektedir. Yüzey ve yeraltısuyu alıcı ortamlara bırakılan ağır 
metaller suların kullanımını kısıtlamakta ve ekosisteme zarar 
vermektedir (Seven vd., 2018). 

1.1. Ağır Metallerin Toksik Etkileri 
Kurşun (Pb), civa (Hg), bakır (Cu), çinko (Zn) gibi ağır metaller 

doğal olarak sucul ortamlarda çok az konsantrasyonlarda mevcuttur. 
Bu ağır metallerin hepsi suda yaşayan canlılar için toksiktir (Zahidi 
vd., 2020; Okoro vd., 2012). Ağır metaller 1 mg/l sınır değerinde 
öldürücü olarak kabul edilmektedir. Çinko (Zn) normal miktarlarda 
bazı enzimatik işlemler için ihtiyaç duyulan bir ağır metaldir ve 
proteinlerin çoğunda yapı elementi olarak mevcuttur. Bakır bazı 
enzimlerin içerisindedir ve omurgasızların kan proteininde 
bulunmaktadır. Ağır metaller sucul canlıların solungaçlarına birikerek 
buradaki salgının pıhtılaşmasına sebep olurlar ve oksijen alımını 
engellerler (Mutluay ve Demirak, 1996). 

1.2. Ağır Metal Zehirlenmesine Etki Eden Faktörler 
Ağır metallerin, canlı bir organizmaya zarar verme derecesi, 

çözünmüş O2 miktarı, pH, sıcaklık, çözeltinin hacmi, çözeltideki 
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diğer madde konsantrasyonları ve aynı görevi üstlenen diğer 
maddelerin miktarı gibi faktörlere bağlıdır. Bu faktröler içerisinde en 
önemli faktör suyun pH derecesidir. Çünkü yumuşak sulardaki ağır 
metallerin zehirleyici etkisi, sert ve bazik sulara göre daha fazla 
olmaktadır. Çözümüş oksijen miktarının fazla olması bakırın 
zehirleyici etkiskini bir miktar azaltarak solunumun kolay 
gerçekleşmesini sağlamaktadır. Kurşun (Pb) bileşiklerinin zehirli 
etkisi su miktarı azaldıkça ve canlının büyüklüğü arttıkça 
azalmaktadır. Su yüzeyinde oluşturulacak sirkülasyon ile sudaki pH 
değeri düşürülerek bakırı (Cu) çözünür halde kalmasını sağlayacak 
olan serbest karbondioksit (CO2) birikimini azaltılabilir. Ortam 
sıcaklığının artması ile ağır metallerin zehirleyici etkisinde artış 
olmaktadır. (Mutluay ve Demirak, 1996). 

1.3. Kirliliğin Doğal Azalımı 
Yeraltısularında bulunan kirletici unsurlar zaman ve taşınma 

mesafesi ile doğru orantılı olarak konsantrasyon azalmasına uğrarlar. 
Bu maddelerin sudan alınma) mekanizmaları (filtrasyon) sızma, 
emilme, kimyasal işlemler, mikrobiyolojik ayrışma ve sulandırmadır. 
Kirlilik şiddetinin azalma oranı hem kirleticinin tipine hem de yerel 
hidrojeolojik özelliklere bağlıdır. Temizlenme mekanizmaları kirliliği 
kaynağa yakın bölgede sınırlamaya çalışırlar; bu mekanizmalar aynı 
zamanda yeraltısularının suni beslenme ile temizlenmeleri tekniğine 
olan ilgiyi artırmıştır (Cheremisinoff, 1997). 

1.3.1. Filtrasyon (Sızma) 
Sızma askı maddelerini ayıklar (ayırır). Bu nedenle de bu 

mekanizma yüzey sularının yeraltına sızdığı yerlerde önemlidir. 
Yeraltısularında sızma tanecikler halinde bulunan demir, manganez ve 
kimyasal reaksiyonlarla oluşmuş çökel tanecikleri ayırır (Fetter, 
1993). 

1.3.2. Emilme (Sorpsiyon) 
Emilme yeraltısuları temizlenmesinde önemli bir mekanizme 

olarak görev yaparlar. Genelde klor haricinde ve organik maddeler 
emici madde olarak işlev yaparlar. Genelde klor haricinde ve daha az 
derecede de nitrat ve sülfat haricinde hemen bütün kirlilik elementleri 
uygun şartlar altında emilebilirler. Emilme işlemi, kirlilik 



90 FEN BİLİMLERİ VE ÇEVRE ALANLARINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR; TEORİ 
VE UYGULAMA 

elementlerine, çökelti ve yeraltı litolojisinin her ikisinin kimyasal ve 
fiziksel özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle de su tablası üzerinde yer 
alan tabakalardaki önemli miktarda kil içeriği anahtar bir faktördür. 
Jeolojik malzemenin emicilik kapasitesi, çoğu inorganik malzemeler 
için oldukça sınırlıdır, ancak biyolojik bozunmaya uğrayan maddeler 
için, sözgelimi bakteriler ve amonyak gibi emicilik kapasitesi sürekli 
yenilenebilir (Fetter, 1993). 

1.3.3. Kimyasal İşlemler 
Eğer çözeltide yeterli miktarda uygun iyonlar varsa o zaman 

yeraltısuyun da çökelmeler oluşabilir. Başlıca içerik maddeler için en 
önemli çökelme reaksiyonları, kalsiyum (Ca), magnezyum(Mg), 
bikarbonat (HCO3) ve sülfat (SO4) iyonları gerektirir. Önemli oranda 
çökelme potansiyeline sahip iz elementler ise arsenik (Ar), bakır (Cu), 
baryum (Ba), flor (F), demir (Fe), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), civa 
(Hg), molibden (Mo), radyum (Ra), radon (Rn) ve çinko (Zn)’dur. 
Yüzeye yakın yerlerdeki nemin en az olduğu kurak bölgelerde, 
kimyasal çökelme başlıca arıtma mekanizması olarak ortaya (Fetter, 
1993). 

Su tablasının üzerindeki bölgede, organik maddenin 
oksitlenmesi önemli bir arıtma mekanizmasıdır. Karmaşık organik 
bileşikleri oluştururlar. Bu süreç sayısız inorganik iyon ve bileşikle 
birlikte CO2 ve H2O oluşumuna kadar sürer. Oksitlenme ve 
redüklenme reaksiyonları yeraltında oluşabilirler. Bu reaksiyonla ve 
bunların yanında başka mekanizmalar sonucunda bir gaz içeriğinin 
yitirilmesi ise özellikle nitrat ve sülfatla ilgili reaksiyonlara 
uygulanır. Radyoaktif kirleticilerin arıtılmasının mekanizması ise 
izotopun yarılanma süresine bağlı olan radyoaktif bozunmadır (Fetter, 
1993). 

1.3.4. Sulandırma 
Gözenekli ortamda akan yeraltısuyundaki kirlilik maddelerinin 

konsantrasyonları, hem mikroskobik hem de makroskobik ölçekte 
gerçekleşen hidrodinamik dispersiyondan dolayı azalır. Bu karışım 
mekanizmaları, kirleticilerin su içerisinde hem boylanmasına hem de 
enlemesine yayılmalarına neden olur. Böylece kat edilen mesafe 
arttıkça kirleticiden etkilenen hacim artar ve kirletici konsantrasyonu 
azalır. Sızarak yeraltında ilerleyen kirleticilerin su tablasına 
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ulaşmalarından sonra, sulandırma en önemli arıtma mekanizması 
haline gelir (Fetter, 1993). 

Özet olarak, başlıca inorganik maddeler hariç, çoğu kirletici 
unsurlar için su tablasına ulaşmadan önce gerçekleşen arıtma etkili ve 
yeterlidir. Bu arıtmadan etkilenmeyen diğer unsurlar ise trityum, bazı 
iz elementler ve organik kimyasal maddelerdir. Arıtmanın maksimum 
olması, hem su tablasının derinde olmasını, hem de geçilen jeolojik 
malzemenin kil ve silt gibi ince taneli olmasını gerektirir. Bu şartlar 
gerçekleşmezse hemen hemen bütün kirletici unsurlar doğrudan 
doymuş bölgeye ulaşabilirler. Su tablasının altında ise sulandırmanın 
temel mekanizma olması sebebiyle arıtma daha yavaş (Fetter, 1993). 

2. KİRLİLİK UNSURLARININ YERALTINDA
DAĞILIMI
Geniş bir bölgede veya havzada, kirli su kütleleri bir harita

üzerinde sayısız nokta saçılımları olarak görülebilir. Buna karşın bazı 
alanlarda atık sulama suyu gibi (alansal) diffuze kaynaklar önemli 
ölçüde yanal dağılımlar gösterirler. Kirletici unsurların sığ (yüzeye 
yakın) akiferlere girişi yeryüzünden süzülme (percolation), sondaj 
kuyularıyla, yüzey sularından ve tuzlu su girişim ile olur. 
Yeraltısularında noktasal kaynakların neden olduğu kirliliğin yayılımı 
ve derecesi kaynaktan uzaklaştıkça zararsız veya çok düşük seviyelere 
ulaşıncaya kadar azalır. Her bir kirletici unsur ayrı bir arıtılma 
oranına (hızına) sahip olduğu için bu unsurların katettikleri mesafe 
her bir element (unsur) için farklı olacaktır. Kararlılık ise kirletici 
unsurların atıklardan aynı bileşimde ve kararlı bir şekilde 
bırakılmalarından kaynaklanmaktadır. Kirletici unsurlar doymuş 
bölgedeki yeraltısuyu akışına karıştıkları zaman, kaynaktan çıkıp akış 
yönünde ve (birazda yanal olarak) genişleyen bir plume (kuştüyü) 
şekli oluştururlar (Fetter, 1993). 

Bu durumda, “plume” un şekli ve büyüklüğü yerel jeolojiye, 
yeraltısuyu akışına, kirletici unsurun tipine ve konsantrasyonuna, 
yeraltısuyu sistemine yapılan müdahalelere bağlıdır. Sözgelimi 
pompaj kuyuları doğal sisteme bir müdahaledir. Yeraltısuyu hızının 
büyük olduğu yerlerde bir nokta kaynak yayılımı (plume) uzun ve 
incedir. Akış hızının küçük olduğu yerlerde ise kirletici unsurlar yanal 
olarak daha fazla yayılıp daha geniş bir yayılım (plume) oluştururlar. 
Düzensiz şekildeki yayılımlar (plume) ise pompaj kuyuları ve 
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permeabilitedeki düzensizlikler gibi yerel etkilerden kaynaklanır 
(Fetter, 1993). 

Yeraltına sabit ve düzenli bir atık girişinin olduğu yerlerde 
yayılımlar kararlı bir yapıdadırlar. Bu durum, şu iki sebepten 
kaynaklanır; noktasal kaynaktan çıkan kirletici unsurların sürekli 
gelişiyle oluşan yayılımın genişlemesi arıtma mekanizmalarıyla 
dengelenir veya kirletici unsurlar bir nehir ya da bir kaynak gibi bir 
boşalma noktasına ulaşırlar. Bir atık yeraltısuyuna ilk bırakıldığı 
zaman, plume yarı-dengeli bir safhaya ulaşıncaya kadar genişler. Eğer 
burada emilme önemli bir mekanizma ise, kirleticinin kararlı girişi bu 
yerdeki malzemelerin emme kapasiteleri doluncaya kadar yayılımın 
(yarı kararlı, kararlılığa yakın) atık boşaltım oranındaki değişimlere 
bağlı olarak genişleyecek veya büzülecektir. Yeraltısuları kirliliğinin 
önemli bir özelliği, çok uzun yıllar boyu (yüzyıla kadar) 
sürebilmesidir. Kirlenen yeraltısularının yeniden kazanılmasında 
(arıtılmasında) oldukça zor, zaman alıcı ve pahalıdır. Yeraltısuyu 
kirlenmesinin kontrolü ise ilk önce kirlilik kaynağının ve 
kontrolünden geçer. Bundan sonra ise kirlenen yerin fiziksel 
kapanlanması ve eğer imkan dahilinde ise kirli suyun yeraltından 
çekilmesidir (Fetter, 1993) 

3. YERALTISUYU KALİTESİNİN GÖZLENMESİ
Bir yeraltısu kaynağının kirlenmeye karşı korunması için bir su

kalitesi gözleme programı gereklidir. Bu program, bilimsel olarak 
hazırlanmış, sürekli ölçümlerden, gözlemlerden ve 
değerlendirmelerden oluşan izleme sistemi olarak tanımlanır. 
Gözleme metotları, sadece su örneği alınması ve su kalitesi 
analizlerinden değil aynı zamanda da yeraltısu seviyesinin ve akış 
yönlerinin belirlenmesi doymamış bölgede nem oranı ölçümleri, 
jeofizik araştırmalar, kirliliğe katkıda bulunan atık ve diğer 
maddelerin değerlendirilmesi, petrol deposu ve boru hatlarının test ve 
havadan incelenmelerden oluşur (Fetter, 1993). 

Araştırmacılara yeraltısuyu kalitesi gözlemleri için genel bir 
metodoloji hazırlanmıştır. Bunun amacı yerel yöntemlere bir gözlem 
programını işleme koymakta yardımcı olmaktadır. Bu program 
sırasıyla bir seri aktivitenin işleme konulmasıdır. Bunlar; 
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• Gözlenecek alan veya havzanın seçimi,
• Tüm kirlilik kaynaklarının belirlenmesi,
• Kirlilik kaynaklarındaki muhtemel kirletici unsurların

belirlenmesi,
• Yeraltısuyu kullanım yeri, kullanım amacı ve miktarlarını

belirlenmesi,
• Yerel hidrojeolojik durumun tanımlanması,
• Hazır yeraltısuyu kalitesinin bulunması,
• Kirletici unsurların yüzeyden sızma oranının belirlenmesi,
• Kirletici unsurların yüzeyden su tablasına hareket

kabiliyetinin belirlenmesi,
• Doymuş bölgede kirletici unsurların arıtılma derecelerinin

bulunması,
• Kirletici kaynakların, yeraltısuyu üzerindeki olumsuz

etkilerinin derecesine göre, önem sırasına konması,
• Hali hazırdaki gözlem aktivitelerinin belirlenmesi,
• Yeni gözlem programı için gözlem sıklığı (frekans), yeri ve

metodunun belirlenmesi,
• Gözlem programının belirlenen kaynak önem sırasına göre

uygulamaya konması,
• Gözlem verilerinin, gözden geçirilmesi ve yorumlanması,
• Gözlem bilgilerinin özetlenip diğer kamu ve özel kuruluşlara

aktarılmasıdır.

