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CROSS-LAYER DESIGN IN WIRELESS AD HOC AND SENSOR NETWORKS  
 
 
Kemal E. TEPE*  
 
Electrical and Electronic Engineering Department, Yeditepe University, ISTANBUL 
 
Received/Geliş: 27.05.2010 
 
 
ABSTRACT 
 
This article explains a new paradigm in networking called cross-layer design (CLD), which differs from 
conventional layered protocol architecture. With CLD, parameters of one layer can be used in optimization of 
another layer, and interactions among layers are permitted. Two examples of CLD approaches used in mobile 
ad hoc networks (MANETS) are provided to illustrate the effectiveness of CLD. The first example is using the 
energy level and consumption parameters depended on transmission range (Physical layer) in the packet 
routing (Network layer). The second example is including link stability information in network routing. Even 
though CLD offers benefits, there are challenges as well. These challenges are outlined here. 
Keywords: Wireless networks, cross-layer design, wireless networks, mobile ad hoc networks.  
 
 
TELSİZ HABERLEŞMELİ ANINDA KURULABİLEN VE SENSÖR AĞLARI ÇAPRAZ-YÜZEY 
DİZAYNI 
 
ÖZET 
 
Bu makale yeni yöntem olarak öne çıkan telsiz haberleşmeli ağlarda çapraz yüzey dizaynın (ÇYD) 
farklılıklarını anlatacağız. ÇYD diğer geleneksel ağ protokollerinden farklı olarak ara yüzeyler arasında bilgi 
alışverişi yapılmasını sağlar. Böylece, bir yüzeyin kullandığı parametreler diğer yüzeyde kullanılabilir, 
bununla daha verimli bir sistem kurulabilir. ÇYD’nin yararlı olduğu iki örneği ÇYD’nin efektif olduğunu 
göstermek için burada sunacağız.  Birinci örnek de, ÇYD ağdaki enerji tüketimini aza indirmek için iletişim 
uzaklığını ayarlayan mekanizma ile paket yolu bulma yöntemlerinde kullandık ve verimi arttırdık. Diğer 
örnek de ise haketli kullanıcıların hızlarını paket yolu bulma yöntemlerinde kullandık, bu yöntem bize daha 
kararlı paket yolları bulunmasını sağladı ve ağın verimliği arttı. ÇYD’nin başarılı olmasına rağmen, çeşitli 
sorunları da beraberinde getirir. Bu sorunları da burada açıklayacağız. 
Anahtar Sözcükler: Telsiz haberleşme ağları, çapraz-arayüzlü dizayn, haketli ve anında kurulan ağlar. 
  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
In the last decade, several transformations took place in wireless networks. First, wireless 
networks were forced to transfer more data than voice with increasing internet use in the mobile 
devices. That is why research and development to increase link capacity of wireless networks was 
accelerated to accommodate high data rates, which lead to several key innovations like space time 
codes (STC), multiple input multiple output (MIMO) systems (i.e., multiple transmitter and 
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multiple receiver antennas) [1], iterative  decoding techniques in forward error correction coding 
[2], and user cooperation diversity [3, 4]. With those innovations, wireless communication links 
can now provide few megabits per second in a wide area networks like the third generation (3G) 
cellular networks [5] to several hundred megabits per second like IEEE 802.11 networks (i.e., 
WLAN) [6]. The second transformation in wireless networks happens in the network architecture; 
the early wireless networks (the first and the second generation cellular communication systems) 
were centrally controlled, where base stations manage access, mobility and other important 
aspects of the network. Networks like WLAN have distributed network architecture (also known 
as ad hoc networks) that gained popularity because of flexible user access, easy installation and 
configuration, and relatively larger bandwidth per user. All of those decrease the cost of network 
operation for the system providers and transferred bit per second for the users. 

While these transformations are taking place in wireless networks, the architecture of 
the network, based on Transport Control Protocol and Internet Protocol (TCP/IP) or Open System 
Interconnection (OSI) reference models [7], was developed for wired networks. Both TCP/IP and 
OSI use layered network architectures, where networking tasks divided into subtasks to optimize 
the networking problems. This model is called layered networking architecture model, and 
subtasks are layers of the model. The layers solve and optimize different networking problems 
independently from each others. But these optimizations were made for wired networks in which 
the problems in the link rarely occur and users are largely stationary. Wireless users are mobile 
while using the network. This mobility changes properties of wireless links, like signal strength 
and transmission bit rate. Another problem that is inherent with the mobility is changing network 
topology where connections to the neighbouring nodes and routes alter constantly. Link and 
topology changes put strains on the layered network architecture and break down independency 
among layered protocols. For example, transport layer is unaware if the packets are not 
acknowledged because of link failure, topology change, or congestion in the network. The last 
one, congestion, is the most probable cause of this problem in wired networks, and the transport 
layer is designed to treat this problem. When acknowledgement packets arrive late to the transport 
layer because of problems other than congestion, the performance of the transport layer suffers. 
This low performance of TCP/IP in the wireless networks was measured in [8]. This study 
showed that the independency of the layered architecture breaks down in wireless networks and 
new approach in network protocol design must be introduced for wireless networks. This new 
approach is called cross-layer design (CLD). CLD is considered necessary for wireless networks 
[9, 10, 11].  

In this paper, we review and provide details in CLD approaches. Particularly CLD 
approaches in mobile ad hoc routing problems. The following section will briefly explain CLD in 
mobile ad hoc networks (MANETs). The third and forth sections will provide CLD approaches in 
MANETs routing, and challenges in CLD. The last section will provide conclusions and future 
directions for CLD.      
 
2. CROSS-LAYER DESIGN IN WIRELESS NETWORKS  
 
TCP/IP (i.e. Internet) reference model as well as CLD is illustrated in Figure 1. In this figure, the 
shaded section illustrates the traditional layering approach used in the Internet. In the Internet 
layering, each layer performs certain tasks, and protocols optimize their operations independently 
from protocols of other layer. The only interaction occurs between the adjacent layers by passing 
the protocol data units (PDUs) through the service access points (SAP). For example, an 
application layer protocol, such as email, ftp and http, prepares its data and transfers it to the 
transport layer. While transferring the data, the application layer protocol only identifies which 
the transport layer protocol will be used, for example if the data 
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Figure 1. TCP/IP layers (shaded area), and integration of CLD with TCP/IP 
 
need reliable transmission, then TCP will be used, or if the data do not need reliable transmission 
(i.e., tolerate loss), then User Data Protocol (UDP) is used. However in CLD, a parameter in one 
of the layers can be used in the optimization of another layer. For example, Alonso et. al. [12] 
proposed a CLD between physical layer (PHY) and medium access control (MAC) layer to 
improve spectrum efficiency of a code division multiple access (CDMA) system, where 
transmission rate in the PHY is adapted based on number of users and their transmission power 
levels at the MAC layer. Local congestion information in the MAC layer is utilized in the network 
layer routing protocols [13]. In that, the contention window parameter in MAC layer, needed for 
collision avoidance mechanism in the MAC, is utilized to construct routes. In that, nodes whose 
contention window parameter is lower have higher probability in participating routing than nodes 
with higher contention window parameter. In this CLD approach, the overal delay efficiency of 
the network benefits from the CLD as well [14]. Selecting an energy efficient route using CLD 
approaches significantly improved time that the network was operational for a given energy level. 
A unified CLD approach was proposed for WSNs to improve energy efficiency [15], where MAC 
congestion avoidance was utilized for energy efficiency in WSNs. A CLD approach between 
MAC and PHY layers for WiMAX systems is proposed in [16]. The WiMAX’s MAC layer 
schedules users access based on their signal-to-noise ratio (SNR) (i.e., channel state information) 
where users with better channel state (better signal to noise ratio) transmit with better 
transmission rates and occupy the channel shorter amount of time. That proposition improved 
system throughput 25 to 60 percent. Quality of service (QoS) parameters in wireless networks 
were improved with CLD approaches [17], such as the performance of voice over Internet 
protocol (VoIP) [18]. Stine in [19] strongly advocates CLD approaches for wireless networks, 
some of the CLD approaches for wireless networks are outlined in [10].  

One of the most effective implementation of CLD will be in MANETs and WSNs 
because these two networks are designed to have self configuration and organization properties 
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and do not need infrastructure. Those properties can only be accomplished when nodes act as a 
router as well as an ordinary node. That is why applying CLD with routing protocols improve the 
network efficiency significantly in routing, energy conversion, and other network performances.   
 
3. COMBINING CLD WITH ROUTE DISCOVERY PROTOCOLS IN MANETs 
 
In MANETs’ routing, two primary routing mechanisms are used: (1) proactive and (2) reactive. 
Nodes in proactive routing constantly share and update their routing information and keep their 
routing tables fresh. This constant routing updates consume significant network resources both 
energy and bandwidth. Reactive routing differs from proactive routing how it discovers routes. 
Reactive routing initiates a route discovery algorithm when a route is needed. This conserves 
precious resources in the MANET and WSN. CLD can be very effective with reactive routing 
protocols for further increase the efficiency and optimize the system performances. 

In reactive routing protocols, when a source has a packet for an arbitrary destination, it 
searches its routing table to find a route to this destination. If there is no route for the destination, 
the source initiates a route discovery mechanism. The route discovery mechanism starts by 
broadcasting a route request packet (RREQ). Neighbouring nodes around the source broadcast 
this RREQ and their neighbours rebroadcast the packets to their neighbours. This process 
continues until all the nodes in the network receive and process the RREQ. When the destination 
node receives this RREQ, it discovers that the source node has a packet for itself and replies to the 
RREQs by another packet called route reply packets (RREPs). The RREP can be rebroadcasted or 
sent back through the path that the RREQs followed to reach the destination. The destination can 
receive more than one RREQ, since there can be more than one path from source to destination. 
Whether the destination replies to all these different requests or not depends on the particular 
routing algorithm, but this does not change the general structure of the route discovery 
mechanism. 
 

 
 

Figure 2. Route discovery mechanism in DSR with CLD, and routing table for S. 
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Route discovery mechanism provides an excellent platform for CLD approaches in 
MANETs. The CLD parameters can be distributed with RREQs and RREPs. Also the changing 
conditions of the nodes can be updated at each RREQ broadcast. The route discovery mechanism 
with CLD is illustrated in Figure 2. The CLD parameters are inserted in the RREQ at each node 
before they are broadcasted. In the figure, route discovery mechanism used in Dynamic Source 
Routing (DSR) [10] is particularly illustrated, where S denotes the source node, and D denotes the 
destination node. Each RREQ packet along the route S-E-F-J-D is shown. In the original DSR, 
the nodes only inserts their node identification numbers in the RREQs but in the CLD approach, 
they both insert their identification numbers and their CLD parameter, such that the network or 
other nodes make use of this parameter in the CLD. Distributing parameters used in CLD within 
the route discovery mechanism is tested in several different CLD approaches. Next we will 
present two of these approaches. 
 
a) Minimum Energy Dynamic Source Routing 
 
One of the CLD approaches is to provide minimum energy routing in the wireless networks. In 
this routing strategy, the metric is how many packets a route can deliver before one of the nodes 
in this route ceases its operation because of battery exhaustion.  In order to find maximum number 
of packets that can be transferred by this route, each node calculates how many packets it can 
transmit to the next hop with a power control mechanism before it depletes its energy, and inserts 
this number in RREQ. The destination node finds the minimum of these maximums and returns 
this value to the source with RREP. If there is more than one route from source to destination, 
then the source selects the route that can transfer the maximum number of packets by using the 
values that came with RREPs. This approach has two benefits. One of them is overall energy 
consumption of the network is reduced by transmit power control, and the other one is that the 
network is operational longer by selecting routes, which last longer. More details in this approach 
can be obtained from [14]. With this modification, 60 percent energy efficiency can be achieved. 
 
b) Link Expiration Time Approach 
 
Another CLD approach that utilizes the RREQ to disseminate CLD parameter is in vehicular 
networks [21]. One of the major problems in mobile networks is link failures or breakages. If the 
nodes estimate how long a link will be available, then the routing protocol can select a route that 
lasts longer. This improves throughput of the network. In this approach, CLD parameter is link 
expiration time (LET) of the link. LET is calculated using the transmission range of the nodes and 
relative speeds of the transmitting and receiving nodes.  LET is an indication of link stability. 
Routing protocol that utilizes the LET values finds a route that can be more stable. Route 
discovery mechanism is modified to carry LET values. Another modification was done how 
nodes react to route discovery messages (i.e., RREQs). The area around a source is classified into 
three regions based on the transmission range and relative speeds. These transmission regions are 
undesirable coverage area, reliable area and unreliable coverage area. These regions are illustrated 
in Figure 3. Nodes in the undesirable coverage area are too close to the source node. When those 
nodes are used, the network needs too many links between the source and destination.  
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Figure 3. Coverage areas in the CLD approach in routing of MANETs. 
 