Yukarıda sıralanan işlemler kesin değildir ve toprağın 
kullanımında, su kullanımında zaman içinde olacak değişiklikler ve 
yine böyle bir program uygulamak ve geliştirmek için elde bulunan 
kaynaklardaki değişikliklere göre değiştirilebilir. Bunun yanında 
enjeksiyon kuyuları ve madencilik aktiviteleri için özel gözlem 
teknikleri Warner tarafından (Fetter, 1993). 

4.SU KALİTESİ STANDARTLARI
Doğadaki suyun saf olmadığını bazı kalite kriterleri ile suların

incelendiğini biliyoruz. Gerçekte önemli olan bu kriterlere ve kirlilik 
unsurlarına belli standartlar getirebilmektir. Bu standartlar, genel 
olarak suyun bulunduğu ortama göre, kullanıma göre, kirliliğe göre 
vb. açılardan konulabilir. 
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Dünya içme ve alıcı ortam sularıyla ilgili çalışmalar yapan ve bu 
konuda standart geliştiren başlıca kuruluşlar; 

• ABD Halk Sağlığı Servisi (USPHS)
• Amerikan Su İşleri Birliği (AWWA)
• Su Kirliliği Kontrol Federasyonu (WPCF)
• Dünya Sağlık Örtütü, Avrupa (WHO-E)
• Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası (WHO-I)

Su kirliliğinin kontrolünün etkin bir şekilde yapılabilmesi için, 
öncelikle suların kullanım amaçlarına göre sınıflamaların yapılması ve 
bu sınıflamaya göre kirlilik sınırlarının belirlenmesi gerekir 
(Yılmazer, 1996). 

Ülkemizde 4 Eylül 1998 tarihinde 19919 sayılı Resmi Gazetede 
Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü tarafından Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelikteki su kalite kriterlerine 
ait sınıflama şöyledir;  

A- Sınıf I-Yüksek Kaliteli Su
B- Sınıf II Az Kirlenmiş Su
C- Sınıf III-Kırlenmiş Su
D- Sınıf IV-Çok Kirlenmiş Su

Yukarıda I, II ve III sınıflan için verilen kalite parametreleri 
bakımından daha düşük kalitedeki yüzeysel sulan ifade eder (SKKY, 
1987). 

SONUÇ 
Hızla gelişen endüstrileşmenin bir sonucu olarak oluşan 

atıkların yüzey ve yeraltısularına karışması sonucunda tüm canlıların 
yaşayabilmesi için gerekli olan su giderek kirlenmektedir. Bu kirlilik 
suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek 
kullanımını kısıtlamakta ve hatta kullanılamaz hale getirmektedir. Bu 
kısıtlamalara ilave olarak nüfusun giderek artmasının eklenmesi ile 
kullanılabilir temiz su kaynaklarına duyulan ihtiyaç günden güne 
artmaktadır. Artan bu su ihtiyacını karşılamak için mevcut su 
kaynaklarının kirlilik tehdidinden korunması ve kirlenmiş kaynakların 
iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Yeraltısuyu kaynaklarını tehdit eden en önemli kirlilik 
unsurlarının başında ağır metaller gelmektedir. Bu ağır metaller 
özellikle kadmiyum (Cd), civa (Hg), kurşun (Pb), nikel (Ni), bakır 
(Cu) ve krom (Cr)’dur. Alıcı ortamlara deşarj edilen atık sulardaki 
ağır metaller ekosistemdeki canlıların bünyesinde depolanmaktadır. 
Bünyelerinde ağır metal taşıyan bu canlıları besin zinciri içinde 
insanlar tarafından tüketilmesi ile görme, işitme bozuklukları, 
nörolojik bozukluklar, denge bozuklularına sebep olmakta hatta 
ölümlere yol açabilmektedir. Ağır metallerin bu olumsuz etkileri pH, 
çözünmüş oksijen, sıcaklık, çözeltinin hacmi, çözeltinin yenilenme 
frekansı, çözeltideki diğer maddeler ve sinerjetik etki gibi faktörlere 
bağlı olarak değişmektedir. 

Ağır metaller alıcı ortamlarda zaman ve taşınma mesafesi ile 
doğru orantılı olarak konsantrasyon azalmasına uğrarlar. Bu 
maddelerin sudan alınarak mekanizmaları; (filtrasyon) sızma, emilme, 
kimyasal işlemler, mikrobiyolojik ayrışma ve sulandırma olmak üzere 
beş farklı aşmada gerçekleşmektedir. Bu temizlenme işlemleri 
kirliliğin miktarı ve ortamın hidrojeolojik şartlarına bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Özellikle yeraltısuları kirliliği, çok uzun 
yıllar boyu sürebilmekte ve kirlenen yeraltısularının yeniden 
kazanılmasında oldukça zor, zaman alıcı ve pahalıdır.  Bu yüzden 
yeraltısuyu kirlenmesinin kontrolü ilk önce kirlilik kaynağının ve 
kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu amaçla su kaynaklarının 
kirlenmesine karşı mutlaka su kalite gözlem programının hazırlanması 
gerekmektedir. Suların sahip olması gereken özellikler için 
uluslararası ve ulusal kriterler verilmiş olup bu standartlar suyun 
bulunduğu ortama göre kullanım alanlarını belirlemektedir. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak mühendislik 

alanındaki modelleme çalışmaları da giderek artmaktadır. Özellikle 

karmaşık bir jeolojik ve hidrojeolojik yapı gösteren bölgelerdeki 

yeraltısuyu akımı ve kirlilik yayılım gibi çalışma konularında  

modellemeler yeraltı yapısının çözümlenmesinde çok yararlı 

olmaktadır. Günümüzde doğrudan bilgisayar teknolojilerindeki ve 

sayısal hesaplamadaki gelişmeler ile yeraltının iki boyutlu (2B) ve üç 

boyutlu (3B) modelleri yapılabilmektedir. Bu modellerin temel ini 

suyun gözenekli ortamdaki hareketi için geliştirilmiş olan genel bir 

diferansiyel denklem oluşturmaktadır. Bu denklem Darcy ve süreklilik 

denkleminin birleştirilmesi ile oluşturulmuş olup sonlu elemanlar 

veya sonlu farklar yöntemleri kullanılarak doğrusallaştırılması ile elde 

edilmiştir. Bu doğrusallaştırılmış denklem hidrojeolojik ortamın sınır 

koşulları ile çözülmesi ile elde edilmektedir.  

Jeoloji ve hidrojeoloji çalışmalarında yeraltı modelinin 

belirlenen başlangıç ve sınır koşullarında bir fiziksel  parametrenin 

hesaplanması düz çözüm (forward modeling) olarak tanımlanmaktadır. 

Bu yöntem hidrojeolojik modele ait parametrelerin tespit edilmesinde 

kullanılan yöntemlerden birisidir (Göktürkler, 2002).  

1. MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK MODELLEME  

Günümüzde artık mühendislik sistemlerinin nasıl çalıştığı 

biliniyor. Bu sistemlere ait bilgiler bize başlangıçta, gözlem ve deney 

sonuçları sayesinde yani amprilik yollarla gelir. Bu temel bilgiden 

sonra, uzun yıllar yapılan benzeri gözlem ve deneylerin sonucunda, 

bazı durumların tekrarlamalı olarak ortaya çıktığı görülmüştür. 

Bunlara dayanarak da, geçmişteki tecrübelerin bir birikimi sonucunda 

temel mühendislik kanunları ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile 

mühendislik problemlerinin çoğunun çözümünde hem amprilik 

yöntemler, hem de teorik yöntemler kullanılmaktadır. Burada her iki 

yönteminde çok yakından birbiri ile ilişkili olduğunu belirtmekte 

fayda vardır. Çünkü yeni ölçümler alındıkça veya yeni gözlemler 

yapıldıkça bazı genelleştirmeler daha da iyileştirilebilir veya yeni 

genelleştirmeler geliştirilebilir. Benzer olarak bu genelleştirmelerin 

deney ve gözlemler üzerinde de büyük bir etkisi vardır.  

Kısacası, genelleştirmeler; sonuç çıkarmak amacıyla deney ve 

gözlemleri sentezlenmesini sağlayan düzenleyici prensiplerdir. İşte bu 
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prensiplerin matematiksel bir model halinde ifade edilmesinin büyük 

faydası vardır. Bu kapsamda, sayısal yöntemlerin modellemedeki yeri 

ve ortaya çıkacak hataların boyutları hakkında genel bir bilgi 

verilecektir (Kocabaş, 1994).  

1.1. Mühendislikte Sayısal Yöntemlerin Kullanımı  

Sayısal yöntemlerin kullanılma nedenlerini şu şekilde 

sıralayabiliriz: Sayısal yöntemler oldukça güçlü problem çözme 

aletleridirler. Bu yöntemlerle, mühendislik uygulamalarında çok sık 

rastlanan ve analitik olarak çözümü imkansız olan geniş eşitlik 

sistemlerinin, eğriselliklerin (non-linearity) karmaşık geometrilerin 

çözümü mümkündür. Örneğin, 3 veya daha yüksek dereceden 

denklemlerin köklerini analitik olarak bulmak, hatta bazı hallerde bu 

kökleri bulmak için bir ifade bulmak bile zordur. Bu durumda sayısal 

yöntemi kullanmak mümkündür (Kürklü, 1997).  

Sayısal yöntemler bilgisayar kullanımını öğretme ve öğrenmede 

çok verimli yöntemlerdir. Bu yöntemlerle, bilgisayarın gücünü ve 

sınırlarını görme ve yaklaşım hatalarını (approximation errors) 

kontrol etme imkânımızda olacaktır. Sayısal yöntemler matematiği 

anlamada ve bu bilgiyi daha ileriye götürmede iyi bir araçtır. İşte 

burada sayısal yöntemlerin en büyük faydalarından birisi ortaya 

çıkmaktadır. Bu yöntemler, yüksek matematiği temel aritmetik 

işlemler haline getirdiğinden, normalde anlaşılması zor olan 

matematik problemlerinin anlaşılmasını sağlarlar (Kocabaş, 1994).  

1.2. Matematiksel Modellemenin Tanımı  

Matematiksel modelleme aslında bir fiziksel sistemin veya 

işlemin temel özelliklerinin eşitlik veya formül şeklinde 

verilmesinden başka bir şey değil. Dolayısı ile "etki -tepki" kanununu 

bir eşitlik şeklinde vermek, bir matematiksel model oluşturmak 

demektir. O halde, bir matematiksel modeli, çok genel olarak denklem 

1’deki gibi ifade edebiliriz:  

Bağımlı değişken=f (bağımsız değ., parametreler, etkili 

fonksiyon)                (1) 

Burada belirtilen bağımlı değişken; genelde sistemin durumunu 

veya davranışını yansıtan bir özellik olup eşitliğin sağ tarafındaki 

değerlere bağlı olarak değişmektedir. Bağımsız değişken; sistemin 

durum veya davranışının belirlendiği zaman veya uzay gibi boyutlar, 
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parametreler; sistemin özelliklerini veya yapısını belirleyen yoğunluk, 

hacim gibi katsayılardır. Etkili fonksiyonlar ise; sistem üzerine etkisi 

olan dışsal güçlerdir. Yukarıda verilen temel model oluşturma 

eşitliğinin ifadesi, çok basit bağıntılardan çok karmaşık diferansiyel 

eşitliklere kadar değişebilir (Kürklü, 1997).  

1.3. Hata Analizi 

Hata analizinin mühendislik uygulamalarında büyük önemi 

vardır. Sayısal yöntem yaklaşımı ifade ettiğinden tam çözüme göre 

aralarında bir fark veya hata vardır. Ancak çoğu zaman problemin 

analitik çözümünü elde etmek mümkün değildir. Dolayısı ile bu 

durumlarda, sayısal yöntemin kullanılması sonucu ortaya çıkan 

hataları tam olarak hesaplama imkânımız yoktur. Bu durumda 

hataların tahmin edilmesinden başka yol yoktur (Kürklü, 1997).  

Bu tür hatalar, sayısal yöntemlerin tipik sonucudur, dolayısı ile 

hatanın nasıl azaltılabileceği de konumuz kapsamındadır. Çünkü 

bazen ortaya çıkacak olan çok küçük hatalar bize çok pahalıya mal 

olabilir. Pratikte her zaman mükemmeli ararız, ancak buna erişmek 

çok nadiren mümkün olur. Ölçümler veya tahminler sadece ve sadece 

gerçeğe yaklaşık bir değer verirler ve gerçeğe ulaşmak hiç bir zaman  

mümkün değildir. Çünkü gerek bizim ve gerekse kullandığımız alet 

veya makinaların hatasız olması mümkün değildir. Eğer hatalar 

sistematik ise, yani hataların dağılımı gözle bakıldığında, belirli bir 

şekil içeriyorsa, bu durumda yeni bir model geliştirmek gerekecektir. 

Eğer hataların dağılımı rastgele ve tahmin etrafında sıkıca gruplanmış 

ise sapmalar ihmal edilebilir ve model de iyi bir model olarak kabul 

edilebilir. Sayısal yöntemler bu tür hatalar verirler. Önemli olan şu 

soruya cevap aramaktır: hesaplamalarımızda ne kadar hata var ve bu 

hatalar kabul edilebilirlik sınırları içerisinde midir? (Kürklü, 1997).  

Hata analizinde temel olarak iki türlü hatayı inceleyeceğiz: 

yuvarlatma hatası (roundoff error) ve yaklaşım hatası (truncation 

error). Yuvarlatma hatası, bilgisayarın okuyabileceği ondalık 

noktaların sayısının (yani noktadan sonraki rakamların) sonlu 

olmasından kaynaklanmaktadır. Yaklaşım hatası ise, sayısal 

yöntemlerin tam matematiksel işlemleri veya miktarları yaklaşımla 

temsil etmesinden kaynaklanan hatadır. Noktadan sonraki rakamların 

bizim için iki önemli sonucu vardır (Kürklü, 1997).  
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 Sayısal yöntemlerle elde ettiğimiz sonuçtan ne kadar emin 

olduğumuzu görmek için noktadan sonraki rakamları kriter 

olarak alabiliriz. Örneğin kullandığımız yaklaşım noktadan 

sonra 3 rakama kadar doğru ise bunu kabul edilebilir 

sayabilirsiniz. 

 Bazı miktarları (örneğin p sayısı) sınırlı sayıda rakamla ifade 

etmek mümkün değildir.  

Örneğin p'nin değeri 3.14159265389793238462643...şeklinde 

olup, noktadan sonrası sonsuza kadar devam edecektir. İşte noktalarla 

ifade edilen rakamların göz ardı edilmesi yuvarlatma hatası olarak 

adlandırılır (tam rakam sayısını yaklaşık sayılarla temsil etme) 

(Kürklü, 1997). 

Dolayısı ile noktadan sonra önemli olan rakam sayısının, hem 

hesaplamalar hemde, ölçümler açısından hassaslık (accuracy) ve 

doğruluk (precision) ile ilişkisi vardır Burada hassaslık; hesaplanan 

veya ölçülen bir değerin ne kadar gerçek değerle uyum halinde 

olduğunu gösterir. Diğer deyişle hassaslık, gerçek değerden s istematik 

bir sapmayı ifade eder ve bazen taraflılık (bias) olarak da adlandırılır. 

Doğruluk ise hesaplanan veya ölçülen değerlerin tek tek birbirlerine 

ne kadar yakın olduğuna veya değerlerin dağınıklık derecesine işaret 

eder ve bazen inaccuracy olarak da adlandırılır. Sayısal yöntemlerin, 

herhangi bir mühendislik probleminin çözümünde kullanıldığında 

hassaslığının, mühendislik sistemlerinin dizaynı için ise inceliğin 

yeterince iyi olması gereklidir Hassaslık ve doğruluk için aşağıdaki 

şekil 1’de verilmiştir (Kürklü, 1997). 
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Şekil 1. Hassaslık ve Doğruluk Arasındaki İlişkinin Gösterimi (Kürklü, 

1997) 

2. YERALTISUYU AKIŞINDA KULLANILAN 

MATEMATİK MODELLER 

Yeraltısuyu akım modelleri ile hidrojeolojik sistem analizleri 

gün geçtikçe yaygınlık kazanmakta ve birçok hidrojeolojik 

probleminin çözümünde etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Hidrojeolojik sistemi bir bütün olarak ele alan akım modelleri ile 

sistemi etkileyen doğal veya yapay tüm etkilerin sistem üzerinde 

sağladığı değişiklikleri ve sistemin tepkilerini belirlemeye 

yaramaktadır. İyi bir yeraltısuyu akım modeli sağlıklı ve ayrıntılı 

veriler üzerine kurulmalıdır. Sistemi benzeştiren modelin, sistemin 

genel özelliklerini temsil etmesi beklenir. Model hiçbir zaman 

sistemin kendisi değildir, kabul edilen varsayımlar doğrultusunda 

sistemin temsilidir. Modelin geçerliliği bu temsil için kullanılan 

varsayımların ve ayrıntıların gerçek sistemin özelliklerini 

yansıtmasına bağlıdır. Ortalama değerler kullanılarak ifade edilen  bir 

sistemin işleyişi hakkında model tarafından üretilen bilgiler de 

ortalama değerlere sahiptir. Sistemin yapısı, dinamik ve geometrik 

özellikleri ile ilgili verilerin bolluğu, kalitesi ve temsil ediciliği model 
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sonuçlarının da ayrıntılı, kaliteli ve açıklayıcı olmasının ön (Dilek, 

1978). 

Her yeraltısuyu modelinin uygun kullanılabilmesi ve 

yorumlanabilmesi için temel şart, sınırlamaları anlayabilmektir. Tam 

anlamıyla “teknik” sınırlamalara (yazılım/donanım) ilave olarak, 

hesaplamaların doğruluğu için her modelde aşağıdaki şartlar geçerlidir 

(Dilek, 1978). 

Gerçek doğal sistem, çeşitli varsayımlar dikkate alınarak 

modellenebilir. Model tarafından asla % 100 doğruluk ile tespit 

edilemeyen hidrojeolojik ve hidrolik parametreler, onların gerçek 

dağılımlarının tahmininde kullanılmaktadır. Teorik diferansiyel 

denklemler ile tanımlanmış yeraltısuyu akımı, yaklaşık doğruluktaki 

cebirsel sistem denklemleri ile değiştirilir. Modeli geliştiren kadar iyi 

ve güvenilir olan bir model de, gerekli tüm sınırlamalar açıkça ta yin 

edilmişse önceki yanlışlık ve başarısızlıklar olmayacaktır (Dilek, 

1978). 

Yeraltısuları araştırmalarında kullanılan modeller Darcy ve 

süreklilik denklemlerinin birleştirilmesi ile oluşan ve suyun gözenekli 

ortamdaki hareketini ifade eden genel diferansiyel denklemin sonlu 

elemanlar veya sonlu farklarla iki boyutlu bir problem şeklinde 

doğrusallaştırılması ile elde edilen lineer denklem tak minin, sınır 

koşullan ile çözümüne dayanmaktadır. (denklem 2) (Dilek, 1978).  

 

 

         (2)

 (14) 

Burada, 
 

H = Potansiyel değeri  (L2/ T-1) 

T = Hidrolik iletkenlik  (Transmisibilite) katsayısı (L 2/ T-1) 

S = Depolama katsayısı (boyutsuz bir büyüklük)  

t = Zaman 

q = Pompaj veya enjeksiyon birim debisi (LT -1) 

Yeraltısularının hız vektörünün düşey bileşeninin yatay 

bileşenlerine göre küçük olması nedeniyle denklem 3’de aşağıdaki 

şekilde yazılır (Dilek, 1978). 
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Böylelikle üç boyutlu bir denklem iki boyutlu bir denklem 

şekline indirgenmiş olur.  Bu denklemlerin sağ tarafı sürekli rejimde 

sıfıra eşit, geçişli rejimde ise sıfırdan farklı olur (Dilek, 1978).  

2.1. Yeraltısuyu Modellerinin Kullanımı ve Tipleri  

Bir model, sistemi veya onun bir parçasını matematiksel 

(“soyut”) veya fiziksel (“gerçek”) yolla simule eder. Hidrojeolojideki 

fiziksel modele örnek olarak, boyutu sınırlandırılmış serbest akiferin 

benzeri kum ile doldurulmuş ve su ile doygun bir tank gösterilebilir. 

Bu minyatür akifer, mesela su kuyusunu temsil etmek üzere kumun 

içine yerleştirilen içi boş bir borudan pompaj yapılarak temsili bir 

basınca maruz bırakılabilir. Benzer bir model düşünüldüğü zaman 

akla gelen bir soru; gerekli olan hidrojeolojik ve geometrik özellikler 

ile bazı değişimlerin ve daha altta, derindeki tabakalardan sızma, 

yüzeysel akış, çökelme gibi farklı basınçlara maruz kalan çok tabakalı 

akiferin dizaynının nasıl mümkün olabileceğidir? Sonuç olarak, 

gerçek fiziksel modellerin uygulanabilirliği, eğitimsel ve tanıtım 

amaçlı gösterileri sınırlandırmaktadır (Dilek, 1978). 

Yeraltısuyu akım sistemi, iletken bir madde içinden elektrik 

akımlarının geçişi gibi, bazı fiziksel olaylarla yeraltısuyu akımı 

arasındaki benzerlik kullanılarak simule edilebilir. Benzer olarak 

adlandırılan böyle modeller  (Anderson and Woessner, 1979) say ısal 

bilgisayar modellerinin hızlı gelişiminden önce hidrojeoloji 

uygulamalarında sık sık kullanılmaktaydı (Dilek, 1978). 

Yeraltısuyu akış elemanlarının tanımlanmasında matematiksel 

denklemlerin kullanıldığı bu modeller, matematiksel olarak 

adlandırılır. İçerdikleri denklemlerin doğallığından emin olunan bu 

modeller şunlardır (Kresic, 1997).  

 

 Deneysel (Amprilik) 

 İhtimali (Probabilistik)  

 Belirleyici (Deterministik) 
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Deneysel modeller; bazı matematiksel fonksiyonların uygun 

forma getirildiği deneysel bilgilerden elde edilmektedir. Bu modele 

iyi bir örnek Darcy kanunudur (Darcy Kanunu, aslında fiziksel ve 

belirleyici olmakla beraber ve teoriye dayalı olarak bulunması geç 

kalmış bir kanundur). Deneysel modeller, kendine has problem ve 

mevcut alandaki sınırlandırılmış işlemlerine rağmen, çok karmaşık 

olan sayısal modellemelerin önemli bir parçası olabilirler. Örneğin, 

gözenekli ortamdaki belirli bir kirliliğin davranışı, laboratuarda veya 

kontrol altındaki deney alanlarında çalışabilir ve elde edilen deneysel 

parametreler böylelikle yeraltısuyu taşınımının sayısal 

modellenmesinin geliştirilmesinde kullanılabilirler (Kresic, 1997).  

İhtimal modeller; ihtimal ve istatistik kurallarına 

dayanmaktadır. Bu modeller, incelenen bir hidrojeolojik özelliğin 

basit olasılık dağılımı ile başlayan, karmaşık ve farklı biçimlere sahip 

olabilen ve karmaşık ihtimallerle sonlanan, zamana bağlı modellerdir. 

İhtimal modellerin, hidrojeolojideki geniş kullanımı için başlıca 

sınırlamaları şunlardır; Bu modellerde, tanımlanan parametreler için, 

gerekli olandan daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.  

Bu modeller, örneğin gelecekte yapılacak pompajın etkileri gibi, 

hidrojeolojik uygulamalarda önceden sıklıkla önceden sorulan  

soruların cevaplanmasında kullanılamazlar  (Kresic, 1997). 

Belirleyici modeller; yeraltısuyu akışını yöneten fiziksel 

kurallar tarafından önceden tespit edilen sistem çalışmalarının 

gelecekteki tepkilerini veya durumunu önceden belirlerler. Örnek 

olarak, Theis denklemi ile tanınmış basınçlı akiferdeki yeraltısuyu 

akımı, tamamen içe işleyen kuyuya doğrudur. Geleneksel 

hidrojeolojideki pek çok problem, çok tabakalı, heterojen, anizotrop 

akifer sistemi içindeki çok fazlı akış kadar karmaşık yada Theis 

denklemi kadar basit olabilen belirleyici modellerin kullanımıyla 

çözülür. Belirleyici modellerin mevcut iki grubu, aslında 

matematiksel denklemlerin tipine bağlıdır. Bunlar;  

 

 Analitik (çözümsel) 

 Nümerik (sayısal) 

 

Basit bir ifade ile analitik modeller belli, bir  zamandaki 

yeraltısuyu akışının denklemini çözümler. ve sonuç analiz edilmiş 

akış alanındaki (akifer) bir noktaya yada bir hat boyunca uygulana 
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bilir. Örnek olarak, eğer biz 24 saatlik pompaj sonunda üretim 

kuyusundan 50 m’de uzaklıkta gerçekleşecek düşümü  bulmak 

istiyorsak (basınçlı, basınçsız, sızdıran akifer; tamamen yada bir 

bölümü içine işleyen kuyu), kuyu karakteristikleri ve akiferedeki bir 

kuyu yakınında, akışı tanımlayan denklemlerin birini uygulayabiliriz 

(Kresic, 1997). 

Kuyudan 1000 m’deki düşümü  bulmak amacıyla, bu yeni mesafe 

için (Theis denkleminde söylendiği gibi) aynı denklemi çözmek 

zorundayız. Eğer akifer homojen değilse, bu çözümler, akifer 

transmisibilitesinin aynı dağılımı içindeki 50 veya 1000 m lik 

sınırlandırılmış dairesel mesafesi için uygulanabilir. Açıkça, eğer 

akiferimiz oldukça heterojense ve birçok noktadaki düşümü bilmek 

istiyorsak, tekrar tekrar (küçük önemsiz değişiklikler ile), aynı 

denklemin çözümünde oldukça uzun zaman periyotları harcayabiliriz. 

Eğer akiferlerin birbirleri ile birçok hidrolik bağlantıları, fazla pompaj 

kuyuları ve farklı sınırları olduğu zaman ki gibi gerçekten durum 

karmaşıklaşırsa, analitik modellerin mümkün olan uygulaması bitirilir 

(Kresic, 1997). 

Sayısal Modeller; kullanıcı tarafından özelleştirilen çok sayıda 

çözümler sağlayacak, aynı zamanda incelemenin tüm akış alanını 

tanımlar. İnceleme alanı,(çoğunlukla elemanlar veya hücreler denilen) 

pek çok küçük alanlara bölünmüştür ve temel bir yeraltısuyu akış 

denklemi, (su girdi ve çıktıları) genellikle su dengesine göre her bir 

hücre için çözülür. Sayısal bir modelin çözümü, başlıca hücreleri 

temsil eden noktalardaki hidrolik seviyenin dağılımıdır. Bu noktalar, 

komşu hücreler arasındaki kesişme noktalarında yada başka yerde, 

hücrelerin merkezine yerleştirilebilir. Her hücre için temel 

diferansiyel akış denklemi, hücrenin sayısı olan x’in, nerede olduğu 

bilinmeyen x denklemi tarafından gösterilen tüm akış alanındaki 

cebirsel denklem tarafından ifade edilir. Bu cebirsel denklem 

sistemleri, tekrarlanan sayısal işlemler içerisinde çözülürler, bu 

yüzden sayısal modeller olarak adlandırılırlar. Yaklaşık diferansiyel 

akış denklemlerinin çeşitli metotlarına dayanan ve yeni cebirsel 

denklemlerin sonuç sistemlerini sayısal olarak üretmek için kullanılan 

metotlar olmak üzere sayısal çeşitli gruplara bölünmüştür. Sayısal 

modeller birçok farklı metotlara ayrılır. Bu metotlardan en çok 

uygulanan iki tanesi şunlardır (Kresic, 1997); 
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 Sonlu Farklar Modeli, 

 Sonlu Elemanlar Modeli. 

2.1.1. Sonlu Farklar Yöntemi  

Akifer alanında oluşturulan kare ağ sisteminde, merkezi bir C 

ağı ile buna komşu bulunan N, S, E. W ağları Şekil 2’de verilmiştir. 

Bu ağlar arasındaki bilanço denklem 4’deki gibi yazılır (Dilek, 1978).  

 

 

 

Şekil 2. Sonlu farklar yönteminde ağ sistemi (Dilek, 1978) 

 

 

         (4)

  (16) 

 

 

 

Bu denklemlerde Q debi, T ilgili indisli ağlar arasındaki geçiş 

transmisibilite değerini ve H potansiyel değerini ifade eder. Denklem 

4’ün iki tarafı toplanarak merkezi ağla buna komşu olan ağlar 

arasındaki toplam debi değeri denklem 5’deki gibi elde edilir (Dilek, 

1978). 