Nodes in the unreliable coverage area are close to the edge of the transmission range, 
and they can be out of the range with high probability. This increases probability of the link 
failure, and any route that utilizes such links can be broken sooner. Because of these, the nodes in 
the reliable region will forward any RREQ and nodes in the other regions refrain from 
rebroadcasting of RREQ to avoid routes that include them. With these provisions, using LET and 
coverage regions in packet routing, which is a CLD approach, improved the routing performance. 
The CLD approach was tested with ad hoc on demand routing protocol [22]. The packet delivery 
ratio of the network with AODV-CLD routing did not drop below 95 percent, while packet 
delivery ratio of other schemes dropped significantly. Coverage area approach with AODV 
(AODV-RCA) achieved 90 percent delivery ratio, and conventional AODV had only 78 percent 
delivery ratio when there 14 hops between source and destination. 

 

 
 

Figure 4. Packet delivery ratios vs. average number of links in a route (hop count) 
 

K. E. Tepe                                                                                       Sigma 28, 66-73, 2010 



 
 

 72

4. CHALLENGES IN CLD 
 
Although CLD is shown to be effective in wide range of scenarios, the CLD approaches have 
challenges. There is no unified approach for CLDs and each solution is unique for a specific 
problem. In addition to this, integration of network layers creates network protocol stack that is 
hard to manage and can be even unstable [23]. Timing of the optimization parameters in different 
layers has different scales. For example, fading in PHY occurs in microseconds, but routing 
decisions are made in milliseconds and using instantaneous channel state information in routing 
will be deteriorating [9]. Another challenge, how heterogeneous networks (networks with 
different user architectures like some wireless and some wired) utilize CLD approaches. When 
nodes in the network have heterogeneous architectures, they have different protocol layers, and 
CLD parameter that tunes one of the architecture can affect the other adversely. That is why CLD 
needs to be transparent to the other network architectures in the network. CLD may also face 
problems in standardization process, where including many CLD approaches can be difficult in a 
meaningful standard.   
 
5. CONCLUSIONS 
 
This article provided glimpse of what CLD can offer to wireless networks, particularly for 
MANETs and WSNs. Simulation studies and proposals of CLD approaches are abounded in the 
literature. There are opponents of CLD as well. But for wireless networks and communication 
systems CLD approaches that encapsulate Physical-Data link-Network layers are widely 
accepted. Here we presented two case studies. One of them is CLD approach for energy 
efficiency, and the other for routing stability. With such benefits, CLD will be the tool to use to 
meet ever increasing demand for high data rates in wireless networks. 
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ABSTRACT 
 
In this paper, Enterprise Resources Planning (ERP) software package selection problem is handled, that is 
very important for companies, and a fuzzy-analytic network process based approach is proposed to solve this 
selection problem. First, the proposed approach is detailed, and then its applicability is shown via a numerical 
example by determining the specifications of an ERP package to correspond the requirements of automotive 
industry and selecting the most appropriate package. 
Keywords: Enterprise resources planning, fuzzy logic, analytic network process.   
 
 
KURUMSAL BİLGİ SİSTEMİ SEÇİMİNDE BULANIK-ANALİTİK AĞ SÜRECİ TABANLI BİR 
YAKLAŞIM 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, işletmeler için büyük önem taşıyan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) yazılım paketi seçimi 
problemi ele alınmakta ve bu problemin çözümüne yönelik olarak bulanık-analitik ağ süreci tabanlı bir 
yaklaşım önerilmektedir. Önerilen yaklaşım, otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak KKP yazılım 
paketinin özelliklerinin belirlenmesi ve en uygun paketin seçilmesine yönelik olarak sayısal bir uygulama 
örneği üzerinde açıklanmakta ve uygulanabilirliği gösterilmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Kurumsal kaynak planlaması, bulanık mantık, analitik ağ süreci. 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) kavramı en genel şekilde, bir şirkette süregelen tüm bilgi 
akışının entegrasyonunu sağlayan ticari yazılım paketleri olarak tanımlanabilir [1]. KKP, 
organizasyonlar için ayrıntılı bir bilgi yönetim sistemidir. KKP, bir organizasyonun bilgi sistemini 
standart hale getirerek omurgasını oluşturur. Geniş çaplı bir çözüm sistemidir, böylece doğru 
bilgiyi, doğru insanlara, doğru zamanda iletir.  

1990’ların ortalarından itibaren KKP yazılım pazarı, bilişim teknolojisi endüstrisinin 
yıllık %30-40’lık ortalama büyüme oranıyla en hızlı büyüyen dilimi olmuştur [2,3]. Bu nedenle 
pazara sürekli yeni yazılım alternatifleri girmekte, bu çeşitlilik karşısında işletmeler kendilerine 
en uygun yazılımın belirlenmesi problemiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. KKP paketleri yüz 
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binlerce hatta milyonlarca dolar maliyete sahip olduğu için bir KKP çözümünün satın alınması, 
firmaların sermaye bütçelerinin önemli bir kısımını kapsayan yüksek maliyetli bir faaliyettir [4]. 
İşletmeler için en uygun KKP paketinin seçimi çok zor ve yorucu bir süreçtir [5]. Bu nedenle 
gereksinimleri karşılayan bir yazılım paketi seçimi, birbiriyle çatışan birçok faktörün tüm 
boyutlarıyla incelenmesini gerektirmektedir. Bu da araştırmacıları, KKP yazılım paketlerini 
değerlendirirken ve seçerken daha iyi yollar ve yöntemler araştırmaya sevketmektedir [6].  

Bu çalışmada otomotiv sektörünün ihtiyaçları baz alınarak incelenen firmalar 
çerçevesinde sektöre en uygun KKP yazılım paketinin belirlenmesine çalışılmaktadır. Motorlu 
taşıt aracı üreten otomotiv sektörü, sanayisi gelişmiş dünya ülkelerinin ekonomilerinde ilk sırada 
yer almakta ve ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Çünkü otomotiv sanayii demir-
çelik, petro-kimya, lastik gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik 
gelişmenin de sürükleyicisi konumundadır. Turizm, altyapı ve inşaat ile ulaştırma ve tarım 
sektörlerinin gerek duyduğu her çeşit motorlu araçlar sektör ürünleri ile sağlanmakta, dolayısıyla 
bu sektördeki değişimler, ekonominin tümünü yakından etkilemektedir [7]. 
 

 
 

Şekil 1. Türkiye’de Motorlu Taşıtlar Parkının Bölgesel Dağılımı 
 

2007 yılında Türkiye’de 6,5 milyonu otomobil olmak üzere toplam motorlu taşıt parkı 
9,8 milyon adede ulaşmıştır. Araç parkının %36 gibi önemli bir bölümü Marmara Bölgesinde 
bulunmaktadır. Bu bölgeyi %20 ile İç Anadolu ve %16 ile Ege Bölgesi, %12 ile Akdeniz, %9 ile 
Karadeniz, %4 ile Güney Doğu Anadolu ve %4 ile Doğu Anadolu Bölgesi izlemektedir. 2007 yılı 
araç parkının bölgesel dağılımı Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu denli büyük bir pazarda rekabet 
edebilmek için firmalar özellikle elektronik veri transferi, kalite yönetimi, ürün tasarımı, proje 
yönetimi ve üretim yönetimi gibi konularda tüm bu bölümlere hitap eden modülleri içerisinde 
barındıran, tam bütünleşik çalışabilen bir KKP yazılımına ihtiyaç duyar [8]. 

Bu çalışmada, işletmeler için büyük önem taşıyan KKP yazılım paketi seçimi problemi 
ele alınmakta ve bu problemin çözümüne yönelik olarak bulanık-analitik ağ süreci tabanlı bir 
yaklaşım önerilmektedir. Önerilen yaklaşım, otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak KKP 
yazılım paketinin özelliklerinin belirlenmesi ve en uygun paketin seçilmesine yönelik olarak 
sayısal bir uygulama örneği üzerinde açıklanmakta ve işlerliği gösterilmektedir. 
 
2. BULANIK MANTIK VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ ENTEGRASYONU 
 
Burada, analitik ağ süreci metodolojisi ve bu metodun bulanık mantıkla nasıl 
bütünleştirilebileceği formülasyon ve uygulama adımları temelinde açıklanmaktadır. 
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2.1. Analitik Ağ Süreci 
 
Analitik Ağ Süreci (AAS) metodu Saaty [9] tarafından 1975’te geliştirilmiştir. Bu metot, Analitik 
Hiyerarşi Süreci (AHS) metodunun bir genişlemesidir. Gerçekte, çeşitli kuralların 
hiyerarşisindeki elemanlar genelde bağımsızdırlar. Alt-düzey elemanlar ayrıca üst-düzey 
elemanlar üzerinde etkilidirler. Burada bir geri besleme ilişkisi vardır. Bu gibi durumlarda 
sistemin yapısı bir ağa benzemektedir. AAS modeli bu tip ağ sistemi yapısından ortaya 
çıkmaktadır [10,11].     

AAS iyi bilinen bir uygulama olduğu için burada detaylandırılmamıştır (AAS’nin 
detayları ve matematiksel eşitliklikleri için Saaty’ye [9,12,13] bakınız). AAS karar verme 
adımları aşağıdaki gibi özetlenebilir [11,14,15]:  
 
Adım 1. Problemin tanımlanması ve modelin kurulması: Bu aşamada karar verme problemi açık 
bir şekilde tanımlanmalı ve ağ şeklinde rasyonel bir biçimde ayrıştırılmalıdır. Bu yapı beyin 
fırtınası ya da diğer ayırma metotları vasıtasıyla karar vericilerin fikirlerinden yararlanılarak elde 
edilebilir [15]. Karar verici grubu çok geniş olmamalıdır, örneğin minimum 5, maksimum 50 kişi 
olmalıdır [16,17]. 
 
Adım 2. İkili karşılaştırma matrisleri ve öncelik vektörleri: AAS’de AHS’de olduğu gibi her 
kararı etkileyen faktörler ikili karşılaştırmalara tabi tutulur, böylelikle faktörlerin önem ağırlıkları 
belirlenir. Karar vericiler ikili karşılaştırmalarda seri şekilde bir takım sorulara cevap vererek iki 
faktörü aynı zamanda karşılaştırır ve bunların hedefe olan katkılarının nasıl olduğunu belirler. 
AAS’de ikili karşılaştırma matrislerinin oluşturulması ve nispi önem ağırlıklarının 
belirlenmesinde AHS’ de olduğu gibi Saaty tarafından önerilen 1-9 önem skalası kullanılır. 
AHS’de olduğu gibi AAS’de de ikili karşılaştırmalar bir matris çatısı altında yapılır ve lokal 
öncelik vektörü ( wAw ×= maxλ ) denkleminin çözülmesi ile elde edilen öz vektör ile belirlenir. 

Burada A ikili karşılaştırma matrisi, w öz vektör, maxλ  ise A’nın en büyük özdeğeridir. Saaty, 
w’nin yaklaşık çözüm için normalleştirme algoritmasını önermiştir. 
 
Adım 3. Süper-matris oluşumu: Süper-matrisin genel yapısı Markov zinciri prosesine benzerdir. 
Birbirine bağımlı etkilerin bulunduğu bir sistemde global önceliklerin elde edilmesi için, lokal 
öncelik vektörleri süper-matris olarak bilinen bir matrisin kolonlarına tahsis edilerek yazılır. 
Sonuç olarak bir süper-matris gerçekte parçalı bir matristir ve buradaki her bir matris bölümü bir 
sistem içindeki iki faktör arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir karar sistemindeki bileşenlerin Ck, k=1,2, 
..., n olduğu, her k bileşenin mk tane elemanının bulunduğu ve elemanların 

kkmkk eee ,.....,, 21  

olduğu düşünülür. 2. adımda bulunan yerel öncelik vektörleri süper-matris içinde elemanlar 
arasındaki etki akışına göre süper-matris içinde uygun yerlere yerleştirilirler.  