 

 
Q= TNC (HN-HC) + TSC (HS-HC) + QEC + TEC (HE-HC) + QWC +TWC (HW-HC)        (5) 

 

Denklem 6, diferansiyel denklem 5’in sürekli (permenant) 

rejiminde sonlu farklarla yazılmış, eşdeğerli ifadesidir. Geçişli 

rejimde ise; denklem 4, H potansiyel değerinin zamanla değişimini 

QNC = TNC (HN-HC) 

QSC = TSC (HS-HC) 

QEC = TEC (HE-HC) 

QWC = TWC (HW-HC) 
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ifade eden bir terim daha yazılır. S depolama katsayısı değerinin 

tanımı gözönüne alınarak Dt zamanında Dx kesitli bir akifer 

prizmasına giren su hacminin değişimi hesaplanarak denklem 6 

aşağıdaki şekilde yazılır (Dilek, 1978; McDonald & Harbough, 1988; 

Sargın, 2010) 

 
TNC (HN-HC) + TSC (HS-HC) + QEC + TEC (HE-HC) + QWC +TWC (HW-HC) ± Q       (6) 

 

                     (7)

                                                                               

 

Bu denklemde, 

Hc. t = t anındaki merkezi ağdaki potansiyel değeri  

Hc*, t = t -  

Sc  = Merkezi ağa ait depolama katsayısı  

 

2.1.2. Sonlu Elemanlar Yöntemi  

Bu yöntemde akifer, içerisindeki noktalarda hız vektörünün 

sabit olduğu kabul edilen küçük elemanlara, örneğin üçgen, 

dikdörtgen veya dörtgen elemanlara ayrılır  (şekil 3) (Thomas, 1992). 

Buna göre, hidrolik eğimin yüksek olduğu bölgelerde küçük, zayıf 

olduğu bölgelerde ise büyük elemanların seçilmesi uygun bir ağ 

sisteminin oluşmasını sağlar (Dilek, 1978)  
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Şekil 3. İki boyutlu sonlu elemanların farklı tipleri (Thomas, 1992) 

Bu yöntemde, elemanlar küçük olduğundan herhangi bir 

noktadaki potansiyel değeri, noktanın koordinatlarının lineer bir 

fonksiyonu olduğu kabul edilir (Şekil 4). Buna göre elemanın köşe 

noktasındaki potansiyel değerleri denklem 8’deki gibi yazılır (Dilek, 

1978). 

HI = Ao + A1 XI + A2 YI 

HJ = Ao + A1 XJ+ A2 YJ      (8) 

HK = Ao + A1 XK + A2 YK 

 

 

Şekil 4. Üçgen eleman (Dilek, 1978). 
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Denklem 9 Darcy yasası da katılarak, üçgen elemanın her 

kenarından giren debi değerleri bu kenara ait köseler arasında 

bölüştürülerek her köşeden giren veya çıkan debi değeri ile köşeye ait 

potansiyel değerleri arasındaki aşağıdaki lineer bağıntı bulunur 

(Dilek, 1978) 

{ Q } = { P } + { H }                (9) 

Burada; { P }ortam elemanlarının geometrik ve hidrolik 

özelliklerine bağlı bulunan bir matris, { H } elemanların köşe 

noktalarına ait potansiyel değerlerini içeren bir matris, { Q } ise 

elemanların köşesinden geçen debi değerlerine ait matrislerdir. Geçişli 

(transituar) rejimde ise, üçgen elemanların kenar ortaylarının ağırlık 

merkezine göre ayırdığı üç parçasında zamanla meydana gelen debi 

değişiminin ilgili parçaya ait köşeden geçtiği kabul edilerek denklem 

10 aşağıdaki şekilde yazılır (Dilek, 1978).  

{ P } { H } = { QT } + { QE }    (10) 

 

Burada; { QT } üçgen elemanın ağırlık merkezinin 

koordinatlarına, köşe noktalarındaki depolama katsayısı değerlerine, 

üçgen elemanın alanına ve zamana bağlı olan bir matristir. { QE } ise 

dışarıdan gelen (beslenme gibi) debi değerlerini ifade eden bir 

matristir. Denklem 9 ve 10’un lineer çözümleri için, sonlu farklar 

yönteminde olduğu gibi, klasik iterasyon yöntemleri kullanılmaktadır 

(Dilek, 1978). 

SONUÇ 

Yeraltısuyu akış elemanlarının tanımlanmasında matematiksel 

denklemlerin kullanıldığı modeller, matematiksel olarak adlandırılır. 

İçerdikleri denklemlerin doğruluğundan emin olunan bu modeller; 

deneysel (amprilik), ihtimali (probabilistik) ve belirleyici 

(deterministik) modeller olmak üzere üçe ayrılır.  

Belirleyici modeller matematiksel denklemlerin tipine bağlı 

olmak üzere analitik (çözümsel) ve nümerik (sayısal) olmak üzere 

ikiye ayrılır. Yeraltısuyu modellemesinde ise sayısal modellerin 

birçok farklı metotları kullanılır. Bu metotlardan en çok uygulanan iki 

tanesi sonlu farklar modeli ve sonlu elemanlar modelidir. 



 
114 FEN BİLİMLERİ VE ÇEVRE ALANLARINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR; TEORİ 

VE UYGULAMA 

Kurulacak modelin doğruluğu, hassasiyet ve başarısı için 

modelin dizaynı sırasında; kavram gelişimi, bilgisayar kodunun 

seçimi, model geometrisi, grid geometrisi, tabaka tipleri, hücre tipleri, 

model parametreleri, sınır şartları gibi alt başlıkların doğru olarak 

tespit edilip uygulanması gerekmektedir.  
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GĠRĠġ 

Sahip oldukları mükemmel iklim Ģartları ile kaya tuzu maden 

galerilerinin sağlık turizmine yönelik kullanımı, gittikçe artmakta bunun yanın 

da düĢük geçirimliliği ve gözenekli yapısı, uygun mekanik özellikleri ve kendi 

kendini iyileĢtirme yeteneği ile de petrol veya doğal gazın depolanması için 

potansiyel bir kaynak olarak sıkça söz edilen konular arasına girmiĢtir.  

Tuzluca ilçesinde bulunan kaya tuzu maden galerilerinin sağlık 

turizmine kazandırılması projesi, sosyal ve turizm açısından yöreye büyük 

katkılar sağlaması hedeflemektedir. Proje oda topuk yöntemi ile üretilen tuz 

madeninin eski üretim boĢluklarının mevcut üretim sahasından izole edilen 

yaklaĢık 55 dönümlük alanında planlanmıĢtır. Ġnsan yoğunluğunun yüksek 

olacağı düĢünülen bu alanda mevcut yapının güvenli ve uzun yıllar hizmet 

vermesi beklenmektedir. 

Planlanan terapi merkezinin üzeri kil ve marn tepecikleri, yer yer jips 

mercekleri ve tuz tabakalarının bulunduğu eski üretim boĢlukları ile kaplıdır. 

Bu boĢluklar yapı üzerindeki yükü azaltması bakımından önemli ancak 

geometrik yapıları su tutma kapasiteleri, ayrıĢma durumları açısından sistem 

stabilitesi için risk olarak değerlendirilmektedir. 

Kaya tuzu madenciliğinde yaygın olarak kullanılan oda topuk üretim 

metodu; madenin veya cevherin belirli bir kısmı derinlik basıncını taĢıması ve 

dolayısı ile üretim panosunun stabilitesini sağlamak amacıyla topuklar 

bırakılması ile gerçekleĢtirilir. Genellikle panoda topuklar belirli düzenler 

içerisinde bırakılır ve iĢletme sınırlarından itibaren geriye doğru 

dönüldüğünde bunlar da üretime geçirilir. Üretim topuklar arasında açılan 

odalardan elde edilir.  

Oda-topuk yönteminde oda ve topuklarrın geometrik boyutlarının 

saptanması gerek stabilite kontrolü gerekse rasyonel üretim sağlanması 

bakımından çok önemli problemlerdir. Bunların çözümü her Ģeyden önce oda 

topuk üzerinde arazi basıncı dağılıĢının bilinmesini gerektirmektir.  

Genel olarak oda topuk üzerinde basınç dağılımı ġekil 1.‘de görüldüğü 

üzere odalar üzerinde ferahlamaya karĢın arazi basıncı topuklar üzerinde 

basınç yığılması oluĢturur. Bu yığılmaların büyüklüğü  

 Derinliğe 

 Tavan veya tabanın mekanik özelliklerine 

 Oda topuk geometrik Ģekline ve boyutlarına 

 Topuk düzenine 

 Eski imalatın durumuna göre değiĢmektedir. 
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ġekil 1.‘de de görüldüğü üzere derinlik arttıkça topuklar üzerindeki 

basınç yığılması önemli ölçüde artmaktadır. 

 

ġekil 1. Oda-topuk üretiminde derinliğe bağlı basınç dağılımı 

Eğer topuk üzerindeki basıncın değeri topuk malzemesinin tek eksenli 

basınç direncini aĢarsa topuk kırılır. BaĢka bir değiĢle topuk stabilitesini 

kaybeder. Kırılma topuğun boyutuna bağlı olarak değiĢir. 

Topuğun geniĢliği azaldıkça topuk cidarında aĢırı gerilme birikmesi 

olur ve kırılma gerçekleĢir. Topuk üzerinde gerilme dağılımı malzemenin 

içerisine doğru tekrar dağılır. Yüzeydeki gerilme yığılması topuğun içerisine 

iletilir yüzeyde ferahlamıĢ bir zon oluĢur. Bu durumda topuk geniĢliğine bağlı 

olarak üzerine etki eden basıncı taĢıyabilir. Bu durumda topuğun iç kısmı 

kırılmamıĢ bir Ģekilde kalır (Birön ve Arıoğlu 1980). 

Topuklar için kritik boyut, belirli bir derinlikte topuk bütünlüğünü 

kaybettirecek yükleri aktarmadan stabiliteyi koruyabilecek taĢıma 

kapasitesine sahip olunan minimum geniĢliktir. Bu boyut sadece düĢey 

gerilme yoğunluğundan etkilenmez, derinlikle artan, aynı zamanda geometrik 

ve jeomekanik özellikleri ayrıca tavan- taban tabakalarının da etkisi altındadır. 

Topuğun yük taĢıma gücü mevcuttur ancak geniĢliği çok az olan 

topuklar Ģiddetli basınç yığılmaları karĢısında direnç göstermeyip 

kırılabilirler. Bu durum pano stabilitesi (kazı yüzeyi veya üretim yapılan 
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yüzey) bakımından çok sakıncalı olup özel tedbirlerin alınmasını zorunlu 

kılar. Kırılan topukların cıvatalarla ankrajlanması, topuğun dıĢarıdan çemberle 

takviye edilmesi Ģeklinde olabilir(Birön ve Arıoğlu 1980).. 

ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR 

1.Tuzluca Lokasyon 

Tuzluca Kaya Tuzu sahası, yurdumuzun geniĢ ve yüksek platoları ile 

kaplı Doğu Anadolu bölgesinin bütün coğrafik özelliklerinden farklılık 

gösteren Iğdır ilinin Tuzluca Ġlçesi‘nde bulunmaktadır. Tuzluca ilçesi Sürmeli 

Çukuru olarak ifade edilen Aras nehri ile ikiye bölünmüĢ bir tarafında Erivan 

ovası ve diğer tarafında Iğdır ovası olan depresyon bölgesinin tam köĢesinde 

yer almaktadır. Ġlçesinin doğusunda bulunan kaya tuzu yatakları oldukça 

zengin rezerve ve tenöre sahiptir. Ayrıca ilçe Ġpek Yolu üzerinde bulunması 

itibariyle de tarihin çok eski devirlerinden beri yüksek öneme sahip olmasını 

sağlamıĢtır. Tuzluca, 1236 km2'lik bir alan kaplamakta olup kuzeyinde 

Ermenistan ile sınır oluĢturan Aras nehri, doğusunda Iğdır merkez, güneyinde 

Ağrı ili TaĢlıçay Ġlçesi, batısında ise Kars ili Kağızman ilçesi yer almaktadır 

ġekil 2.).  

 

 

ġekil 2.  Iğdır ilinin coğrafik konumu 
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2.Bölgenin Yapısal Özellikleri 

Doğu Anadolu‘da paleotektonik dönemin en son çökelleri Alt Miyosen 

yaĢlıdır ve bu çökeller denizel karakterdedirler. Genelde resifal bir ortamı 

belirleyen kayalardan oluĢurlar. Orta Miyosen yaĢlı birimlere Doğu 

Anadolu‘da sınırlı alanlarda rastlanmaktadır. Çökeller, çoğu denizel fasiyeste 

ve regresif özelliktedir. Orta Miyosen istifleri, killi kireçtaĢı, marn, kumtaĢı, 

silttaĢı gibi kayalardan oluĢur (ġaroğlu ve Yılmaz, 1986).  

Alt Miyosen yaĢlı volkanitlerin adayayı türünde bir volkanizmaya ait 

oldukları düĢünülmüĢtür (ġengör ve Yılmaz, 1981). Üst Miyosen kumtaĢı, 

silttaĢı, çakıltaĢı ile baĢlar, killi kireçtaĢı, tüf, aglomera ve volkanik akıntılarla 

devam eder. Üst Miyosen, altındaki birimler üzerinde uyumsuz olarak oturur. 

Pliyosen birimleri genellikle kumtaĢı, silttaĢı, marn, çakıltaĢı, tüf, tüfit, 

aglomera ve gölsel kireçtaĢları ile temsil edilir (EĢder 1968).  

 

 

ġekil 3. Tuzluca formasyonu içerisinde gözlenen yapılar 

A-Tuzluca formasyonunun üst kısmını oluĢturan yeĢil- kırmızı renkli kiltaĢı-jips 

ardalanması, 

B-Tuzluca formasyonunda içerisinde bulunan merceksel görünümlü tuz, 

C-Tuzluca formasyonu içerisinde bulunan kiltaĢı-jips ardalanması ve tabakalı jipsler, 

D-Tuzluca formasyonu içinde gözlenen büyük kalınliğa sahip tabakalı kaya tuzu, 
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Pleyistosende Doğu Anadolu‘da karasal fasiyeste birimler geliĢmiĢ 

olup, bunlar çoğunlukla göl veya akarsu birikimleridir. Ġyi tutturulmamıĢ 

kumtaĢı, çaklıtaĢı ve silttaĢı ile kil, kum ve çakıl depoları ile temsil edilir. Bu 

kayalar alttaki birimlerin çakıllarını kapsar ve açılı bir uyumsuzlukla onların 

üstlerinde oturmaktadır. Holosen ise günümüz akarsuları ve göllerinin 

çökelleri ile temsil edilir (ġaroğlu ve Yılmaz, 1986). 

3.Genel Jeolojisi 

Genel olarak bölgede izlenen birim kiltaĢı - marn ardalanması, jips ve 

tuzdan oluĢmaktadır. Birim yaklaĢık olarak 7- 8 km2‘lik bir alanı 

kapsamaktadır.  

Birim içerisinde bulunan kiltaĢı- marn ardalanması Tuzluca 

formasyonunun en üst kısımlarını oluĢturmaktadır ve kiltaĢı - marn 

ardalanması yeĢil ve kırmızı renktedir (ġekil 3.). KiltaĢı- marn ardalanması 

içinde merceksel olarak gözlenen tuz ve jipsler yer almaktadır. Tuzluca 

formasyonunun orta kısımlarında bulunan jipsler kalın tabakalar, mercek ve 

bantlar halindedirler ve gri renktedirler. Tuzluca formasyonunun altında 

bulunan tuz yatakları tabakalar halinde olup, büyük kalınlığa sahiptirler. 

Bölge Erken Pliyosen yaĢlı Turabi formasyonu ve Çinçevat formasyonu 

(ġekil 4.), Geç Pliyosen yaĢlı Tuzluca formasyonu ve Kuvaterner yaĢlı taraça / 

yamaç molozu ve alüvyon birimi ayırtlanmıĢtır (ġaroğlu ve Yılmaz, 1986). 
 

 

ġekil 4. Tuzluca formasyonunun litostratigrafik kesiti (ġaroğlu ve Yılmaz, 1986)  
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Tuzluca tuz yatağı doğusunda Tuzluca Formasyonu içinde masif tuz 

(halit) oluĢumlarını üstleyen jipsli kiltaĢı ve jips ardalanması gözlenir. 

Tuzların çözünmesiyle, tuzları üstleyen jipsli kiltaĢı-jips ardalanması peri 

bacasını andıran yüzey Ģekilleri göstermektedir. Tuzluca formasyonu, 

Çinçevat formasyonu üzerine uyumlu olarak çökelmiĢtir (ġekil 4.). Tuzluca 

formasyonunun taraça / yamaç molozu ve alüvyon ile olan üst dokanağı 

uyumsuzdur. 

4.Minerolojik ve Petrografik Özellikler 

Ġnceleme alanlarında jips (CaSO4.2H2O), anhidrit (CaSO4), sölestin 

(SrSO4), kalsit (CaCO3), halit (tuz) (NaCl) mineralleri gözlenmiĢtir. Bölgede 

jipsler genel olarak anhidritlerin su alması ile oluĢmuĢ ve killerle ardalanmalı 

olarak geliĢmiĢtir. Jipsten daha ekonomik değere sahip olan Anhidrit minerali 

bölgede nodüler Ģeklinde ve tuzun kristal sınırlarında ıĢınsal olarak büyümüĢ 

ortamda çökelme anında displasiv olarak büyüdüğü gözlenmiĢtir. ÇalıĢma 

alanlarımızda gözle görülemeyen ancak daha önceki çalıĢmalarda Sölestin 

SEM çalıĢmaları sırasında yaygın olarak bulunduğu ve sedimanter kayaçlarda 

özellikle dolomit boĢlukları çevresinde, anhidrit ile birlikte evaporit 

çökellerde oluĢur (Yılmaz 2007). KireçtaĢları ve mermerin ana bileĢeni olan 

Kalsit birçok cevherleĢmenin ana gang minerali durumundadır ve çalıĢma 

alanında mikroskobik ve SEM altında görülmektedir. Kil ve karbonatla 

ardalanmalı olarak bulunan Tuz iri kristalli görünür durumdadır. 

5.Kaya Tuzu 

Kaya tuzunun düĢük geçirgenliği ve yeterli termal ve mekanik 

özellikleri, basınçlı hava, doğal gaz, CO2 ve H2'nin yeraltında depolanması 

için uygun bir seçim olmuĢ ve bu konuda birçok çalıĢma baĢlatılmıĢtır. Kaya 

tuzu içindeki yeraltı açıklıklarının doğru tasarımı ile ancak stabilite analizi 

mümkün olacaktır. Yük altında kaya tuzunun Elastik ve visko-plastik 

deformasyon gösterdiği bilinmektedir (Gunther & Salzer 2007).  

Kaya tuzuna sabit bir yük uygulandığında zamana bağlı olarak 

bünyesinde görünür herhangi bir makroskopik kırılma olmaksızın sünek 

deformasyon gözlenir. Bu davranıĢ ―sünme‖ olarak adlandırılır, sıcaklık ve 

nem gibi çevresel faktörlerden oldukça etkilenir. Kaya tuzundaki sünme, 

kristallerin kafes yapısı içerisinde ağırlıklı olarak dislokasyonları (doğrusal 

kusurlar) tarafından taĢınır. Yük zamanla mikro çatlaklara neden olur ve 

çatlaklar büyür, hacmi artan tuzun mekanik olarak zayıflar ve geçirgenliği 

artar (Hunsche & Hampel 1999). 
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Kaya tuzunun eski üretim boĢluklarında kazı yüzeyleri zaman 

içerisinde su ve nemin etkisiyle temizlenmiĢ parlamıĢ tabaka ve foliasyonlar 

belirgin hale gelmiĢtir. Çatlaklar suyun etkisiyle tekrardan tuzla dolmuĢ ve 

kristalleĢerek boĢlukları onarıp doldurmuĢ olmaları bir bakıma sistemdeki 

nemin stabiliteye olumlu etkisi olduğu gözlenmektedir. 

MATERYAL VE METOD 

1.Geoteknik Özellikler 

Galeri giriĢinde ince katmanlı (5 – 30 cm ) olan ve birkaç cm 

kalınlığındaki siyah killerle ardalanmalı durumdaki kaya tuzu, galeri 

giriĢinden yaklaĢık 120 m ileride 2 – 2,5 m kalınlığındaki bantlı kil 

seviyesinden sonra kalın katmanlı (2 – 3 m) olarak devam etmektedir. Burada 

aradaki kil bantları yok denecek kadar azdır. Galeri giriĢinde yaklaĢık 30° 

KD‘ya eğimli olan kaya tuzu katmanları galeri içerisinde ilerledikçe daha az 

eğim sunmaktadır. 

Kaya tuzu topukları üzerinde ölçülen çatlak sistemleri 15 cm ile 1 m 

aralıklarında dolgulu belli belirsiz çoğunlukla tuz kristalleri ile doldurulmuĢ 

durumdadır (ġekil 5.). Nadiren de olsa kil bantları ile kaplı tuz kütleleri ġekil 

6‘da görüldüğü gibi tavanda askıda kalabilmekte ve zamanla galeri içine 

dökülmektedir.  Süreksizlikler yeniden kristallenmiĢ tuzla dolu dolu olup 

genel olarak yüksek kalitede kaya kütlesi değeri ortaya koymaktadır. 

Süreksizlikler ayrılma yüzeyi göstermemektedir. Birbirine sıkıca bağlı ve 

sadece renk değiĢimi Ģeklinde görülen süreksizlikler kayanın herhangi bir 

noktasında kopma ayrılma yüzeyi oluĢturmamıĢtır. Kaya kütlesi 

tanımlamalarında sıklıkla kullanılan RQD, kaya tuzunun birim uzunlukta 

verebileceği toplam kırıksız sağlam toplam karot boyu (%88) mükemmele 

yakın olacaktır. Tavanın desteksiz ayakta kalabilme süresinin ve tahkimatı 

için madencilikte ve yeraltı yapılarının boyutlandırılmasında kullanılan RMR 

değeri kaya tuzu için her zaman 86 puanın üzerinde çıkmaktadır (Ulusay  

1989). 
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ġekil 5. Süreksizlik ve tabaka yapılarının genel durumu 

 

ġekil 6. Kil mercekleri ile kaplı tuz kütlelerinin düĢmesi sonucu tavanda oluĢan 

boĢluk 

2.Mekanik Özellikler 

Kaya tuzu için standart laboratuar deneylerinden elde edilen tek eksenli 

basınç dayanımı değerleri genelde 10-40 MPa arasında değiĢmektedir. Çekme 

dayanımı ise genelde 1,5 MPa‘dan küçüktür. Kaya tuzu birimleri için çekme 

dayanımlarının nispeten düĢük olması nedeniyle, açıklıklar çevresinde 

yenilme bölgelerinin önlenmesi veya sınırlandırılması için, çekme 

bölgelerinin oluĢumu mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır (Langer, 1986).  

Kaya tuzunun mekanik özellikleri incelendiğinde, etkin olan pek çok 

parametrenin var olduğu görülmektedir. Bunlar sırasıyla; tek eksenli basınç 

dayanımı (σc), çekme dayanımı (σt), en büyük ve en küçük asal gerilme 

değerleri (σ1 ve σ3), kohezyon (c), içsel sürtünme açısı (ф, o), Mohr zarfı, 

elastisite (deformasyon) modülü (E), Poisson oranı (υ) olarak sıralanabilir. Bu 

parametreler haricinde kaya tuzunun önemli bir malzeme davranıĢının sünme 

(creep) davranıĢı olduğu bilinmektedir. Bu parametreler içinde kaya tuzunun 
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uzun dönemli davranıĢını etkileyen en önemli parametrenin sünme davranıĢı 

olduğu görülmektedir (Langer, 1986). Bu mekanik özelliklerin 

belirlenmesinde belirlenmiĢ olan tek eksenli basınç dayanımı, üç eksenli 

basınç dayanımı, çekme dayanımı, elastisite veya deformasyon parametreleri 

kısa dönemli mekanik deneyler olarak adlandırılırken sünme deneyleri ise 

uzun dönemli deneyler sınıfındadır. 

3.Arazi Ölçmeleri 

Proje çerçevesinde yürütülen arazi çalıĢmaları mevcut arazi Ģartlarının 

hatasız olarak bilgisayar modelinin oluĢturulmasına yönelik olarak 

sürdürülmektedir. Hem arazi yüklerinin doğru hesaplanması hem de mevcut 

boĢluk üzerindeki jeolojik yapının zamana bağlı davranıĢ özelliklerinin iyi 

modellenebilmesi hedeflenmiĢtir. Arazide ölçme ve gözlemler yolu ile doğru 

ve uygulanabilir bir projenin için gerekli verilerin sağlanmakta ortamın 

tabakalı iç yapısı, doğrultu ve eğim yönleri, kırık, eklem ve çatlak durumu, 

dolgu malzemeleri, tabakalanma yüzeyleri, fay durumu, su geliri, su-kayaç 

etkileĢimi oluĢturulacak model için direk etkili olduğundan dikkate 

alınmaktadır.  

 

  

ġekil 7. Topoğrafik ölçüm çalıĢmaları 

Henüz bir mühendislik müdahalesi gerçekleĢmemiĢ ortamda mevcut 

gerilme durumu primer (doğal, ilkel) gerilme durumu olarak ifade edilir. 

Yeraltı kazısıyla birlikte ilk gerilme ortamı bozulmaktadır. Böylece; mevcut 
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gerilmeler kayacın gevĢemesine bağlı olarak yer, yön ve Ģiddet değiĢtirerek 

zamanla ikincil (sekonder) gerilmelere dönüĢmektedir. Terapi merkezi olacak 

alanda kazının ideal-elastik malzeme özelliğindeki kayada ikincil gerilme 

deformasyon durumunu aldığı ortadadır. Bu ikincil gerilme ve deformasyon 

durumunun, bilinen bir primer gerilme durumundan yola çıkarak ve zaman 

faktörünü de dikkate alacak Ģekilde bulunması ve denetlenebilmesi 

düĢünülmektedir.  

Ġkincil (Sekonder) gerilme durumu, kayalarda kazı sırasında doğal 

gerilmelerin yön, yer ve Ģiddet değiĢtirmesiyle oluĢan gerilme dağılımıdır. 

Ġkincil gerilmelerin dağılımı sırasında boĢluk çevresinde oluĢan yeni 

gerilmelerin Ģiddetlerine ve kayanın dokusuna bağlı olarak ―kemerlenme‖ adı 

verilen yüklerin yoğunlaĢtığı bölgeler meydana gelmektedir.  

Bölgenin topoğrafik yapısının çıkarılması ve sistemin boyutlandırılması 

amacı ile dron kullanılarak arazi ölçümleri yapılmıĢ ve haritalar 

oluĢturulmuĢtur. Topuk duvarlarından ve zeminden alınan karot numuneleri 

ile örselenmemiĢ noktalardan numuneler alınarak kayanın dayanım 

parametreleri elde edilerek, karĢılaĢtırılmıĢtır (ġekil 10.).  

Bu da kayanın tek eksenli ve üç eksenli basınç dayanımı değerleri, 

elastsite modülü ve poisson oranı gibi mekanik büyüklükleri modelin 

oluĢturulması konusunda kullanılacak verileri oluĢturacaktır.  
 

 

ġekil 8. Terapi merkezi üç boyutlu topoğrafik görünüm 
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ġekil 9. Terapi merkezi topoğrafik haritası 
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ġekil 10. Topuk duvarlarından karot numunesi alma çalıĢmaları 

4. Laboratuvar Deneyleri 

Numuneler üzerinde ISRM (1981) standartları göz önüne alınarak 

yapılmıĢ deneyler sırasıyla; yoğunluk, porozite, gözeneklilik belirleme, nokta 

yükleme, suda dağılma, Schmidt sertliği, tek eksenli basınç dayanımı, dolaylı 

çekme, tek eksenli deformabilite, üç eksenli basınç dayanımı ve periyodik 

yükleme boĢaltma deneyleridir (ġekil 11.). 
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ġekil 11. Laboratuvarda kullanılan kaya tuzu numuneleri 

Yoğunluk, gözeneklilik ve porozite deneylerinde kullanılan numuneler 

hazırlanan çözelti içerisinde 24 saat süreyle bekletilmiĢtir. DoymuĢ hale gelen 

numunelerin su içerisindeki ve su dıĢındaki ağırlıkları hassas terazi ile 

ölçülmüĢtür. Numuneler 105°C sıcaklıkta sabit ağırlığa kadar 24 saat süreyle 

kurutulup ağırlıkları yeniden ölçülmüĢ elde edilen değerler Tablo 1.‘de 

verilmiĢtir. 