Elemanların birbiri üzerindeki uzun dönemli nispi etkileri süper-matrisin kuvveti 
alınarak belirlenir. Önem ağırlıklarının bir noktada eşitlenmesini sağlamak için süper-matrisin 
(2k+1). kuvveti alınır, burada k rasgele seçilmiş büyük bir sayıdır ve elde edilen yeni matris limit 
süper-matris olarak isimlendirilir. Limit süper-matris de, ağırlıklandırılmış süper matrisle aynı 
formdadır; yalnız limit süper matriste, bütün kolon değerleri aynıdır. Süper-matris 
oluşturulmasına örnek olarak üç seviyeli amacı, kriterleri ve alternatifleri olan bir hiyerarşi ele 
alınır ve bu hiyerarşide kriterlerin kendi üzerinde bağımlılıkları olduğu belirtilirse bu ifadenin 
süper-matristeki gösterimi aşağıdaki gibi olur [18]. 
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Bu matriste X amaca göre kriterlerin öncelik vektörleridir, Y kriterler arasındaki 
bağımlılıkların öz vektör matrisidir, Z ise kriterlere göre alternatiflerin öz vektör matrisidir [18]. 
 
Adım 4. En iyi alternatifin seçilmesi: Limit süper-matris ile alternatiflere veya karşılaştırılan 
faktörlere ilişkin önem ağırlıkları belirlenmiş olur. Seçim probleminde en yüksek önem ağırlığına 
sahip olan alternatif en iyi alternatif, ağırlıklandırma probleminde ise en yüksek önem ağırlığına 
sahip olan faktör karar sürecini etkileyen en önemli faktördür [15]. 
 
2.2. Bulanık-Analitik Ağ Süreci  
 
AAS adımlarının bulanık mantık yaklaşımı esas alınarak işletilebilmesi için gerekli kriterlere, alt 
kriterlere ve birbirini etkileyen alt kriterlere ait ağırlık değerlerinin elde edilmesi gerekmektedir. 
Bunun için bu çalışmada Chang’in [19] mertebe prensibi tercih edilmektedir, çünkü bu 
yaklaşımın adımlarının uygulanması diğer yaklaşımlardan daha kolaydır. Chang’in [19] mertebe 
analizi yaklaşımının adımları aşağıdaki gibidir:  

X = {x1,x2, . . . ,xn} amaç kümesi ve U = {u1,u2, . . . ,um} hedef kümesi olsun. Chang’in 
[17] mertebe analizi metoduna göre, her bir amaç alınır ve her bir hedef için mertebe analizi, gi, 
sırasıyla gerçekleştirilir. Bunun için, her bir amaç için m mertebe analizi değerleri aşağıdaki 
simgelerle elde edilmelidir [17,20]:   
 

,,...,, 21 m
ggg iii

MMM       i = 1, 2, ..., n                         (2) 
 

burada tüm j
gi

M ’ler (j = 1, 2, ..., m) üçgensel bulanık sayılardır. 
 

Adım 1: i’nci amaçla ilgili bulanık sentetik mertebe değeri şu şekilde tanımlanır, 
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’nin elde edilmesi için, özel bir matris için m mertebe analizi değerlerinin 

bulanık toplama işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir,  
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M değerinin elde edilmesi için, özel bir matris için m mertebe analizi 

değerlerinin bulanık çıkarım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir,  
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ve ardından, Denklem (4)’teki vektörün tersi şu şekilde hesaplanır, 
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Adım 2: ),,(),,( 11112222 umlMumlM =≥=  olarak gerçekleşme derecesi şu şekilde 
tanımlanır,  
 

( )[ ])(),(minsup)(
2112 yxMMV MM μμ=≥                               (7) 

 

ve eşdeğer olarak aşağıdaki gibi yazılabilir: 
 
                 eğer 12 mm ≥ , 
                                                                                                                        eğer 22 ul ≥ ,          (8) 
                 aksi halde 
 
 
 

burada d,  
1Mμ  ve 

2Mμ arasındaki en yüksek kesişim noktası D’nin ordinatıdır (bakınız Şekil 2). 

1M  ve 2M ’yi karşılaştırmak için, hem )( 21 MMV ≥  ve hem de )( 12 MMV ≥  değerlerine 
ihtiyaç vardır. 
 
Adım 3: Bir konveks bulanık sayının gerçekleşme derecesi, k konveks bulanık sayı Mi’nin  (i=1, 
2, ..., k) gerçekleşme derecesinden daha büyüktür ve aşağıdaki gibi tanımlanabilir, 
 

[ ])(...)()(),...,,( 2121 kk MMveveMMveMMVMMMMV ≥≥≥=≥           

)(min iMMV ≥ ,    i=1, 2, ..., k                                            (9) 
 

 
 

Şekil 2. M1 ve M2 arasındaki kesişim 
 
k = 1, 2, ..., n; k≠ i için aşağıdaki kabul yapılır, 
 

( ) )(min kii SSVAd ≥=′                                                                                                          (10) 
 

Bu durumda ağırlık katsayısı şu şekilde verilir  
 

T
nAdAdAdW ))(),...,(),(( 21 ′′′=′ ,                                            (11) 

 

burada niAi ,...,2,1( = ) n elemandır. 
 
Adım 4: Normalizasyon ile, normalize edilmiş ağırlık vektörleri  
 

T
nAdAdAdW ))(),...,(),(( 21=′                              (12) 

 

Burada W  bulanık olmayan bir sayıdır.  
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Burada, karar verici tarafından yapılan değerlendirmelerin tutarlılığının ölçülmesi 
gereklidir. Eğer karar verici değerlendirmelerde tutarsız davranmışsa yaptığı değerlendirmeleri 
yeniden gözden geçirmek zorundadır. Chang’in mertebe analizi yöntemindeki değerlendirmelerin 
tutarlılığının ölçülmesi için öncelikle M=(l,m,u) seklinde bulanık sayılara atanan değerlendirmeler 
(13) eşitliği ile durulaştırılmakta,  daha sonra da klasik AHP’deki tutarlılık testi uygulanmaktadır 
(bkz. [12] ve 13]) [21, 22].  
 

M=(l+4m+u)/6                 (13) 
 
3. ÖNERİLEN YAKLAŞIM İLE KKP YAZILIM PAKETİ SEÇİMİ  
 
Bulanık çok ölçütlü karar verme metotları, ölçütlerin ve ölçütlere göre alternetiflerin performans 
derecelerinin göreli önemlerinin değerlendirilmesindeki belirsizliğe yönelik olarak 
geliştirilmişlerdir. Konvansiyonel çok ölçütlü karar verme metotları kesin olmayan bilgi 
karşısında problemleri etkili bir şekilde ele alamaz. Bu olumsuzluğu gidermek için bulanık küme 
teorisi kullanılmakta ve adapte edilmektedir. Bulanık küme teorisi, önceden belirlenmiş bir kriter 
grubunu değerlendirerek fiilin sonlu sayıdaki rotasını seçmek, önceliklendirmek veya 
derecelendirmek için katkıda bulunur.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Şekil 3. Bulanık-AAS yaklaşımı seviyeleri 
 

Seviye 1: KKP yazılım paketlerini değerlendirmek üzere kriterlerin ve alt 
kriterlerin tanımlanması 

Seviye 2: Üçgensel bulanık sayıların yapılandırılması 

Seviye 3: Her bir bulanık pozitif karşılaştırma matrisinin oluşturulması 

Seviye 4: Özdeğer ve özvektörün hesaplanması 

Seviye 5: Tutarlılık testinin gerçekleştirilmesi 

Seviye 6: Kriter ve alt kriter ağırlıklarının hesaplanması 

Seviye 7: İkili karşılaştırma matrislerinin ve öncelik vektörlerinin  6. 
düzeyden gelen ağırlık bilgilerine göre oluşturulması

Seviye 8: Süper-matris oluşumu 

Seviye 9: KKP yazılımlarının tercih sıralarının oluşturulması ve en uygun 
alternatifin seçilmesi 

Chang’in 
(1996) 
mertebe 
analizi

AAS 

Otomotiv 
sektöründeki 
görüşmeler    
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Burada bulanık mantıkla beraber, bir çok ölçütlü karar verme tekniği olarak AAS 
kullanılmaktadır. Bulanık-AAS bünyesinde kullanılan ağırlıklar, Türkiye’de faaliyet gösteren 5 
Türk otomotiv firmasından toplam 32 kişiyle görüşülerek elde edilmiştir. Ardından sektörde en 
çok kullanılan dört alternatif KKP yazılımı belirlenmiş, ve bulanık-AAS algoritması işletilerek 
belirlenen kriterler doğrultusunda bu alternatifler için tercih sıralaması gerçekleştirilmiştir. 
Burada önerilen bulanık-AAS yaklaşımının seviyeleri Şekil 3’ten görülmektedir. Bu seviyeler 
izlenerek, bundan sonraki alt bölümlerde sunulan uygulama örneği gerçekleştirilmektedir. 
 
3.1. Kriterler ve Hiyerarşi 
 
Bu çalışma kapsamında ana kriterler ve alt kriterler belirlenirken otomotiv firmalarının bir KKP 
sistem kurulumu ile ilgili olarak dikkate almaları gereken ortak noktalar dikkate alınmıştır. Bu 
kriterler firmaların bir KKP sistemi ile ilgili olabilecek genel özelliklerini yansıtmaktadır [23]. 
KKP seçimi için kurulan hiyerarşi Şekil 4’te görüldüğü gibidir. Ayrıca, sözkonusu şekildeki kriter 
ve alt kriter isimlerindeki kısaltmaların karşılıkları Çizelge 1’de sunulmaktadır.  
 

 
 

Şekil 4. KKP yazılım seçimi için kurulan hiyerarşi 
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Çizelge 1. Kriter ve alt kriter isimlerindeki kısaltmalar ve karşılıkları 
 

Ana Kriterler Alt Kriterler 
İSM İşletim sistemi maliyeti 
ADM Altyapı-Donanım maliyeti 
VM Veritabanı maliyeti 
LM Lisans maliyeti 
DEM Danışmanlık ve eğitim maliyeti 
YBG Yıllık bakım gideri 

TM Toplam Maliyet 

İS İmplementasyon süresi 
MM Modüler mimari 
WTUD Web tabanlı uygulama desteği 
UAESN Uluslararası esneklik İŞL İşlevsellik 

PER Performans 
YERG Yazılımın ergonomikliği 
ÖĞR Öğrenilebilirlik 
YBK Yardım bölümünün kullanılabilirliği 
OY Online yardım 

KK Kullanım Kolaylığı 

GR Gelişmiş raporlama 
KU Kolay Uyarlanabilme ESN Esneklik YYOD Yeni yaklaşımlara olan destek 

YG Yazılımın Güvenilirliği   
İSR İlgili sektördeki referanslar 
FPK Firmanın pazardaki konumu TFD Tedarikçi Firmanın Durumu 
FFD Firmanın finansal durumu 
HK Hizmet kalitesi 
HH Hizmet hızı 
GS Garanti süresi 
HBY Hizmet birim yeterliliği 

HİZ Hizmet 

UE Uzaktan erişilebilirlik 
 
3.2. Otomotiv Sektöründe KKP Yazılım Seçimine Yönelik Örnek Uygulama Çalışması 
 
Daha önce de belirtildiği gibi burada kullanılacak olan karşılaştırma matrisleri tamamen uzman 
görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur ve bunun için 5 Türk otomotiv firmasından toplam 32 
kişiyle görüşülmüştür. Burada, öncelikle amaca göre ana kriterler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 
Daha sonra her bir ana kriter için belirlenmiş olan alt kriterler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 
Ardından, her bir alt kritere göre alternatifler kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Son olarak her 
bir alt kritere göre, bu alt kriteri etkileyen tüm alt kriterlerin kendi aralarında karşılaştırmaları 
yapılmış, bulunan değerler AAS modellemesi ve çözümünde başarılı bir program olan Super 
Decisions’a girilerek AAS sonuçları elde edilmiştir.  