Tablo 1. Kaya tuzu fiziksel özellikleri 

No Kuru Yoğunluk 

g/cm³ 

DoymuĢ Yoğunluk 

g/cm³ 

Porozite 

% 

1 2,24 2,30 3,30 

2 2,13 2,21 1,68 

3 2,16 2,19 1,92 

 

Kaya tuzu üzerinde sertlik belirleme deneyi, arazi ve laboratuar olmak 

üzere iki türde yapılmıĢ olup arazide yapılan deneylerde topuk üzerinde sertlik 

ölçümleri yapılmıĢtır. Arazide yapılan Schmidt okumaları her topukta yapılan 

30 değiĢik okumanın ortalaması alınarak tabloda verilmiĢtir (Tablo 2.). 
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Tablo2. Kaya tuzu Schmidt Sertlik değerleri 

Topuk No Ortalama Schmidt Sertliği Değeri 

1 34,31 

2 30,08 

3 31,17 

 

Standartlara uygun olarak boyutları L=D/2 olacak Ģekilde hazırlanan 

numuneler Brazillian testi için basınç altında kırılma değerleri bulunmuĢtur. 

Brazillian dayanımı değeri, 54 mm çaplı numuneler kullanılarak 

belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.‘de verilmiĢtir. 

Tablo 3. Kaya tuzu Brazillian Dayanım değerleri 

Numune No Brazillian Dayanımı MPa 

1 1,34 

2 1,42 

3 1,64 

 

Tuzluca maden ocağından 12 adet kaya tuzu bloğu Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi-Maden Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı‘na gönderilerek 

deneyler yapılmıĢtır. Tek eksenli gerilme altında gerilme deformasyon 

davranıĢına ait deneysel çalıĢmalar sadece silindir örnekler üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Tablo 4.). 

Bu deney ile kaya tuzunun yük altında nasıl bir davranıĢ gösterdiğinin 

belirlenmesi ve elde edilecek olan eğriler ile Elastik modülü ve Poisson 

oranlarının tespit edilmesi hedeflenmiĢtir. 54 mm çapındaki silindir 

numuneler hidrolik pres altında deneye tabi tutulmuĢ, yatay ve düĢey 

deformasyonlar hassas komperatörler ile ölçülmüĢtür. Zaman bağlı yük 

okumaları ve deformasyon okumaları yapılarak kaya tuzununa ait gerilme 

birim deformasyon eğrileri oluĢturularak Elastisite modülü ve Poisson oranları 

hesaplanmıĢtır (Ceylanoğlu 1996). 
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Tablo 4. Kaya tuzu Basınç dayanımı değerleri 

Numune No Yenilme Dayanımı MPa 

1 18,45 

2 22,10 

3 26,17 

4 21,03 

5 31,40 

 

Küp numuneler ile yapılan tek eksenli basınç dayanımı değerleri ise 

kenar uzunluğu 101 mm olan ve 102 mm ola iki numuneden elde edilen 

değerler 31 MPa ve 37 MPa olmuĢtur. 

Tek eksenli yükleme Ģartları altında gerilme birim deformasyon 

davranıĢının belirlenmesi için tek eksenli deformabilite deneyleri yapılmıĢtır. 

Elde edilen ölçümler yardımıyla, grafikler çizilerek bu eğriler yardımıyla 

elastisite modülü ve Poisson oranları belirlenmiĢtir. 

BULGULAR VE TARTIġMA 

1.Basınç Birim Deformasyon Grafiği 

Deneyde tek eksenli basınç dayanımı altında gerilme-birim 

deformasyon davranıĢının belirlenmesi hedeflenmiĢ olup gerilme-birim 

deformasyon eğrileri (ġekil 12) çizilerek elastisite modülü ve Poisson 

değerleri elde edilmiĢtir. Yatay ve düĢey deformasyonlar ölçümünde 

komparatörler kullanılmıĢ bu arada zamana bağlı yük değerleride 

kaydedilerek kaya tuzuna ait gerilme-birim deformasyon eğrileri çizilmiĢ ve 

bunların yardımıyla elastisite modülü ve Poisson oranları hesaplanmıĢtır. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 5‘de verilmiĢtir. 
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ġekil 12. Gerilme Deformasyon grafiği 

Tablo 5. Kaya tuzu Elastisite Modülü ve Poisson Oranı 

Numune No E GPa v 

1 1,38 0,24 

2 2,86 0,19 

3 3,01 0,09 

4 1,92 0,16 

5 2,82 0,08 
 

Üç eksenli basınç dayanımı deneyinde kullanılacak olan Hoek 

hücresine uygun olacak biçimde 5 adet karot numunesi hazırlanmıĢtır. Kaya 

tuzu numunelerine, sabit bir yanal basınç uygulanmıĢ ve bu yanal gerilmeler 

altında, düĢey yönde eksenel gerilme uygulanarak yenilme anındaki yükler 

ölçülmüĢtür (Tablo 6.). Deneyde kaya tuzu numunelerine 1,5, 3 ve 4,5 MPa 

yanal gerilme uygulanmıĢ ve sonuçlara bağlı olarak Mohr zarfı ve dayanım 

zarfı belirlenmiĢtir (ġekil 13.). 

 

Tablo 6. Kaya tuzu üç eksenli basınç dayanımı değerleri 

Numune 

No 

Yanal Basınç 

MPa 

Üç Eksenli Basınç Dayanımı MPa 

1 1,5 43,25 

2 3 50,86 

3 4,5 48,33 

 



 
 135 

 

ġekil 13. Mohr diyagramı 

2.Mekanik Hesaplamalar 

Arazi basıncı kazı öncesinde kendi içinde denge halinde olan ortamdaki 

gerilme dağılımı boĢluğun açılmasından sonra ilksel durum değiĢir. 

Gerilmeler boĢluğun çevresinde yoğunlaĢır bazı kısımlarda yüksek gerilmeler 

oluĢturur. Bu yüksek gerilmeler kayaç malzeme özelliklerine, dokusuna, su 

içeriğine, boĢluğun geometrisine, boyutuna ve kazı tekniğine dağlı olarak 

zamanın bir fonksiyonu olarak değiĢir.   

Kaya mekaniği topuk tasarımına adanan araĢtırma çabası uzun yıllardır 

açıkça görülüyordu. Ġlk topuk dayanımı formülü, clup için yapılan laboratuar 

testlerinden sonra ABD'de antrasit için 1900 gibi erken bir tarihte önerildi. 

Son yirmi yılda, yeniden yerleĢtirme çabaları önemli ilerlemeye yol açtı ve 

bugün topuk tasarımına rasyonel bir Ģekilde yaklaĢılabilir. 

Bununla birlikte, araĢtırmanın en çok ilgisini çeken kömür madeni 

topukları için bile tek bir tasarım yaklaĢımı veya topuk dayanımı formülü en 

güvenilir olanı olarak kabul edilmemiĢtir. 

Oda- topuk üretim yöntemi esas olarak kömürü madenciliği ile iliĢkili 

olduğu düĢünülse de nadiren mineral madenciliğinin ana destek elemanları 

olarak kabul edilir ve bazı durumlarda ikincil olarak yeraltında çıkarıldığı 

durumlarda söz konusudur.  
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Maden topuklarının üç ana kategorisi vardır: 

Destek topukları 

Koruyucu topuklar 

Kontrol direkleri 

Destek direkleri, çatı katmanlarına ana desteğin, genellikle sistematik 

bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢ bir topuk sistemi tarafından sağlandığı durumlarda 

bulunur. Oda ve topuk madenciliği, destek topuklarının kullanımına bir 

örnektir. 

Koruyucu topuklar yüzey yapılarını veya yeraltı maden kazılarını 

korumak veya bir madeni komĢusundan ayırmak için kullanılır. Bu topuklar 

aynı zamanda bariyer topukları Ģaft topukları sınır topukları veya koruma 

topukları olarak da adlandırılır binalar için, otoyol veya demir yolları. 

Koruyucu topukların tasarlanmasında esas husus, korunacak yapıların 

bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu nedenle, korumanın amaçlandığı yapıların 

yakın çevresinde madenciliğin neden olduğu gerilimler ve yer değiĢtirme 

dikkate alınır. 

Kontrol topukları, kaya patlama tehlikesinin ciddi hale gelebileceği sert 

kayalardaki derin madencilikte bulunur. Sistematik bir topuk düzeni getirerek, 

madenciliğin neden olduğu enerji değiĢikliklerini kontrol etmek ve kaya 

patlaması problemini hafifletmek mümkündür. 

3.Topuk Dizaynı ve Geleneksek Kritik Derinlik Hesabı 

Oda topuk yönteminin çok önemli avantajları olmasına karĢın en 

önemli dezavantajı uygulama derinliği sınırlıdır. Daha önce de bahsedildiği 

gibi topuklar üzerindeki basınç yığılması büyük ölçüde derinliğin 

fonksiyonudur.   
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ġekil 14. Oda – Topuk boyutlandırılması 

ġekil 14‘de Ģematik olarak gösterildiği gibi tuz ocağında teorik olarak 

dikdörtgen kesitli topuğun üzerine gelecek ortalama düĢey basınç  

     
  

  
   

(     )(     )

    
     (1) 

 

     
 

   
       (2) 

formülüyle hesaplanmıĢ olup burada    : Derinlik basıncı 

     :Sırasıyla odanın ve topuğun geniĢliği      : Odanın ve topuğun 

uzunluğu e:üretim oranı olarak alınmıĢtır.   

Açıklığın en çok olduğu terapi merkezinin giriĢ kısmında 2 topuk olan 

bölüm için yapılan hesaplamalarda tuz yatağı ve üzerindeki marn ve killi 

tabakanın ortalama yoğunluğu  =2,25 kg/cm3  tavandan yeryüzüne olan 

kalınlık ise H=40 m ortalama alınmıĢtır. 
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Derinlik basıncı    =0,1 H    formülünden  9 ton/m2  olarak 

bulunmuĢtur. EĢitlik (1)‘den kaya tuzu topuk üzerine gelen ortalama yükün 

  = 47,43 ton/m2 veya 4,743 kg/cm2 olduğu hesaplanmıĢtır. 

Topuğun stabilitesi için gerekli Ģart : 

  ≤    

Olmalıdır (    : Topuk malzemesinin tek eksenli basınç dayanımı). 

Laboratuvar deneylerinde elde edilen en küçük tek eksenli basınç 

dayanımı 13,5 MPa veya 137,5  kg/cm2 civarında olduğu dolayısı ile; 

4,743 kg/cm2 < 137,5  kg/cm2 

Olduğundan sistem emniyet sınırları içerisindedir. 

Aynı değerlerden yola çıkılarak kaya tuzunun sahip olduğu dayanım 

parametrelerini kullanarak en zayıf Ģartlara göre kritik derinlik hesaplanır ise, 

Hk ≤ 
   (   )

 
      (3) 

EĢitliğinden Hk  ≤  117  m olarak elde edilmiĢtir. 

Bieniawski (1984) tarafından yapılan çalıĢmalarda geleneksel topuk 

basıncı; 

        
 

   
              (4)  

ġeklinde revize edilerek tavan tabakası kalınlığı metre cinsinden 

alındığında sonuç MPa cinsinden elde edilmekte olup kaya tuzu için değer 

5,27 MPa olmaktadır. Bu durumda da kaya tuzu minumum elde edilen tek 

eksenli basınç dayanımı 13,5 MPa ortalama değer ise 25,5 MPa değerlerinin 

çok altında kaldığından emniyet katsayıları söz konusu topuk boyutlarında 

2,57 – 4,84 arasında olmaktadır. 

Geleneksel olarak ifade edilen bu yaklaĢım aĢağıdaki varsayımları 

içerir; 

 Kaya tuzu kazılmıĢ alanın üzerinde sabit bir düĢey yüke maruz 

kalmıĢtır. Bununla birlikte, gerilmelerin topuk üzerine transferi 

meydana gelir ve böylece oda üzerindeki dikey basınç kısmen 

tahliye edilebilir. 
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 Her topuk, kendi enine kesit alanı ile oda alanının bir bölümünün 

toplamı olan bir alan üzerinde kayayı destekler, ikincisi komĢu 

topuk tarafından yük eĢit olarak paylaĢılır. Ancak bu, üretim alanı 

küçükse kesinlikle geçerli değildir, çünkü kazının ortasındaki 

topuklar, yanlardaki topuklardan daha fazla stres altındadır. 

Genellikle yalnızca maden alanı (oda topuklar dahil), yüzeyin 

altındaki derinlikten daha büyükse geçerli olarak kabul edilir. 

 Yükün topuk kesit alanı üzerinde yayılı bir Ģekilde dağıldığı kabul 

edilir. Bununla birlikte, araĢtırmalar, gerilmenin tek bir topuğun 

enine kesiti üzerinde eĢit olarak dağılmadığını, topukların yan 

duvarının tavan ve zemin kesiĢmesiyle oluĢan köĢelerde meydana 

gelen maksimum gerilmenin olduğunu göstermiĢtir. 
 

Topuklar üzerindeki gerilmeler kazı arttıkça artar. Topuklardaki 

gerilme dağılımı, topuk geniĢliğinin topuk yüksekliğine oranına bağlıdır. 

Açıkça bu yaklaĢımın formülasyonunda yapılan varsayımlar, topuk 

üzerine gelen yükün miktarı geleneksel varsayımlarla tahmin edilmesidir. Bu 

nedenle, ortalama topuk gerilmesinin üst sınırını temsil eder. Aslında 

ölçümler, bu yaklaĢımın topuk yükünü yaklaĢık %40 oranında fazla tahmin 

ettiğini göstermiĢtir. Bu teorinin basitliği ve sık kullanımı, mevcut 

popülaritesini de artırmıĢtır. 

Elastik-sapma teorisi ile ifade edilen ve birim alan baĢına nihai yük 

olan kaya tuzu topuklarının mukavemeti, üç öğeye bağlıdır. Bunlar sırasıyla 

boyut ve hacim eksisi, topuk geometrisinin etkisi ve topuk malzemesinin 

özelliklerinin etkisi olarak sıralanabilir. 

4. Boyut Etkisi ve Kritik Boyut 

Laboratuvarda belirlenen verilerden yerindeki dayanım değerlerine 

azaltılması konusu, geçmiĢte özellikle maden direkleriyle ilgili çalıĢmalarda 

büyük ilgi görmüĢtür. Bununla birlikte, sadece iki yaklaĢım Prodotyokonov ve 

Hoek – Brown yöntemleri ile ümit verici sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Prodotyokonov, kaya kütlesinin gücünün aĢağıdaki denklemden tahmin 

edilebileceği bir yöntem önermiĢtir. 

 
  

  
 
  ⁄   

  ⁄   
       (5) 

 

  , kenar uzunluğu d olan kübik bir numunenin mukavemetidir,   , 

kaya kütlesinin yerinde mukavemetidir, b, kaya kütlesindeki süreksizlikler 
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arasındaki mesafe ve m, mukavemet azaltma faktörüdür. Bir dizi kaya türüne 

iliĢkin deneysel verilerden, m değerinin hem kaya malzemesinin türüne hem 

de örneğin maruz kaldığı gerilme durumuna bağlı olduğu açıktır.  

Kaya Dayanımı      Basınç       Gerilme 

>75 MPa                   2<m<5                  5<m<15 

<75 MPa                    5<m<10               15<m<30 

Kaya tuzu için laboratuvar deneylerinden elde edilen veriler 

Prodotyokonov‘un belirttiği eĢitlikte (5) veriler yerine konması ve m sabit 

değerinin alt ve üst değerleri kullanıldığında kaya tuzu madeni için elde 

edilecek yerinde dayanım değeri 5MPa - 9,3MPa arasında değiĢmektedir. 

Yerinde gerilmeleri tespit etmek yeraltı yapısının boyutlandırılmasında 

oldukça önemli olmakta özellikle kritik boyutun ortaya konulmasını 

sağlamaktadır.  

Tablo 7. Süreksizlikler arası mesafeye bağlı m ve    değerleri 

Süreksizlikler Arası 

Mesafe (mm) 

m 

Değeri 5-10 aralığı 

   

(MPa) 

100 mm 5-10 6,37-11,6 

200 mm 5-10 5-9,75 

400 mm 5-10 4,25-8,24 

600 mm 5-10 4,36-7,9 
 

Kritik boyut kavramı bilindiği üzere kayanın yapısından kaynaklı 

olarak, artan numune boyutuyla mukavemetinin azalması olgusu açıktır ve 

belli bir boyuttan itibaren yerinde mukavemetin numune boyutuna 

bakılmaksızın sabit kaldığı Bieniawsky tarafından ortaya konmuĢtur. Aslında, 

laboratuvar numunesi verilerinin yerinde değerlere çıkarılması giriĢimleri 

güvenilir olmayabilir, çünkü sabit yerinde mukavemete ulaĢıldığında en iyi 

uyum kestirilmelidir. Kritik boyut olgusunun önemi, kritik numune 

boyutundaki mukavemet değerlerinin doğrudan tam boyutlu kaya topuklarına 

uygulanabilir olmasıdır. 

Hoek ve Brown, kaya kütlesi dayanımı için deneysel bir nümerik 

model önermiĢtir önerdiler. 

      √          
         (6) 
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Burada   , kırılmadaki ana gerilimdir    uygulanan küçük ana 

gerilimdir   , tek eksenli basınç dayanımıdır ve m ve s, kayanın özelliklerine 

bağlı olan sabitlerdir. Sağlam kaya için m=mi kaya malzemesi için s=1 alan 

laboratuvar örneklerinden alınan üç eksenli test verilerine yukarıdaki 

denklemin uyumundan belirlenir. Kaya kütleleri için Hoek ve Brown (1980), 

tarafından belirlenen bu değer yerinde kayacın topuk malzemesinin kırılma 

anında taĢıyabileceği maksimum kapasiteyi gösterir.  Kaya tuzu üzerinde 

yapılan üç eksenli deneyler test edildiğinde kaya tuzu için formülün doğru 

sonuçlar verdiği görülebilir. Kaya tuzunun sahip olduğu çatlak yapısı, kaya 

kalitesi ve RMR değerleri dikkate alınarak elde edilen sonuçlar Tablo 8.‘ de 

verilmiĢtir. 

Tablo 8. Ana gerilme değerlerinin hesaplanması 

Kaya kütle kalitesi yüksek, RMR 

>85  

Çatlaksız numune  

m= 10-15  

s=0,1-1,0 

         

25,5 MPa 1,5 MPa 35 MPa 

25,5 MPa 3,0 MPa 44 MPa 

25,5 MPa 4,5 MPa 52 MPa 

25,5 MPa 0,1 MPa 8 MPa 
 

Kaya kütle sınıflandırma değerleri kullanılarak elde edilen değerler 

kazının gerçekleĢmesi ile birincil gerilme ortamının bozulması ve topuklar 

üzerinde yanal basın baĢka bir değiĢle tahkimat basıncı ortadan kalkmıĢ 

olacak bu durumda topuk ana gerilme (8MPa) etkisine girecektir. 

Kritik boyut olgusunun önemi, elbette kritik boyuttaki güç değerlerinin 

doğrudan tam boyutlu topuklara uygulanabilir olmasıdır. Boyut etkisi, 

laboratuvarda test edilen küçük boyutlu numuneler ile yerinde kazılan büyük 

boyutlu topukar arasındaki güç farkını karakterize eder. AraĢtırmalar 

göstermiĢtir ki, kömür özelliklerinin laboratuvarda ölçülen verilerden saha 

değerlerine ölçeklendirilmesi aĢağıdaki denklemle tatmin edici bir Ģekilde 

elde edilebilir (Hustrulid, 1976). 

    
 

√  
       (7) 

EĢitliği h>0.9 m yükseklikteki kübik topuklar için uygulanabilir. Bu 

eĢitlikteki k sabiti topuk malzemesinin özelliklerinde elde edilir (Gaddy 

1956). 
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    √       (8) 

Burada c kaya numunesinin laboratuvarda test edilen tek eksenli 

basınç dayanımı, D silindir numunenin çapı veya küp numunenin kenar 

uzunluğu. Birçok çalıĢmada laboratuvarda silindirik ve kübik numuneler 

üzerinde yapılan deneyler arasında farklılıklar olduğu ifade edilmiĢtir ancak 

burada D değeri için numune boyutlarının 50 mm ile 100 mm aralığında 

numunenin Ģeklinin önemi olmamaktadır. ÇalıĢmada 10 cm lik kübik 

numuneler üzerinde yapılan deneyler sonucunda elde edilen k=7337 değeri 

EĢitlik (7)‘ de yerine konulunca kaya tuzu madeni için elde edilen    değeri 

1222,8 PSI elde edilmekte bu da 8,4 MPa‘a karĢılık gelmektedir. 

5.ġekil Etkisi 

Madenlerde topuk dayanımını tahmin etmeyi amaçlayan dünya çapında 

kapsamlı laboratuvar ve yerinde araĢtırmalar yapılmıĢtır. Sonuç olarak topuk 

Ģeklinin topuk dayanımına olan etkisini tanımlamak için sayısız formül 

önerilmiĢtir. Aslında, en az 12 farklı yaklaĢım ayırt edilebilmesine rağmen, iki 

tür topuk kuvveti ifadesi baskındır. 

     (   
 

 
)      (9) 

ve 

    
  

  
      (10) 

Burada    topuk dayanımı,    kritik numune boyutlarındaki kübik 

topuk dayanımı (boyut etkisini içeren dayanım) K, α ve β katsayıları topuk 

kaya malzemesini karakterize etmektedir. Buradaki Ģekil etkisi numune 

boyutundan topuğun yıkılamazlık sınırı olan en yüksek w/h oranına kadar 

geçerlidir. 

1. Obert-Duval/Wang formülü 

Obert ve Duval 1967 de masif kaya ve elastisite üzerine yaptıkları 

laboratuvar testleri sonucunda Bunting‘in tarafından 1911 yılında elde ettiği 

formülü üretmiĢlerdir. 

     (           
 

 
)     (11) 

Formülde yer alan    topuk dayanımı,    kübik numunenin tek eksenli 

basınç dayanımı (w/h=1), w ve h topuk boyutlarını göstermektedir. 
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Obert ve Duvall‘a göre bu eĢitlik, yerçekimi yükleme Ģartları 

varsayılarak w/h oranı 0.25 den 4.0 aralığında geçerlidir. Madencilik vaka 

geçmiĢlerinden ve laboratuar kaya özelliklerinin kullanımından elde edilen 

geriye dönük hesaplamalar yoluyla, sırasıyla kısa ve uzun vadeli topuk 

stabilitesi için 2 ila 4 güvenlik faktörü türetilmiĢtir. Temel olarak, bu güvenlik 

faktörü, laboratuar dayanımından yerinde mukavemete kadar olan mukavemet 

ölçeklendirmesini hesaba katar. 

Test, kırılma meydana gelene kadar topuk boyutlarının 

küçültülmesinden ve daha sonra topuk mukavemetinin belirlenmesinden 

oluĢuyordu. Daha sonra yapılan çalıĢmalar bu eĢitliği doğrulamakta ve daha 

çok kömür madenlerine uygulanabileceğini,    değerinin kritik boyut 

belirlenmesinde uygun olduğu ancak w/h oranının 8 değerine kadar 

kullanılması önerilmiĢtir. 

2. Holland-Gaddy Formülü 

Holland ve Gaddy tarafından yapılan çalıĢmaları biraz daha ileriye 

taĢıyarak; 

   
 √ 

 
      (12) 

Burada k Gaddy değeri     √  formülünden elde edilir ayrıca w ve 

h topuk boyutlarını,    ise topukdayanımı (lb/sq ) olarak verilmektedir. 

Holland güvenlik katsayısını 1,8 ile 2,2 arasında alınmasını önermekle 

birlikte, geniĢliğin yüksekliğe oranını 2ile 8 arasında olmasının uygun 

olduğunu önermiĢtir. Holland 1973 yılında yaptığı çalıĢmalarda kömür 

madenleri için önerdiği 

     √
 

 
      (13) 

Formülle (w=h=1)    kübik topuk dayanımı kömür damarları için 

kullanılabilir kritik boyut olarak alınabilir. 

3. Salamon -Munro formülü  

1967 yılında Salamon – Munro Holland‘ın 1964 ve Greenwald‘ın 1939 

yıllarında yaptıkları çalıĢmaları kullanarak kare topuk için;  

Dayanım= K hx wβ       (14) 
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Formülünü geliĢtirmiĢ burada sabit değer madencilik ile ilgili 

uygulamalar için yapılan istatistiklerle belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma 98 adeti 

sağlam ve 27 adeti ise kırılmıĢ toplam 125 topuk üzerinde yapılmıĢtır. Çok 

küçük boyutlardaki topuklar yıkılırken sağlam kalan ve güvenli olarak kabul 

edilecek boyuttaki topuklar için; 

       
     

     
     (15) 

 

ÖnermiĢ burada p dayanım lb/sq cinsinden w ve h topuk boyutlarını 

ifade etmekle birlikte güvenlik katsayısı 1,31 ile 1,88 arasında alınmaktadır. 

Metrik sisteme çevrildiğinde ise; 

      
     

     
      (16) 

ġeklinde olup p MPa ve w-h ise metre cinsinden olacaktır.  

Kaya tuzu madenciliği uzun yıllar boyunca üretimi hiç aksamadan 

devam etmiĢ bu zaman içerisinde açılan topuklar servis süresi içerisinde 

duraylılığı bozulmadan kalabilmiĢtir. Mevcut durumda w/h oranı ortalama 

0,65-0,85 arasında değiĢecek Ģekilde korunmuĢtur. Salamon -Munro 

tarafından ortaya konulan ampirik eĢitlikler kaya tuzu için mevcut durumu 

uygulandığında topuk dayanımının p=4,03 MPa olarak elde edilmiĢtir. 

6.Sayısal Modelleme 

Bilindiği üzere deneysel çalıĢmalar hem ekonomik olarak yüksek 

maliyetlere katlanmayı ve hem de uzun zaman alıyor olması; mühendislik 

problemlerini matematiksel olarak formüle etme yoluyla modelleyerek sayısal 

çözümleme yoluna gidilmesi ihtiyacını doğurmuĢtur. Sayısal yöntemler; 

oluĢturulan modelin gerçeği gibi davranması için gerekli parametrelerin ve 

sınır koĢullarının doğru belirlenmesini gerektirir. Bu da birçok değiĢkeni 

barındıran jeolojik yapının temsil edilmesi tecrübe ve bilgi ile mümkündür. 

Sonlu elemanlar, sonlu farklar, ayrık elemanlar yöntemi ve diferansiyel 

yöntemleri en çok kullanılan yöntemler olmakla beraber hibrit yöntem olarak 

ifade edilen birleĢik integral ve diferansiyel yöntemler de kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler gerilmelerin tespitinde ve zaman bağlı geliĢen deformasyonların 

durumu hakkında tasarım açısından önemli sonuçlar vermektedir.  

Itasca Mineapolis firması tarafından piyasaya sürülen ve birçok 

araĢtırmacı tarafından kullanılan FLAC2D Entegre Sonlu farklar yöntemini 

kullanarak çözümleme yapmaktadır. FLAC2D Hızlı Lagrange Analizi, zemin, 
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kaya, yeraltı suyu ve zemin desteğinin iki boyutlu geliĢmiĢ jeoteknik analizi 

için sayısal modelleme yazılımıdır. FLAC, jeoteknik, inĢaat ve maden 

mühendisleri tarafından analiz, test ve tasarım için kullanılır. Süreklilik 

analizi gerektiren her türlü geoteknik mühendislik projesini barındıracak 

Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

FLAC, birkaç aĢamadan oluĢan problemler, büyük yer değiĢtirmeler ve 

gerinimler, doğrusal olmayan malzeme davranıĢı veya kararsız sistemler gibi 

karmaĢık davranıĢları modelleyebilen açık bir sonlu fark formülasyonu 

kullanır. 

Bir çok araĢtırmacı tarafında Tuzluca maden sahasında ve çevresinde 

oldukça fazla jeolojik araĢtırma yapılmıĢ olup üst tarafta marn ve kil den 

oluĢan tabaka zaman zaman jips mercekleri ile kendini göstermektedir. ĠĢte bu 

yapı içerisinde bahsedilen Tuzluca formasyonunda yer alan kaya tuzu 30° ‗lik 

eğimli tabakalanma ile KD doğrultusunda 30° açı ile dalım göstermektedir.   