Burada, Si bulanık yapay büyüklük değerleri ve V(M≥ M1) olabilirlik dereceleri 
Excel’de gerekli formülasyonlar yapılarak ve C# ile küçük bir program hazırlanarak tespit 
edilmiştir. Yapılan işlemlerin tümü burada gösterilmemekte, yalnızca ana kriter karşılaştırmaları 
Çizelge 2’de, ve bu temelde gerçekleştirilen hesaplamalar aşağıda sunulmaktadır. Diğer tüm 
kıyaslamalar ve AAS’de kullanılacak ağırlık hesaplamaları da aynı şekilde gerçekleştirilmiştir. 
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Çizelge 2.  Ana kriterlerin karşılaştırılması 
 

 TM İŞL KK ESN YG TFD HİZ 

TM (1,1,1) (1/2,1,3/2) (1/2,1,3/2) (1/2,1,3/2) (1/2,1,3/2) (1,3/2,2) (1/2,1,3/2) 

İŞL (2/3,1,2) (1,1,1) (1/2,1,3/2) (1/2,1,3/2) (1,1,1) (1,3/2,2) (1/2,1,3/2) 

KK (2/3,1,2) (2/3,1,2) (1,1,1) (2/3,1,2) (2/3,1,2) (1/2,1,3/2) (2/3,1,2) 

ESN (2/3,1,2) (2/3,1,2) (1/2,1,3/2) (1,1,1) (1/2,1,3/2) (1,3/2,2) (1/2,1,3/2) 

YG (2/3,1,2) (1,1,1) (1/2,1,3/2) (2/3,1,2) (1,1,1) (1,3/2,2) (1/2,1,3/2) 

TFD (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) (2/3,1,2) (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) (1,1,1) (1/2,2/3,1) 

HİZ (2/3,1,2) (2/3,1,2) (1/2,1,3/2) (2/3,1,2) (2/3,1,2) (1,3/2,2) (1,1,1) 
 
STM  = (4.500, 7.500, 10.500) ⊗  (1/76.500, 1/49.833, 1/34.663) = (0.059, 0.151, 0.303) 
 

SiŞL  = (5.167, 7.500, 10.500) ⊗  (1/76.500, 1/49.833, 1/34.663) = (0.068, 0.151, 0.303) 
 

SKK   = (4.833, 7.000, 12.500) ⊗  (1/76.500, 1/49.833, 1/34.663) = (0.063, 0.141, 0.361) 
 

SESN = (4.833, 7.500, 11.500) ⊗  (1/76.500, 1/49.833, 1/34.663) = (0.063, 0.151, 0.331) 
 

SYG   = (5.333, 7.500, 11.000) ⊗  (1/76.500, 1/49.833, 1/34.663) = (0.070, 0.151, 0.317) 
 

STFD = (4.830, 5.333, 8.000)   ⊗  (1/76.500, 1/49.833, 1/34.663) = (0.063, 0.107, 0.231) 
 

SHİZ  = (5.167, 7.500, 12.500) ⊗  (1/76.500, 1/49.833, 1/34.663) = (0.068, 0.151, 0.361) 
 
V (STM ≥ SİŞL) = 1.000, V (STM ≥ SKK) = 1.000, V (STM ≥ SESN) = 1.000, V (STM ≥ SYG)= 1.000  
  V (STM ≥ STFD)= 1.000,   V (STM ≥ SHİZ)= 1.000  
 

V (SİŞL ≥ STM) = 1.000, V (SİŞL ≥ SKK) = 1.000, V (SİŞL ≥ SESN) = 1.000, V (SİŞL ≥ SYG)= 1.000  
  V (SİŞL ≥ STFD)= 1.000,   V (SİŞL ≥ SHİZ)= 1.000 
 

V (SKK ≥ STM) = 0.968, V (SKK ≥ SİŞL) = 0.967, V (SKK ≥ SESN) = 0.968, V (SKK ≥ SYG)= 0.967 
  V (SKK ≥ STFD)= 1.000,   V (SKK ≥ SHİZ)= 0.967 
 

V (SESN ≥ STM) = 1.000, V (SESN ≥ SİŞL) = 1.000, V (SESN ≥ SKK) = 1.000, V (SESN ≥ SYG)= 1.000  
  V (SESN ≥ STFD)= 1.000,   V (SESN ≥ SHİZ)= 1.000 
 

V (SYG ≥ STM) = 1.000, V (SYG ≥ SİŞL) = 1.000, V (SYG ≥ SKK) = 1.000, V (SYG ≥ SESN)= 1.000  
  V (SYG ≥ STFD)= 1.000,   V (SYG ≥ SHİZ)= 1.000 
 

V (STFD ≥ STM) = 0.798, V (STFD ≥ SİŞL) = 0.789, V (STFD ≥ SKK) = 0.834, V (STFD ≥ SESN)= 0.794  
  V (STFD ≥ SYG)= 0.787,   V (STFD ≥ SHİZ)= 0.789 
 

V (SHİZ ≥ STM) = 1.000, V (SHİZ ≥ SİŞL) = 1.000, V (SHİZ ≥ SKK) = 1.000, V (SHİZ ≥ SESN)= 1.000  
  V (SHİZ ≥ SYG)= 1.000,   V (SHİZ ≥ STFD)= 1.000 
 

Algoritmanın son adımında da (9), (10), (11) ve (12) denklemleri kullanılarak, amaca 
göre karşılaştırılan ana kriterler için ağırlık vektörü (WGK) su şekilde elde edilir: 

 

WGK = (0.148, 0.148, 0.143, 0.148, 0.148, 0.113, 0.148)T 
 

Yukarıda belirtilen ana kriter ve diğer tüm alt kriter karşılaştırmaları için tutarlılık 
analizi de yapılmaktadır. Tüm seviyelerin tutarlılık analizleri C# ile hazırlanan bilgisayar 
programı ile yapılmıştır. Yapılan tutarlılık analizleri sonunda analizlerin hiçbirinin 0,10’dan 
büyük olmadığı, yani tüm matrislerin tutarlı olduğu görülmüştür. 
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Tüm bu işlemler benzer şekilde alt kriter karşılaştırmaları için ve kriterler ile alt kriterler 
bazında alternatiflerin karşılaştırılması için uygulanır. Ayrıca AAS gereği biribiriyle ilişkili alt 
kriterler de aşağıdaki gibi belirlenmektedir ve bunlar da kendi aralarında karşılaştırılmaktadır. 
Birbirini etkileyen alt kriterler aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 
 

MM, PER  IS      YBK, YE  ÖĞR            FPK, FFD  HK 
ÖĞR,YBK,YE  IS      FFD, İSR  FPK           ÖĞR, YBK  DEM 

ADM,DEM  IS       HK, HH  FPK            HBY, HH  HK 
 

 
 

Şekil 5. Super Decisions programında kurulan AAS modeli 
 

Tüm bu hesaplamalar yapıldıktan sonra AAS için yaygın olarak kullanılan bir paket 
program olan “Super Decisions” programında ağ yapısı oluşturulur ve burada elde edilen ağırlık 
vektörleri programa girilir. Super Decisions programında kurulan AAS modeli Şekil 5’te 
gösterilmektedir.  Ayrıca, bu modelin sonuçları ve yazılımların elde edilen sıralamaları Şekil 6’da 
sunulmaktadır. Bulanık AAS algoritmasına göre yapılan tüm hesaplamalar sonucunda, belirlenen 
kriterlere göre karşılaştırılan KKP yazılımları arasından”A” yazılımının en iyi olduğu 
görülmüştür. 
 

Çizelge 3. AAS model sonuçları 
 

Yazılım İdeal Normal Satır 
A 1.000000 0.263481 0.124737 
N 0.814158 0.214515 0.101556 
O 0.995415 0.262273 0.124166 
S 0.985765 0.259731 0.122962 
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Sonuçlara bakıldığında KKP yazılımlarından A, O ve S’nin puanlarının birbirlerine çok 
yakın olduğu görülmektedir. N ise rakiplerinin oldukça gerisinde kalmıştır. Kriterler için 
alternatiflerin karşılaştırılma matrisleri incelendiğinde ortalama puanlara bakılarak yorumlama 
yapılırsa, S’nin maliyetler kısmında oldukça puan kaybettiği, işlevsellik ve tedarikçi firmanın 
durumu bölümlerinde de bu puan kaybını telafi ettiği söylenebilir. O ve A ise ne çok yüksek ne de 
çok düşük puanlar almış, genelde ortalama puanlar almışlardır. N ise maliyet bölümünde artı puan 
kazanmış; ancak diğer bölümlerde rakipleri gibi ortalama puanlar elde edememiş, daha düşük 
puanlar sebebiyle rakiplerinin gerisine düşmüştür.  
 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada AAS kullanılarak otomotiv sektörü için en iyi KKP yazılımı seçilmeye çalışılmıştır. 
AAS yöntemi, faktörlerin ve alternatiflerin aynı ağ üzerinde bulunmasını sağlamanın yanı sıra 
bunların sayısal olarak değerlendirilebilmesine ve kendi aralarında önceliklendirilmesine olanak 
sağlamış ve literatürdeki en iyi karar verme yöntemlerinden biri olduğu görülmüştür. Ancak bu 
yöntem, karar vericinin kararları ile ilgili belirsizliğin açıklanmasında yetersizdir. Bunu ortadan 
kaldırmak amacıyla, klasik AAS yerine Bulanık AAS yöntemi uygulanmıştır. 

Sonuç olarak bu çalışmayla günümüzün zorlu ekonomik koşullarında kurumlar için 
daha da önem kazanan KKP yazılımı kullanımı açısından otomotiv sektörüne yönelik olarak 
hangi yazılımın seçilebileceğine karar verilmiştir. Burada alınan karar içinde bulunduğumuz 
dönem koşullarında verilmiştir, ileride değişen koşullarla birlikte farklı sonuçlar elde etmek gayet 
doğaldır. Hatta bu çalışmanın, içinde bulunduğumuz küresel ekonomik krizin bu denli ortaya 
çıkmadan önce gerçekleştirildiği düşünülürse belki de maliyet kriterinin şu an daha da önem 
kazanmış olduğu ve uygulama sonucunu değişebileceği düşünülebilir. Ayrıca ileriye dönük 
olarak, incelenen firma sayısı ve bu firmalarda görüşülen kişi sayısı artırılarak ve hatta yalnızca 
kullanıcı tarafından bakılmayıp KKP yazılım danışmanlığı veren firmalar da incelemeye dahil 
edilerek bu çalışma genişletilebilir. 
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ABSTRACT 
 
Today, as a result of ongoing globalization, companies do not have to only compete on the local market but 
worldwide. Globalization also caused an increase in product variety while shortening product life. Consequent 
confusion and uncertainty made predicting the future and planning accordingly much more difficult. Because 
classic planning and scheduling methods fail to keep up in such an environment, to make right decisions and 
to draw accurate plans for future requires an unconventional approach. Using exact methods to solve these 
problems is not feasible, due to required long computational time and realism of the project. An alternative 
way to solve this uncertainty is the fuzzy set theory. Using this method on scheduling problems makes it 
possible to plan more efficiently. In this study the use of meta-heuristic methods for solving fuzzy project 
scheduling problems is investigated.  
Keywords: CPM, PERT, fuzzy set theory, fuzzy project scheduling, meta-heuristic methods.  
 
 
BULANIK PROJE ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN META SEZGİSEL YÖNTEMLERLE 
ÇÖZÜMÜ 
 
ÖZET 
 
Günümüzde şirketler artık sadece kendi bölgelerinde değil, küreselleşmenin getirdiği küresel pazarlarda 
rekabet etmek durumundadırlar. Bu rekabetin bir neticesi olarak, gün geçtikçe ürünlerin ömürleri azalırken 
ürün çeşitliliği artmakta, bu da belirsizliğin artmasına ve planlamanın güçleşmesine yol açmaktadır. Böyle bir 
ortamda ayakta kalabilmek için şirketlerin doğru kararlar alarak doğru planlar yapması gerekmekte ve bu 
durum da proje çizelgelemenin önemini artırmaktadır. Bu problemin çözümünde kesin çözüm veren 
yöntemlerin kullanılması hem gerçekçilik açısından hem de hesaplanması için gerekli süre açısından uygun 
olmamaktadır. Belirsizliğin çözümünde en doğal yöntem, bulanık küme teorisidir. Bu yöntemin, proje 
çizelgelemede kullanılmasıyla daha etkili ve verimli çizelgeler oluşturmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada 
bulanık proje çizelgeleme problemlerinin meta sezgisel yöntemlerle çözümü araştırılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: CPM, PERT, bulanık küme teorisi, bulanık proje çizelgeleme, meta sezgisel yöntemler.   
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gün geçtikçe artan rekabet ve belirsizlik ortamında, işletmeler ayakta kalabilmek ve rakiplerine 
karşı bir fark oluşturabilmek için daha çok çalışmaktadırlar. Böyle bir ortamda, projelerin başarılı 
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bir şekilde yönetilmesi işletmeler için son derecede önemlidir. Projelerin çizelgelenmesi, proje 
yönetiminin en önemli parçalarından biridir. Ancak günümüzde sürekli olarak ürün çeşitliliğinin 
artması ve ömürlerinin kısalmasıyla her seferinde farklı faaliyetler ve süreçlerle uğraşılmasını ve 
bu da belirsizliklerle dolu bir sürecin planlanmasını ve dolayısıyla da çizelgelenmesini 
gerektirmektedir 

Ürünlerin zamanında teslimi, üretim sürelerinin kısaltılması, stok maliyetlerinin 
azaltılması, vb. hedefler ancak doğru çizelgeleme teknikleriyle mümkün olabilir. 
Çizelgeleme, üretim ve hizmet sektörlerinin çoğunda temel olarak kullanılan bir karar verme 
sürecidir. Çizelgeleme, verilen zaman periyotlarında kaynakların görevlere atanması işlemini 
yapar ve hedefi, bir ya da birkaç amacı optimize etmektir [1].  

Çizelgeleme problemleri spesifik üretim görevlerine göre çok geniş bir alana yayılmıştır 
ve birçoğu NP (Nondeterministic Polynomial-time)-zor problemlerdir. Gerçek hayatta 
çizelgeleme problemleri, iş çizelgeleme ve proje çizelgeleme problemleri olarak sınıflandırılır [2]. 
Faaliyetlerin beklenen zamanda yapılması hem finansal (gerekli mali kaynağın temini) hem de 
operasyonel (gerekli kaynakların temini) açıdan çok önemlidir. Proje faaliyetlerinin 
çizelgelenmesi günlük çalışma saatleri, haftalık çalışma günleri, tatiller vb. yani çalışma 
takviminin belirlenmesiyle başlar. Her faaliyetin ne kadar süreceği tahmin edilir ve faaliyetler 
arasındaki öncelik ilişkilerine ve her faaliyetin tahmini süresine göre çalışma takvimi yardımıyla 
proje çizelgesi oluşturulur [2]. 

Bulanık mantığın mimarı olan, Lotfi A. Zadeh bulanık mantığın yeteneğini aşağıdaki 
gibi açıklamaktadır; “…Bulanık mantık, insanın iki mükemmel yeteneğinin 
resmileştirilmesi/makineleştirilmesi için yapılan bir girişim olarak görülebilir. Bunlardan ilki 
düzgünlüğün olmadığı, belirsizliğin, eksik bilgilerin, çelişen bilgilerin, gerçeğin bir parçasının ve 
olasılığın bir parçasının bulunduğu bir çevrede kısaca mükemmel bilginin olmadığı bir çevrede 
muhakeme etme ve mantıklı karar verme yeteneğidir. İkincisi ise geniş bir alandaki fiziksel ve 
zihinsel görevleri hiçbir ölçüm ve hesaplama yapmadan gerçekleştirebilme yeteneğidir” [3]. 

Proje çizelgeleme konusunda yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda, problemle ilgili 
tüm bilgilere sahip olunduğu ve problemin statik, deterministik ortamda çalıştığı 
varsayılmaktadır. Ancak gerçek hayatta proje faaliyetleri büyük ölçüde belirsizdir ve proje 
uygulanırken aşama aşama çözülmektedir[4]. Bulanık küme teorisi tam olarak tanımlanması zor 
olan sistemlerin modellenmesinde kullanılmaktadır. Bulanık küme teorisi kesin bilginin olmadığı 
ve öznelliğin bulunduğu bir modeli formüle ederek çözüm sürecine alan bir yöntemdir [5]. 
Dolayısıyla belirsizlikle dolu bu problemin en uygun çözümünü bulmak için belirsizlikle 
uğraşabilecek çözüm tekniklerine ihtiyaç vardır. Böyle bir problemin çözümünde günümüzde 
kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biri bulanık küme teorisi yöntemidir.  

Bu araştırmada, NP kapsamında yer alan, bulanık proje çizelgeleme problemlerinin 
çözümlerinde kullanılan, Karınca Kolonileri, Genetik Algoritma, Yerel Arama Algoritması ve 
Tabu Arama Algoritması meta sezgisel yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca son yıllarda kullanılan ve 
başarılı sonuçlar veren Paralel Kanguru Algoritması [6] meta sezgisel yöntemi ile örnek bir 
bulanık proje çizelgeleme problemi çözülmüştür.  

Araştırmanın ikinci bölümünde, proje çizelgeleme konusu açıklanmıştır. Üçüncü 
bölümde, bulanık proje çizelgeleme konusu izah edilmiştir. Dördüncü bölümde, bulanık proje 
çizelgeleme problemlerinin, kesin çözüm veren yöntemler ile kesin çözümü garanti etmeyen meta 
sezgisel yöntemlerle çözümleri, açıklanmıştır. Sonuç kısmını oluşturan beşinci bölümde ise meta 
sezgisellerin bulanık proje çizelgeleme problemlerinin çözümündeki önemi üzerinde durulmuştur. 
 
2. PROJE ÇİZELGELEME 
 
Proje çizelgeleme, tek çeşit veya küçük yığın üretiminde sınırlı kaynakların bağlı oldukları 
faaliyete zamanla ayrılması olayıyla ilgilenmektedir. Proje çizelgeleme uygulamaları, inşaat 
mühendisliği ve yazılım geliştirme gibi birçok farklı alana yayılmıştır. Aynı şekilde proje 
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çizelgelemedeki çözümü zor olan zengin model çeşitleri, araştırmacıların ilgisini çekmektedir. 
Bilinen optimizasyon problemlerinin çoğunluğu genel proje çizelgeleme modellerinin özel 
durumlarıdır. Örneğin kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemleri özel bir durum olarak atölye 
tipi iş çizelgelemeyi içermektedir [7].  
 
2.1. Proje Çizelgelemenin Öğeleri 
 
Proje çizelgeleme problemleri; faaliyetler, kaynaklar, öncelik ilişkileri ve performans ölçülerinden 
oluşmaktadır. Gerekli tüm verinin mevcut, deterministik ve tam sayı değerli olduğu 
varsayılmaktadır [8]. Proje çizelgeleme öğeleri, faaliyetler, öncelik ilişkileri, kaynaklar, projenin 
gösterimi ve performans ölçümleridir.  

Bir proje; iş, operasyon veya görev olarak da bilinen belirli sayıda faaliyetten oluşur. 
Teknolojik kısıtlar sebebiyle bazı faaliyetler diğerleri başlamadan önce bitirilmelidir. Bu durumda 
proje, faaliyetlerin düğümlerle gösterildiği ve iki faaliyet arasındaki öncelik ilişkilerinin yönlü bir 
eğriyle gösterildiği yönlü diyagramla ifade edilir[8].  

Faaliyetler tarafından kullanılan kaynaklar, yenilenebilir, yenilenemez, kısmen 
yenilenebilir ve iki kat kısıtlı kaynaklar olarak gruplandırılır. Eğer kaynaklar sadece periyot 
tabanlı kısıtlanmışsa yenilenebilir kaynak adı verilir. Her yenilenebilir kaynak bütün periyotlarda 
mevcuttur. Diğer bir deyişle kaynakların varlığı proje uzunluğundan etkilenmemektedir. 
Makineler, ekipmanlar ve iş gücü örnek olarak verilebilir. Eğer kaynaklar yenilenemez ise her bir 
periyot içinde kaynak kısıtı olmadan tüm planlama periyotları boyunca bu kaynaklar sınırlıdır[8]. 
Yani bir periyot içerisinde belirli bir kaynak sınırsız kabul edilir, ancak sürecin tamamında bu 
kaynak sınırlıdır. Bu kaynak tipine projenin sermaye bütçesi örnek olarak verilebilir.  

Proje ağları gösterilirken genel olarak faaliyetler ok üzerinde (AOA-activity on arc) 
veya düğüm üzerinde (AON-activity on node) gösterilmektedir. Her iki gösterimde de, proje ağı 
üzerinde başlangıç ve bitiş düğümleri tanımlanmadı ise yapay başlangıç ve/veya bitiş düğümü 
tanımlanmalıdır. Yapay başlangıç düğümlerinin faaliyet süresinin sıfır ve hiçbir kaynağı 
kullanmadığı varsayılmaktadır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın bir faaliyetin başlayabilmesi 
için bütün öncüllerinin tamamlanmış olması gerekmektedir [9].  

Şekil 1’de A’dan G’ye kadar adlandırılmış yedi faaliyet ve bir de kukla faaliyet içeren 
ağ gösterilmektedir. AON’den farklı olarak faaliyetler oklar üzerinde gösterilmektedir. Ancak 
burada kukla faaliyet denilen, farklı faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetler kesikli çizgiyle 
gösterilir ve faaliyet süreleri sıfırdır. Örneğin 4 ve 3 nolu düğümler arasında kukla faaliyet 
gösterilmiştir. Burada D faaliyeti bitmeden C faaliyeti başlayamayacaktır. 

 

 
 

Şekil 1. Faaliyetlerin ok diyagramı ile  gösterimi 
 

Tamamlanma süresinin minimizasyonu proje çizelgeleme alanında muhtemelen en fazla 
araştırılan ve geniş bir uygulama alanı bulan amaçtır. Tamamlanma süresi (makespan) projenin 
başlangıcından bitişine kadar olan zamandır. Tamamlanma süresinin minimizasyonu sıradan bir 
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performans ölçütüdür. Başka bir sıradan performans ölçütü de eğer teslim tarihleri verilmişse 
faaliyetlerin akış sürelerinin veya beklemelerin minimizasyonudur. [8]. 
 
2.2. Proje Çizelgeleme Teknikleri 
 
Çizelgeleme sınıflarına göre bir proje çizelgeleme problemi “ max| |P prec C∞ ” şeklinde ifade 
edilir. n iş, öncelik ilişkilerine ve sınırsız paralel makine (veya kaynak) sayısına göre çizelgelenir. 
Amaç projenin toplam süresinin minimize edilmesidir [1]. 

Projedeki faaliyetlerin çizelgelenmesinde genel olarak üç teknik kullanılmaktadır. 
Bunlar: Gantt Şeması, CPM (Critical Path Methot - Kritik Yol Metodu), PERT (Program 
Evaluation and Review Technique - Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Metodu) 
teknikleridir.  
 
2.2.1. Gantt Şeması 
 
Amerikalı bir mühendis ve sosyal bilimci olan Henry L. Gantt, 1917’de üretim kontrol aracı 
olarak Gantt Şemasını geliştirmiştir. Gantt Şemasının temel formunda faaliyetleri ve zamanı 
grafiksel bir şekilde birbirine bağlar ve böylelikle işin zamanının belirlenmesini sağlar ancak 
faaliyetler arasındaki bağlantılar görülemez [10].  

Çizelge 1’de, Şekil 1’de verilen diyagramın süreleri ve öncelik ilişkileri, Çizelge 1’de 
sunulmuştur. Şekil 2’de, verilen diyagramın bu faaliyet ve öncelik ilişkilerine göre Gantt Şeması 
çizilmiştir.  

Şekil 1’de verilen diyagramın bu faaliyet ve öncelik ilişkilerine göre Gantt Şeması 
çizilmiştir. Bu çizelge toplamda 7 faaliyetten oluşmakta ve 13 gün sürmektedir. Dikey eksende 
faaliyetler, yatay eksende de zaman yer almaktadır. Her faaliyetin tahmini zamanı, çubuk 
şekilleriyle gösterilmiştir. Bir faaliyetin başlangıcıyla bitişi arasındaki süre bu çubukların 
uzunluğunu belirler. Burada öncelik kısıtlarına göre B ve D faaliyetleri bitmedikçe C faaliyeti 
başlayamaz. Ancak E faaliyetinin başlayabilmesi için B ve C faaliyetlerinin bitmesi gerekmez. 
Yani bu faaliyetler aynı zamanda yapılabilir. 
 