Yüzlerce yıl önce baĢlayan ve tuz yatağının birçok yerinden geliĢi güzel 

üretimler yapılmıĢ ve eski üretim boĢlukları söz konusu terapi merkezinin 

üzerinde yer almaktadır. Terapi merkezi 1120 kotunda yeryüzü seviyesinde ve 

düz ayak giriĢli galeri ile gerçekleĢmektedir. Üzerinde 40 m lik bir arazi yükü 

söz konusudur. Üretim yöntemi oda-topuk olup oda ve topukların Ģekli kare-

prizmadır. Boyutları ise oda ve topuk geniĢliği (W) 9 m, yüksekliği ise (H) 11 

m‘ dir. Topuk yüksekliği (H) ve topuk geniĢliği (W) oranı 0,786‘dır. Sayısal 

çözümleme çalıĢmaları için ġekil 10.4‘de sunulan genel modelde kaya tuzu 

içerisinde 2 adet oda-topuk modellenmiĢtir.Tuzluca tuz madeninin giriĢ 

koridorları kazıldıktan sonra, ana kütle içindeki tuzu üretimi oda topuk 

yöntemiyle gerçekleĢtirilmektedir. Üretim galerileri ve topuk boyutları genel 

olarak standart ölçülerde ve alıĢılagelmiĢ yöntemlerle ilerlemektedir. 

Programda kullanılan sınır koĢulları kaya tuzunun sahip olduğu fiziksel ve 

mekanik özellikleri tamamen temsil eden sırasıyla tek eksenli basınç dayanımı 

25,5 MPa, makaslama dayanımı 5,5 MPa, içsel sürtünme açısı 43,2° , 

kohezyon 5 MPa, özgül ağırlık 2180 kg/m3 , elastik modül 2,4 GPa, poisson 

oranı 0,16, yerçekimi ise 9,81 s/m2 olarak alınmıĢtır. Elde edilen model ġekil 

15.‘de verilmiĢtir. 
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ġekil 15. Flac2D‘de oluĢturulan model 

Genel olarak en büyük yer değiĢtirme y doğrultusunda Ģekil 16‘de de 

görüldüğü üzere düĢey doğrultuda ve yaklaĢık olarak 0,005687 m civarında 

gerçekleĢmiĢtir.  

ġekil 15'deki odaların tavanlarında meydana gelen yer değiĢtirmelerin 

yanı sıra gerçekleĢen yüzey oturmaları da ġekil 17'de gösterildiği gibi, yüzey 

oturmasının 2.8 mm olduğu ve odaların tavanında ġekil 18'de gösterildiği gibi 

maksimum y doğrultusunda yer değiĢtirmesi 5.6 mm'dir.  
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ġekil 16. GerçekleĢen yer değiĢimleri 

 

ġekil 17. Yüzeyde gerçekleĢen oturma miktarı 
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ġekil 18. Oda tavanlarında gerçekleĢen yer değiĢimleri 

Ana gerilme  1 konturları, maksimum miktarın meydana geldiği ġekil 

19 ve ġekil 20'de gösterilmiĢtir. Odaların köĢelerinde 3 MPa olan maksimum 

kayma gerilmesi tavanda 2,5 MPa civarındadır (ġekil 21). 

 

ġekil 19. Yer değiĢimlerin oluĢturduğu eĢ eğriler 



 
 149 

 

ġekil 20. Ana gerilme eğrileri 

 

ġekil 21. Maksimum kayma gerilmesi artıĢlarının eĢ eğrileri 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 
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Yeraltı boĢluğunun çevresinde oluĢan gerilmelerin büyüklüğü ve 

dağılımı; üzerindeki örtü tabakasının kalınlığına, yoğunluğuna ve jeolojik 

geçmiĢine bağlı olarak değiĢmektedir. Derinliğe bağlı olarak artan birincil 

gerilmeler ve üretim sonucunda oluĢan ikincil gerilme durumu ortamı 

oluĢturan kayaçların içsel parametreleri ve kazı geometrisi dikkate alınarak 

hesaplanması ve zaman içinde nasıl davranacağı kestirilmelidir. Bu nedenle 

daha önceden yapılan çalıĢmalardan elde edilen ampirik, analitik ve nümerik 

yöntemler kullanılmaktadır. 

Oda topuk yöntemi aslında ciddi avantajlara sahiptir ancak sınırlı bir 

uygulama derinliğine sahiptir. Temel husus topuğa gelen yüklerin topuk 

dayanımını aĢması durumunda topuğun kırılması mümkün olacaktır. Bu 

açıdan topuğun tek eksenli basınç dayanımı uygulanacağı derinliği de 

sınırlamıĢ olacaktır. Yüksek basınç dayanımına sahip kayaçlar için derin 

üretim sahaları oluĢturmak daha mümkün olacaktır. Bir diğer değiĢken ise 

üretim oranı karar verilen üretim oranı arttıkça topuk boyutları azalacak 

uygulanacağı derinlikte düĢecektir. Üretim oranının düĢürülmesi daha fazla 

tuzun yeraltında bırakılması anlamına gelir ki bu da ekonomiklikten 

uzaklaĢacaktır. 

Tuzluca Kaya tuzuna ait fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi 

amacı ile yapılan laboratuvar çalıĢmalarında elde edilen (yoğunluk, prozite, 

Schmidt sertlik, tek eksenli basınç dayanımı, dolaylı çekme dayanımı, üç 

eksenli basınç dayanımı) sonuçlar;  

1. Yoğunluk 2,18 gr/cm3, doymuĢ yoğunluk 2,24 gr/cm3 ve porozite % 

2,30 değerleri ile suya karĢı dayanımı düĢük olduğu ortadadır. 

2. Schmidt sertlik testi ile çok sert olarak tarif edilecek sınıfta olan 

ortalama 31,86 değeri elde edilmiĢtir.  

3. 3.Birezilyan deneyi sonucunda kayacın dayanımı ortalama 1,47 

MPa bulunmuĢtur. 

4. Kaya tuzundan alınan karot numuneleri ve laboratuvarda hazırlanan 

100x100 mm küp numuneler üzerinde bir seri tek eksenli basınç 

dayanımı deneyi gerçekleĢtirilmiĢtir. Silindir numuneler üzerinde 

yapılan deneylerde kaya tuzuna ait tek eksenli basınç dayanımı 

değerinin ortalama 23,83 MPa, küp numuneler üzerinde yapılan 

deneylerde elde edilen sonuçlara (ortalama 25.5 MPa)  yakın çıktığı 

tespit edilmiĢtir. 

5. 5.Tuzluca Kaya tuzu madeninden alınan numunelerin bir kısmıyla 

yapılan üç eksenli basınç dayanımı testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde 
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edilen sonuçlar ile Mohr Diyagramları çizilmiĢ ve kaya tuzuna ait 

içsel sürtünme açıları ve kohezyon değerleri bulunmuĢtur. Mohr 

diyagramından kaya tuzuna ait kohezyonun 5,5 Mpa içsel sürtünme 

açısının ise 43,2° olduğu tespit edilmiĢtir. 

6. Laboratuvarda yapılan tek eksenli basınç dayanımı deneyleri 

sonucunda elastik modül değeri 2,4 GPa ve Poisson oranı değeri  

0,16 olarak elde edilmiĢtir.  

Kaya tuzu maden ocağı tasarımında ve topuk geometrilerinin 

belirlenmesinde üretim oranı ve emniyet göz önünde bulundurulması gereken 

en önemli iki faktördür. Derinlikle direk iliĢkili olan bu faktörler, yeraltı 

üretiminde odaların ve bırakılacak topukların boyutlarının belirlenmesi hem 

iĢletmenin karı hem de çalıĢma emniyeti açısından uzmanlık gerektiren 

konulardır. Temel olarak topuk üzerine gelecek basıncın topuğu oluĢturan 

kayanın basınç dayanımını aĢmayacak büyüklükte, topuk boyutunun açılacak 

geometrik açıklığın duraylılığını sağlayacak boyutta aynı zamanda iĢletmenin 

hedeflediği üretim miktarının da karĢılanabiliyor olması için gerekli üretim 

oranı nispetinde sınır koĢullarının tanımlanıyor olması gerekmektedir. Buna 

göre: 

1. Tuz terapi merkezinin bulunduğu derinlik dikkate alınarak sisteme 

gelecek derinlik basıncı    = 4,743 kg/cm2 olduğu hesaplanmıĢtır. 

Kaya tuzu için laboratuvar deneylerinde elde edilen en küçük tek 

eksenli basınç dayanımı 137,5  kg/cm2 olmuĢtur. Topuğun stabilitesi 

için gerekli Ģart    ≤    olduğundan topuğun stabilitesinin 4,743 

kg/cm2 < 137,5  kg/cm2 güvenlik sınırları içindedir. Bu Ģartlarda 

emniyet katsayısı oldukça yüksektir. 

2. Oda topuk yönteminde açıklık çevresinde kazı sonrası oluĢan 

gerilme dağılımını etkileyen parametrelerden birisi de derinliktir. 

Derinliğe bağlı olarak düĢey ve yatay gerilmeler birbirlerinden 

farklılıklar gösterebilir. Kayacın dayanımından yola çıkılarak elde 

edilen kritik derinlik kaya tuzu terapi merkezi için 117 m‘dir. Bu 

değer terapi merkezinin stabil olduğunu göstermektedir. 

3. Bieniawski (1984) tarafından yapılan çalıĢmalarda geleneksel olarak 

ifade edilen topuk basıncı hesabında elde edilen en küçük ve en 

yüksek (2,57 – 4,84) emniyet katsayıları ile sistemin oldukça 

güvenli bölgede olduğu görülmüĢtür. 
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4. Prodotyokonov, kaya kütlesinin sahip olduğu süreksizlik ve 

aralarındaki mesafenin durumu topuk dayanımını direk etkilediğini 

ifade etmiĢ buradan hareketle topuk dayanımının yani yerinde 

dayanımın tahmininde önemli sonuçlar ortaya koymuĢtur. Kaya tuzu 

için elde edilen yerinde dayanım değeri 5MPa - 9,3MPa arasında 

tespit edilmiĢ olup kayanının dayanım değerlerinin oldukça altında 

olduğu görülmüĢtür. 

5. Hoek ve Brown (1980), tarafından belirlenen topuk malzemesinin 

kırılma anındaki taĢıyabileceği maksimum yükün hesabında kaya 

tuzu üzerinde yapılan üç eksenli deneyler test edildiğinde kaya tuzu 

için formülün doğru sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Kaya tuzunun 

sahip olduğu çatlak yapısı, kaya kalitesi ve RMR değerleri dikkate 

alınarak elde edilen verilerle kazı sonucu ortaya çıkacak yeni 

gerilme durumu dikkate alındığında topuk için gerekli olacak 

  değeri çok küçük olacağından topuk üzerine gelen yük ise 8 

MPa‘dan küçük olacaktır. 

6. Laboratuvarda test edilen küçük boyutlu numuneler ile yerinde 

kazılan büyük boyutlu topuklar arasındaki dayanım farkını 

karakterize edebilmek amacı ile Grady formülü kullanıldığında 

topuk dayanımı 8,4 MPa olrak bulunmuĢtur. Bu da sisteme gelen 

yükler açısından oldukça güvenilirdir.  

7. Madencilik vaka geçmiĢlerinden ve laboratuar kaya özelliklerinin 

kullanımından elde edilen geriye dönük hesaplamalar yapan Obert 

ve Duvall‘a göre kaya tuzu topuklarının w/h oranı 0.25 den 4.0 

aralığında olmuĢtur. Mevcut kaya tuzu topuklarının w/h oranı 

değerler arasında kalmaktadır. 

8. Salamon-Munro tarafından ortaya konulan ampirik eĢitlikler kaya 

tuzu için uygulandığında w/h oranı ortalama 0,65-0,85 arasında ve 

topuk dayanımı ise p=4,03 MPa olarak elde edilmiĢtir. Bu değer 

topuklara gelen yükün 47,43 ton/m2 oldukça üstünde olup topuğun 

kırılmadan ayakta kalacağını göstermektedir.  

9. ITASCA FLAC2D ile yapılan sayısal analiz mevcut topuk 

boyutlarına bağlı kalınarak oda açıklık boyutları değiĢtirilmemiĢ 

orijinal boyutu korunarak sisteme girilmiĢtir. Bu sayısal analiz 

mevcut maden ocağı Ģartları dikkate alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġekil 14‘de verilen modelde topuk yüksekliğinin H=11m topuk 

geniĢliğine W=9m kullanılarak model hazırlanmıĢtır. 

Simulasyondan elde edilen sonuçlara göre oda tavanında ortalama 
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yüzey oturmasının 2.8 mm olduğu yine maksimum deplasmanın y 

doğrultusunda 5.6 mm civarında gerçekleĢtiği görülmüĢtür. 

10. Sayısal analiz sonucunda en yüksek asal gerilmelerin köĢelerde 

meydana geldiği ve buralar da  meydana gelen en büyük asal 

gerilmelerin 3.5 MPa civarında gerçekleĢtiği, tavanda ise oluĢan 

sekonder gerilmelerin maksimum 2.5 MPa civarında olduğu tespit 

edilmiĢtir. Elde edilen bu değerlerin kaya tuzunun dayanımından 

daha düĢük olması nedeniyle sistemin güvenli kalmasını 

sağlamaktadır. 

Terapi merkezinin stabilitesinin araĢtırılmasına yönelik yapılan 

çalıĢma sonucunda, elde edilen bilgiler farklı tasarım ve teoriler ile 

karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢ ayrıca bilgisayar ortamında sayısal 

olarak oluĢturulan model ile sistemin zamana bağlı davranıĢ ve 

deformasyon gerilme durumları incelenmiĢtir. Kaya tuzunun jeolojik 

parametrelerinin yeraltı iĢletmesine ve oda topuk üretim yöntemine 

uygun olması nedeni ile elde edilen verilerle daha derin üretim 

seviyelerinde bile ayakta kalabileceği ortadadır. Ancak bırakılan 

topukların iĢletme derinleĢtikçe veya katlar oluĢtukça daha da geniĢ 

olması, tavan yüksekliklerinin ise daha alçak olması gerekmektedir.  

ĠĢletme derinliklerindeki artıĢ, topuk boyutlarının 

belirlenmesinde, kaya tuzunun mekanik dayanımını daha etkin hala 

getirmektedir. Yüksek dayanımına sahip tuzun daha derinde, daha 

küçük topuk boyutları ile güvenli ve dolayısı ile yüksek üretim 

oranında iĢletilmesi mümkündür. Bu bakımdan daha derin kaya tuzu 

iĢletmeciliğine geçilmeden önce, mutlaka kayacın içsel parametreleri 

ile birlikte derinlik, üretim oranı, güvenlik faktörü ve topuk geometrisi, 

planlama aĢamasında net olarak ortaya konulmalıdır. 
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