Çizelge 1. Faaliyetlerin süreleri ve öncelik ilişkileri 
 

Faaliyet Süre (gün) Öncülü 

A 4 - 

B 5 A 

C 3 B, D 

D 5 - 

E 2 D 

F 1 E 

G 5 F 
 

 
Gantt şeması faaliyetler arasındaki ilişkileri basit olarak ortaya koymaktadır. Bu sebeple 

büyük ve karmaşık problemlerin çözümünde zorlanacaktır. Çünkü çok sayıda faaliyeti bir şema 
üzerinde göstermek ve faaliyetler arasındaki ilişkileri belirtmek oldukça güç olacaktır. Bu da 
Gantt şemasının en büyük eksikliğidir [11]. 
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Şekil 2. Gantt Şeması 
 
2.2.2. CPM ve PERT 
 
CPM, kimyasal tesislerin yapım ve bakımını yapan DuPont şirketinden, Walker, asistanı Kelly ve 
diğer çalışanları tarafından 1956-1957 yıllarında geliştirilmiştir. Aynı zamanlarda Amerikan 
Donanması Özel Projeler Müdürlüğünün (ÖPM), donanma için başlattığı Polaris adındaki balistik 
füze programı için ÖPM’nin Plan ve Programlar Bölümü PERT yöntemini geliştirmiştir [10].  

CPM’in amacı kritik yol üzerindeki kritik faaliyetlerin belirlenmesi ve kaynakların bu 
faaliyetlere aktarılmasıyla projenin zamanının kısaltılabilmesidir. Bunun yanında CPM proje 
performansının değerlendirilmesinde ve darboğazların belirlenmesinde oldukça değerli bilgiler 
sunmaktadır [12].  

CPM ve PERT büyük ölçekli projelerin planlanması, şekilsel gösterimi ve kontrolüne 
yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu iki yöntem farklı yerlerde farklı amaçlar için 
geliştirilmiş olsalar da temelde her ikisi de aynı kalmıştır [11]. CPM ve PERT arasındaki en 
önemli fark, CPM faaliyetleri sonlu ve mantıksal olarak tahmin edilebilir süreler olarak 
tanımlarken PERT faaliyetleri bir aralıkta mümkün olan süreler olarak tanımlar. Bu aralıkta 
süreler iyimser (veya sonraki olay gerçekleşmeden önceki en kısa zaman), en muhtemel ve 
kötümser olarak değişir [13]. Dolayısıyla CPM işlem süreleri belli olan veya kesine yakın bir 
şekilde tahmin edilebilen faaliyetlerin olduğu projelerde kullanılabilirken PERT faaliyet süreleri 
kesin olmayan projelerde kullanılabilmektedir.  

PERT yönteminde bu tahmini süreler arasındaki etkileşimle projenin istatistiksel olarak 
en muhtemel süresi belirlenmeye çalışılır. Ancak 1950 yılındaki ilk bilgisayarlar ve hatta 1960’lı 
yılardaki bilgisayarlar bu teoriyi tamamen kullanabilecek yeterli hız ve hafızaya sahip değillerdi 
ve bu sebeple bu üç tahmin genellikle (1) formülü kullanılarak birleştirilmekteydi [13]. 
 

4

6

i m k
Süre

+ +
= ,                                                                                                                     (1) 

 

Burada; i, iyimser süreyi, m, en muhtemel süreyi, k, kötümser süreyi göstermektedir. 
CPM tanımlanan faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin sürelerinin performansını ölçerken 

PERT tanımlanan olaylara ulaşılmasını ve bu olaylar arasındaki geçişlerin sürelerini ölçmektedir. 
Başka bir önemli fark da CPM süreleri tanımlanan olaylardan oluşurken PERT süreleri olayların 
arasındaki tanımlanmayan faaliyetlerden oluşmaktadır [13]. 
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3. BULANIK PROJE ÇİZELGELEME 
 
Endüstri Mühendisliği dalında son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde bulanık kümeler 
teorisini esas alan yöntemlerinin çalışmalarda önemli bir yer tuttuğu gözlemlenmektedir. İlk 
olarak 1960’lı yılların ortalarında ortaya çıkan bulanık kümeler teorisi geçen yıllarla birlikte çok 
farklı alanlarda uygulanmaya başlanmıştır. Konu hakkında çok sayıda çalışma yapılmış ve önemli 
sonuçlar elde edilmiştir. Sistemlerdeki belirsizliğin modellenmesinde yeni bir dönem başlatan bu 
önemli konu hakkındaki çalışmalar halen yoğun bir şekilde devam etmektedir [14]. 
 
3.1. Klasik Küme Teorisi 
 
Küme, farklı elemanlar topluluğudur. Kesin küme, verilen bir evrensel kümede elemanların 
üyeliklerine göre ikiye ayrılması olarak tanımlanır. Bunlardan ilki üye olanlar, yani belirli bir 
kümeye ait olanlar ve ikincisi üye olmayanlar, yani belirli bir kümeye ait olmayanlardır. Klasik 
küme teorisinde üyeler ve üye olmayanlar arasında kesin bir ayrım bulunmaktadır [4]. Buna göre 
klasik küme teorisinde her eleman mutlaka 0 veya 1 değerini almalıdır. Denklem (2)’de 
gösterildiği gibi eğer bir eleman kümeye dahilse 1 değilse 0 değerini alır.  
Şekil 3’te klasik küme teorisinin gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Klasik küme teorisi [15] 
 
 Küme teorisinde üyelik fonksiyonu   olarak temsil edilir. 
 

1 eğer 
( )

0 eğer ,A

x A
x

x A
μ

∈
=

∉
⎧
⎨
⎩

,                                                                                                         (2) 

 
3.2. Bulanık Küme Teorisi 
 
Bulanık kümeler teorisi ilk olarak 1965 yılında Prof. Lotfi A. Zadeh tarafından matematiksel bir 
kuram olarak ortaya atılmıştır. Bu kuram kesin olarak tanımlanamayan veya belirlenemeyen 
hedeflerin ifadesi için doğal bir ortam olarak düşünülmüştür. Zadeh aynı zamanda bulanık 
kümeler teorisiyle olasılık teorisinin birbirleriyle olan yakın ilişkisini de göstermiştir. Bu şekilde 
bulanık kümeler yaklaşımı ile istatistiksel teknikler bilgisayarların da desteğiyle birleştirilmiş ve 
ortaya yeni ve verimli bir araştırma ve uygulama sahası çıkmıştır [14].  

Kesin kümelerin tersine bulanık kümelerde her elemana [0,1] aralığında üyelik değerleri 
verilerek küme oluşturulur. Üyelik değeri, bir elemanın o bulanık kümeye olan aidiyet derecesini 
belirtir [4]. Bulanık küme teorisinde  

Şekil 4’te gösterildiği gibi A kümesinin kesin sınırları yoktur. Bunun yerine 
[ ]: 0,1Eμ → üyelik fonksiyonuna göre 0 ile 1 arasında ( )xμ  üyelik derecesiyle x elemanı A 

kümesine dahildir. 
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Şekil 4. Bulanık Küme Teorisi [15] 
 

Gerçek hayatta karşılaşılan cisimler sınıflandırılırken tam olarak tanımlanmış bir üyelik 
kriteri bulunmamaktadır. Örneğin hayvan sınıfının içerisinde köpekler, atlar, kuşlar vb. varlıkların 
bulunduğu ancak taşlar, akışkanlar ve bitkiler gibi varlıkların bulunmadığı bir grup anlaşılır. 
Ancak denizyıldızı, bakteri gibi varlıkların hayvan sınıfına girme açısından şüpheli bir durumu 
söz konusudur. İşte bunun gibi belirsizliklerin çözümünde bulanık küme, elemanlara üyelik 
dereceleri vererek problemi açıklamaktadır [16]. 

Bir eleman bulanık olarak ele alındığında onun dahil edileceği küme kesin olarak 
belirtilmez. Bunun yerine daha gerçekçi ve makul olan üyelik derecesine göre bir kümeye olan 
aidiyeti belirlenir. Örneğin uzun boylu insanlar kümesinde, 190 cm boyundaki bir insan 1 üyelik 
derecesiyle bu kümeye dahil olduğu ileri sürülürse 180 cm boyundaki biri 0,65 üyelik derecesiyle 
bu kümeye dahil olabilir. 

Kesin bir evet-hayır sınırı olmayan bulanık küme teorisiyle belirsiz olan kavramlar ve 
ilişkiler tam olarak gösterilebilmektedir. Böylece örneğin bir belgenin K1 konusuyla belirli bir 
derecede (0 ile 1 arasında) ilgili olması, K2 konusunu belirli bir derecede araştıran bir kullanıcının 
olması, K4 konusunun K3 konusunu belirli bir derecede içermesi gibi durumlar 
gösterilebilmektedir. Bulanık küme teorisi, sadece bu bilgiyi göstermekle kalmayıp aynı zamanda 
çeşitli belirsizlikler de hesaba katılarak tam manasıyla kullanılabilmektedir [15]. 

Gerçek uygulamalarda projeler pek çok faaliyet içermektedir. Bu projeleri sınırlı kaynak 
ve öncelik ilişkileri kısıtları altında çizelgeleme işi bu problemi NP-zor probleme çevirmektedir. 
Bu tür problemlerin çözümünde kesin sonuç veren algoritmaların tamamı zorlanacaktır. Ayrıca 
bir projenin pek çok faaliyetinin süresi bilgi eksikliği nedeniyle (proje uygulanırken faaliyet 
süreleri beklenenden daha az veya çok sürebilir, kaynaklar mevcut olmayabilir, gerekli 
materyaller gecikebilir, işçiler gelmeyebilir vb.) genellikle kesin değil, belirsizdir. Bulanık küme 
teorisi böyle bir bilginin kullanılmasında en iyi yoldur [17]. 
 
4. BULANIK ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN META SEZGİSEL 
YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMÜ 
 
4.1. Kesin Çözüm Veren Doğrusal Programlama Modelleri 
 
Pratikte problemleri kesin çözüm veren yöntemlerle çözmek mevcut bilgisayarların hesaplama 
süresinden dolayı uygun olmasa da bunların geliştirilmesi bazı nedenlerden dolayı haklı 
gösterilebilir. Sezgisel yöntemlerin incelenmesi ve de verimliliklerinin kıyaslanması için optimal 
çözümlerin bulunması oldukça yararlıdır. Ayrıca kesin çözüm veren yöntemler belirli bir süre 
sonra durdurularak sezgisel yöntem gibi kullanılabilmektedir. En önemlisi optimizasyon 
problemi, NP-zor olduğunda bunların uygulaması ile uygun bir çözümün olup olmadığı tespit 
edilebilir [18]. 
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4.1.1. DP ve TP 
 
Doğrusal Programlama (DP) problemi, karar değişkenlerinin doğrusal fonksiyonunu, doğrusal 
kısıtlar çerçevesinde, maksimize veya minimize etmek için optimize etmektir [2]. Bu tanıma göre 
Tam Sayılı programlama (TP), bazı değişkenlerin veya tüm değişkenlerin negatif olmayan tam 
sayı olduğu Doğrusal Programlamadır. 

Birçok çizelgeleme problemi geleneksel DP veya TP şeklinde formüle edilebilmektedir. 
Ancak önemli basitleştirmelerin yapılması gerekmektedir. Genel olarak kesin sonuç veren 
yöntemler amaç fonksiyonun karakteristiklerine bağlıdır (örneğin tek modlu faaliyetler). Ayrıca 
DP formülasyonları genelde problemi tam olarak yansıtamazlar. Bu nedenle sadece belirli 
örneklerde veya küçük problemlerde kullanılabilirler[19]. 
 
4.1.2. Dal Sınır Yöntemi 
 
Birçok çözüm yöntemi, proje planındaki öncelik ilişkilerinden elde ettikleri karar ağaçlarında 
arama yapmaktadır. Ağacın kökü ilk göreve karşılık gelmektedir. Ağacın ikinci seviyesinde ilk 
görev çizelgelendikten sonra çizelgelenebilecek görevler kümesi yer alır ve böylece sonuna kadar 
devam eder. En sonunda oluşan ağaç öncelik açısından uygun görev sıralarının kümesini 
göstermektedir. Alternatif olarak eğer ağaç oluşturma algoritması kaynak kısıtlarını göz önünde 
bulunduruyorsa görevlerin sıraları direkt olarak çizelgelenebilir. Arama işleminde ağacın 
kökünden yaprağına kadar sıralamalar ele alınır. En iyi kök-yaprak yolu bulunana kadar arama 
devam eder. Ancak ağaç faaliyet sayısına bağlı olarak çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Öncelik 
ilişkilerine göre eklenen her yeni görev ağaca birçok dal ekleyebilir. Dal sınır yaklaşımı ağaca ilk 
görevden başlayarak her bir görev için öncelik ve kaynak kısıtlarına göre çizelgelenebilecek bir 
düğüm ekler. Böylece ağacı oluşturur [2].  

Dal sınır yöntemi geniş problemleri çözememektedir. Sınırlama tekniklerinde önemli 
gelişmeler yapılmış olsa da dal sınır yöntemleri halen yüzden daha az faaliyetle sınırlıdır [2]. 
 
4.2. Meta sezgisellerin Kullanımı 
 
Proje yönetiminde,  geleneksel yöntemlerle çözümü çok zor olan,  projenin karmaşıklığı ve 
projede arıza veya bekleme oluşması gibi durumlar nedeniyle ağdaki optimum ve altoptimum 
yolların başarıyla tahmin edilmesi çok önemlidir. Metasezgisel tabanlı optimizasyon algoritmaları 
gerçek hayattaki uygulamalara yeni bir bakış açısı kazandırmıştır [12]. Son yıllarda bulanık proje 
çizelgeleme problemlerinin meta sezgisel yöntemlerle çözümü konusunda yapılan çalışmalar 
aşağıda verilmiştir. 

Ke ve Liu [20]çalışmalarında bulanık faaliyet süreli proje çizelgeleme problemlerinin 
çözümünde, bulanık simülasyon ve genetik algoritmayı birleştirerek hibrit akıllı algoritma 
geliştirmişlerdir. Üç sayısal örnek üzerinde geliştirdikleri algoritmayı uygulamışlardır. 

Wang ve Huang [21] çalışmalarında kaynak kısıtlı yazılım geliştirme projesinin 
çizelgelenmesini, bulanık programlama modelleriyle göstermişlerdir. Karar verme sürecinin farklı 
gereksinimleri için beklenen maliyet modeli ve güvenilirlik maksimizasyonu modeli olmak üzere 
iki yeni model önermişlerdir. Modellerin çözümü için genetik algoritma ve bulanık simülasyonu 
birleştirerek hibrit bir akıllı algoritma tasarlamışlardır. Sayısal örneklerle geliştirdikleri yöntemin 
etkinliğini göstermişleridir.  

Abdallah ve diğ. [12] çalışmalarında deterministik ve olasılıklı CPM/PERT ağlarının 
çözülmesinde ve hesaplanmasında Karınca Kolonisi Algoritması sistemini kullanmışlardır. İnşaat 
alanında örnek bir olay üzerinde önermiş oldukları Karınca Kolonisi Algoritmasını 
uygulamışlardır.  

Sharafi ve diğ. [22]  çalışmalarında bulanık ortamda, bulanık proje çizelgelemek için 
bulanık teori tabanlı yeni bir yöntem sunmuşlardır. Faaliyet zamanları üçgensel bulanık sayılardır 
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ve literatürde ilk defa faaliyetler arasındaki ilişkileri kesinleştirilmiş sayı değil de üçgensel 
bulanık sayı olarak almışlardır. Sunulan yöntem doğrusal programlama tabanlıdır.  

Yousefli ve diğ. [23] çalışmalarında kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemlerinin 
bulanık ortamda çözümü için yeni bir yöntem sunmuşlardır. Sunulan modelde her faaliyetin 
süresi, kaynağın kullanılabilirliği ve faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları belirsizdir bu yüzden üyelik 
dereceli bulanık sayılar kullanılarak öncelik listesi oluşturmuşlardır. Proje çizelgeleme sonuçlarını 
göstermek için literatürde ilk defa üç boyutlu Gantt şeması kullanmışlardır. Geliştirdikleri 
yöntemi sayısal bir örnek üzerinde göstermişlerdir.  

Long ve Ohsato [24] çalışmalarında belirsizlik ve kaynak kısıtı altında proje 
çizelgelemek için bulanık kritik zincir yöntemini sunmuşlardır. Geliştirdikleri yöntemde kaynak 
kısıtı altında arzu edilen deterministik çizelgeleme yapılması üzerinde durmuşlardır. Sundukları 
yöntemin hem projenin planlanmasında hem de uygulanmasında kullanışlı olduğunu ileri 
sürmüşlerdir.  

Liu ve diğ. [25] çalışmalarında kaynak kısıtlı ve belirsiz faaliyet sürelerine sahip proje 
çizelgeleme problemlerinin çözümünde, Genetik Algoritma tabanlı optimizasyon yöntemi 
sunmuşlardır. Belirsiz faaliyet zamanlarının temsilinde bulanık küme teorisini kullanmışlardır. 
Bulanık proje tamamlanma zamanının minimum süresinin bulunması için genetik algoritma 
kullanan bir arama tekniği kullanmışlardır. Sundukları yöntemin performansını, belirsiz faaliyet 
süreleri olan bir örnek üzerinde göstermişlerdir.  

Soltani ve Haji [26] çalışmalarında bulanık ortamda proje çizelgeleme problemlerinin 
çözümünde bulanık teori tabanlı yeni bir yöntem sunmuşlardır. Faaliyet sürelerini ikizkenar 
yamuk şeklindeki bulanık sayılar olarak kabul etmişlerdir. Doğrusal programlama tabanlı bu yeni 
yaklaşımla geriye doğru hesaplamalarda üretilen negatif ve uygun olmayan sonuçları elemişler ve 
bu yönteme değiştirilmiş geriye doğru hesaplama adını vermişlerdir. Kullanıcılara optimal sonucu 
basit bir tekrarlamalı ilişkiyle hiçbir doğrusal programlama problemi çözmeden, kolayca çözüme 
götüren doğrusal programlama probleminin optimal sonucunun genel formunu kullanmışlardır. 
Sayısal bir örnekle yöntemi açıklamışlardır. Buldukları sonuca göre yöntemin en büyük avantajı, 
anlamlı hesaplanabilir sonuçların elde edilmesinde doğrudan aritmetik bulanık operatörlerin 
kullanılması olmuştur.  

Chen ve Huang [27] çalışmalarında bulanık faaliyet zamanlarına sahip bir proje 
şebekesinde kritik yolun belirlenmesi için analitik bir yöntem sunmuşlardır. Proje şebekesindeki 
tüm faaliyetlerin işlem zamanlarında üçgensel bulanık sayıları kullanmışlardır. PERT tekniği ve 
bulanık küme teorisini birleştiren yeni bir modelle faaliyetlerin ve yolların kritiklik derecelerini 
belirlemişlerdir. Sundukları yöntemde bir olasılık indeksi tanımlayarak projenin belirli bir 
zamanda tamamlanma ihtimalini belirlemişlerdir. Geliştirdikleri yöntemi bir örnekte kullanarak 
sonuçlarını diğer yöntemlerle kıyaslamışlardır. Sonuçlar, sundukları yöntemin faaliyetlerin 
kritikliğinin belirlenmesinde ve kritik yolun bulunmasında daha etkili olduğunu göstermiştir.  

Šeda [28] çalışmasında kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemine uygulama açısından 
yaklaşarak hangi faaliyetlerin hemen yapılması gerektiği ve hangilerinin ertelenmesi gerektiğine 
karar verecek uygun bir sezgisel yöntem seçmiştir. Faaliyetleri değiştirmek yerine sürelerini 
uzatan verimli bir yöntemle faaliyetlerin sürelerini aktif olan ve uyuyan olarak alt aralıklara 
ayırmak mümkün olmuştur. Daha sonra klasik kritik yol metodu uygulanabilir hale gelen 
problemi kolayca çözmüştür. Geliştirdiği algoritmanın kolaylıkla kaynak kısıtlı çoklu proje 
çizelgelemeye uyarlanabildiğini ifade etmiştir.  

Ke ve Liu [29] çalışmalarında faaliyet zamanlarını rastsal bulanık değişkenler olarak 
kabul edip proje çizelgeleme problemlerini rastsallık ve bulanıklıkla karışık bir belirsizlik içinde 
ele almışlardır. Farklı yönetim gereksinimlerini karşılamak için üç farklı rastsal bulanık model 
sunmuşlardır: beklenen maliyet minimizasyon modeli, (α , β)-maliyet minimizasyon modeli ve 
şans maksimizasyon modeli. Hibrit akıllı algoritmanın tasarımında bazı belirsiz fonksiyonlar için 
rastsal bulanık simulasyonlar yapmış ve bu fonksiyonları genetik algoritmaya eklemişlerdir. 
Sayısal örneklerle algoritmanın etkinliği göstermişlerdir.  
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Liu ve diğ. [30] bulanık kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemlerinin çözümü için 
bulanık küme teorisi tabanlı özel bir genetik yerel arama algoritması tasarlamışlardır. Öncelikleri 
uygun olan bir faaliyet listesini çözüm örneği olarak uygulamışlardır. Özel olarak tasarladıkları 
rekombinasyon operatörlerini ve yerel arama işlemlerini kullanmışlardır. Gelecek nesilleri 
oluştururken rulet çemberi ve elit seçilimi modellerini birleştirmişlerdir. Değişik kaynak 
bulunabilirlik düzeyleri ile proje çizelgeleme deneyleri yapmışlardır. Buldukları sonuçlara göre 
bu tür problemlerin çözümünde geliştirdikleri algoritma etkili bir yöntemdir.  

Pan ve Yeh [31] bulanık kaynak kısıtlı proje çizelgelemede yaklaşık optimal çözüm elde 
etmek için bulanık genetik algoritmayı tabu mekanizmasıyla birleştirmişlerdir. Geliştirdikleri bu 
yöntemin genelde birçok gerçek kaynak kısıtlı proje çizelgelemede birlikte bulunan bulanık ve 
kesinleştirilmiş sayıları kullanabildiğini ileri sürmüşlerdir. Gerçek bir kontrol çizelgesini bulanık 
kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemi olarak ele alıp gerçek bir örnek olayda algoritmayı test 
etmişlerdir. 

Wang [32] çalışmasında ürün geliştirme projelerinin yönetiminde karşılaşılan faaliyet 
sürelerindeki belirsizliklerinin çözümü için bulanık çizelgeleme yöntemi geliştirmiştir. Belirsiz ve 
esnek olan geçici bilginin modellenmesinde olasılık teorisini kullanmıştır. Çizelge riski kavramını 
çizelgenin performansının değerlendirilmesinde kullanmıştır. Minimum çizelge riskinin 
belirlenmesi için bulanık ışın arama algoritmasını geliştirmiştir ve faaliyetlerin başlangıç 
zamanları, bütün geçici kısıtların en düşük memnuniyet değerini en üst seviyeye çıkartacak 
şekilde seçmiştir. Çalışmasında ayrıca çizelge risklerinin özelliklerini de ele almıştır. Sunduğu 
yöntemin proje yöneticilerinin, belirsiz çizelgeleme ortamında, en düşük gecikme olasılığıyla 
çizelge seçimi yapmasına katkı sağladığını örnek bir elektronik ürün geliştirme projesinde 
göstermiştir. 

Chen ve Chang [33] çalışmalarında son yıllarda bulanık küme teorisi tabanlı bulanık 
PERT yöntemlerinde bazen kritik yolun bulunamaması gibi sakıncaların bulunması sebebiyle bu 
sorunu çözecek bir algoritma geliştirmişlerdir. Bulanık proje şebekesinde tüm faaliyet sürelerinin 
bulanık sayılarla ifade ederek mümkün olabilecek birçok yolu bulan bir bulanık PERT algoritması 
sunmuşlardır.  

Fargier [34] çalışmasında bulanık proje çizelgeleme probleminde görevlerin belirsiz 
sürelerini bulanık aralıklarla modellemiştir. Önceden tam olarak tatmin edici bir şekilde 
çözülemeyen geç başlama ve bolluk zamanlarının belirlenmesi problemini, kesin bir şekilde, 
olasılık teorisi çatısında, paralel diyagram serileriyle çözmüştür. Öncelikle ara değerli süreleri 
belirlemiş daha sonra bunları bulanık aralıklara uzatmıştır.  

Tsai ve Gemmill [35] çalışmalarında kaynak kısıtlı rastsal hale getirilmiş faaliyet 
süreleri olan proje çizelgeleme problemlerinde iyi çözümler bulmak için tabu araştırmaları 
yöntemini sunmuşlardır. Tabu araştırmalarında çoklu tabu listelerini kullanmışlar, rastsal hale 
getirilmiş kısa zamanlı hafıza ve çoklu başlangıç çizelgeleri aramanın daha da genişlemesini 
sağlamıştır. Sundukları yöntemin hem deterministik hem de stokastik problemlerde iyi çözüm 
bulmak için verimli bir yol olduğunu göstermişlerdir. Araştırdıkları örnek projelere göre 
deterministik problemlerin çoğunluğunda optimal çizelgeler bulmuşlardır. Yaptıkları 
hesaplamalar tabu araştırmalarının var olan sezgisel algoritmalardan çok daha üstün olduğunu 
göstermiştir.  

Hapke ve diğ. [36] çok bölümlü kaynak kısıtı olan çok modlu proje çizelgeleme 
problemlerinde faaliyetlerin zamanlarını bulanık zaman parametreleri alarak bulanık sayılar için 
güçlü-zayıf karşılaştırması yapan bir çizelgeleme yöntemi kullanmışlardır. Problem çok amaçlı 
olduğu için Pareto kümesinin tahmini için Pareto Tavlama Benzetimini kullanmışlardır. Işık 
hüzmesi arama yönteminin kesikli sürümü, oluşturulan çözümlerin etkileşimli analizinde ve karar 
vericinin uzlaşılan en iyi çizelgeyi seçmesine yardımcı olmuştur  

Hapke ve Slowinski [37] kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemlerinde kullanılan 
mevcut öncelikli sezgisel yöntemler için bir genelleme sunmuşlardır. Genellemede zaman 
parametrelerini kesin almak yerine bulanık olarak ele almışlardır. Öncelik listeleri oluşturmak için 
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bulanık sıralama yöntemini ileri sürmüşlerdir. Yöntemin performansını bir örnek üzerinde 
göstermişlerdir. 
 
4.3. Örnek Problem: Paralel Kanguru Algoritmasıyla Bulanık Proje Çizelgeleme  
 
Kanguru algoritması literatürde “Pollard’ın Kangurusu” veya “Pollard’ın Rho algoritması-Rho 
algoritması” veya “Pollard’ın Lambda algoritması” olarak da bilinmektedir. Kanguru 
algoritmasını ilk defa 1978 yılında Pollard ortaya attı. Rho algoritması veya Lambda algoritması 
ismi bu algoritmaların görüntülerinin Yunan harflerindeki λ’ya olan benzerliğine işaret etmektedir 
[38]. Kanguru algoritması, tavlama benzetiminden esinlenen fakat çok daha farklı bir arama 
stratejisi olan stokastik kökenli bir yaklaşıklık yöntemidir [39]. Günümüzde kesikli logoritma 
problemlerinin (Discrete Logarithm Problem) çözümünde bilinen en iyi yöntem Pollard’ın Paralel 
Rho ve Kanguru algoritmalarıdır [40]. 

Kanguru metodu, amacı f(u) gibi bir fonksiyonunu minimize etmek olan, tekrarlamalı 
bir sürece yerleştirilerek uygulanır. Ele alınan problemdeki mevcut çözüm u’yu rastsal seçimle 
belirlediği, daha iyi bir çözüm olan komşusu N(u) ile değiştir. Algoritma, “A” defa bu işlemi 
tekrarlayarak sonucu iyileştirmeye çalışır. Burada A algoritmanın bir parametresidir. Eğer 
çözümde iyileşme olmuyorsa “zıplama” işlemiyle yerel minimumun etkisinden kaçılır. Bu 
aşamada mevcut çözümde bir iyileşme olması zorunlu değildir. Bu işlem N’(u) gibi farklı bir 
komşuluk tanımı kullanabilir. Durma kriteri, maksimum iterasyon sayısı veya amaç 
fonksiyonunun alt sınırı olabilir. Tekrarlamalı süreçte karşılaşılan en iyi çözüm u* hafızaya alınır. 
İşlem sonunda u* algoritma tarafından bulunan “optimal” sonuçtur [39].  

Komşu N(u), u’dan i ve i+1’de bulunan işlerin permütasyonla elde edilen u'  
çözümlerinin bir kümesidir [39]. Örneğin, Eğer u=[4 1 3 5 2] ise, N(u)={ [1 4 3 5 2], [4 3 1 5 2], 
[4 1 5 3 2], [4 1 3 2 5], [2 1 3 5 4]} kümesini göstermektedir. Mevcut çözümde yeni bir 
iyileştirmenin mümkün olmadığı durumda u, “zıplama” işlemi yapılarak u' çözümüyle değiştirilir. 
 Paralel Kanguru Algoritması, başlangıç noktası e0=gb ile gösterilen bir evcil kanguru 
olan E ve başlangıç noktası v0=h ile gösterilen bir vahşi kanguru V ile çalışır. g’nin üs olduğu 
durumlarda, V bilinmeyen bir x noktasından başlarken E bilinen bir tamsayı ile çalışmaya başlar.  
Bir dizi zıplama yapan kangurular karışık bir fonksiyon oluşturur. Zıplamalar mutlak bir sayı 
olduktan sonra evcil kanguru durur ve fonksiyonda dolaşımını bitirdiği noktaya EM ile gösterilen 
bir tuzak kurar. Daha sonra vahşi kanguru aynı fonksiyon üzerinde gezinmeye başlar. Bilinen bir 
değerden yola çıkan E’nin tam değeri bilinir fakat bilinmeyen x noktasından fonksiyona giren 
V’nin durumu bilinmez. Bu yüzden V vahşi olarak adlandırılır. V’nin fonksiyondaki her 
zıplayışından sonra tuzağa düşüp düşmediği kontrol edilir. V’nin tuzağa düşmesi durumunda, VN 
olarak kabul edilir ve EM= VN ile eşitlenir. Diğer yandan mutlak bir sayı değerinden sonra vahşi 
kangurunun zıplamaları durabilir ve yeni bir vahşi kanguru o noktaya kadar görülen en küçük 
zıplama aralığından yola çıkar. Eğer V, E’nin tuzağına düşüyorsa bunun anlamı benzer 
noktalardan geçen iki kangurunun daha önceden fonksiyon üzerinde karşılaşmış olmalarıdır. 
Vahşi kanguru belirli bir zıplama sayısından sonra tuzağa düşmeli ya da durmalıdır. Eğer vahşi 
kanguru, evcil kangurunun tuzağına düşüyorsa daha önce bu iki kangurunun aynı noktada denk 
geldiği sonucu anlaşılır [41]. 
 
Paralel Kanguru Algoritması Adımları 
 

1.Adım Öncelik ilişkilerine göre seçilebilecek faaliyetleri belirle. 
(Öncülü olmayan veya öncülü tamamlanmış olan faaliyetler.) 

2.Adım Kaynak çakışma kontrolünü yap. 
a. Seçilebilecek faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mevcut kaynak miktarından fazla 

ise kaynak çakışması var demektir. 3.Adıma git. 
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b. Seçilebilecek faaliyetlerin kaynak ihtiyacı mevcut kaynak miktarına eşit veya 
az ise çakışma yoktur. Bu faaliyetleri seç. 4.Adıma git. 

3.Adım Seçilecek faaliyetin belirle 
a. Evcil kanguru için rastsal olarak bir faaliyet seç. 
b. Vahşi kanguru için evcil kangurunun seçmediği bir faaliyeti rastsal olarak seç. 

4.Adım Seçilen faaliyetleri çizelgele. 
Seçilen faaliyetlerin öncüllerinin tamamlanma zamanlarına göre başlama zamanlarını ve 
tamamlanma zamanlarını hesapla. 

5.Adım Algoritmayı sonlandırma kontrolünü yap. 
a. Eğer bütün faaliyetler çizelgelenmişse algoritmayı sonlandır. 
b. Eğer bütün faaliyetler çizelgelenmemişse 1.Adıma dön. 

 
Örnek Problem 
 
Paralel kanguru algoritması ile çözülen problem, Wang’ın [32] çalışmasından alınmıştır. Örnek 
proje, yedi faaliyetten oluşmaktadır. Bu faaliyetlerin öncelik ilişkileri, süre ve kaynak ihtiyaçları,  
Şekil 5’te ve   
Çizelge 2’de sunulmuştur. Projenin bulanık en erken başlama zamanı (0,1,1,1) olarak 
belirlenmiştir. Sadece bir çeşit kaynağın bulunduğu ve bu kaynağın bulunabilirliğinin 2 olduğu 
varsayılmıştır.  

 

 
 

Şekil 5. Örnek problemin öncelik ilişkileri diyagramı [32] 
 

Çizelge 2. Örnek problemin faaliyet süreleri ve kaynak ihtiyaçları [32] 
 

Faaliyet Süresi Kaynak İhtiyacı 
a1 (5,7,8,10) 1 
a2 (8,10,15,18) 1 
a3 (14,17,20,24) 1 
a4 (9,12,16,20) 1 
a5 (3,5,7,9) 1 
a6 (5,9,12,15) 1 
a7 (20,24,28,33) 1 

 
Başlangıçta öncelik ilişkilerine göre seçilebilecek tek faaliyet, hiçbir öncülü olmayan a1 

faaliyetidir. 2.Adımda kaynak ihtiyacı (1 birim) mevcut olan kaynaktan (2 birim) daha az olduğu 
için a1 faaliyeti seçilir ve 4.Adıma gidilir ve bu faaliyetin çizelgelemesi yapılarak başlama ve 
tamamlanma zamanları hesaplanır. 5.Adımda bütün faaliyetlerin (7 faaliyet) çizelgelenmediği 
görülür ve 1.Adıma geri dönülür. 2.Aşamada tekrar öncelik ilişkilerine göre seçilebilecek 
faaliyetler (a2, a3, a4) belirlenir. 2.Adımda bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacının (3 birim) mevcut 
kaynaktan (2 birim) daha fazla olduğu görülür ve 3.Adıma gidilir. Bu adımda evcil kanguru 
rastsal olarak bir faaliyeti (a4) seçer, vahşi kanguru rastsal olarak evcil kangurunun seçmediği bir 
faaliyeti (a2) seçer. 4.Adımda seçilen faaliyetlerin öncüllerinin tamamlanma zamanlarına göre  
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başlama zamanları ve tamamlanma zamanları hesaplanır. 5.Adımda bütün faaliyetlerin (6 faaliyet) 
çizelgelenmediği görülür ve 1.Adıma geri dönülür. Bu işlem tüm faaliyetler çizelgeleninceye 
kadar devam eder. Bulunan sonuçlara göre vahşi kanguru, 1-2-4-5-3-6-7 faaliyet sırasıyla 
çizelgeleyerek (53,70,85,103) süresinde projeyi tamamlarken (bkz Çizelge 3) evcil kanguru, 1-4-
3-2-6-5-7 sırasıyla  

Şekil 6’da görüldüğü gibi çizelgeleyerek (45,59,75,91) süresinde projeyi 
tamamlamaktadır (bkz. Çizelge 4). 
 

Çizelge 3. Vahşi kanguru ile elde edilen çizelge 
 

Aşama Alternatifler Seçilen 
Faaliyet 

Kaynak 
ihtiyacı 

Mevcut 
kaynak 

Başlama 
zamanı 

Tamamlanma 
zamanı 

1 a1 a1 1 2 (0,1,1,1) (5,8,9,11) 
2 a2, a3, a4 a2 3 2 (5,8,9,11) (13,18,24,29) 
3 a3, a4, a5 a4 3 1 (5,8,9,11) (14,20,25,31) 
4 a3, a5 a5 2 1 (13,18,24,29) (16,23,31,38) 
5 a3 a3 1 1 (14,20,25,31) (28,37,45,55) 
6 a6 a6 1 1 (28,37,45,55) (33,46,57,70) 
7 a7 a7 1 2 (33,46,57,70) (53,70,85,103) 

 

 
 

Şekil 6. Evcil kanguru ile belirlenen çizelge yolu 
 

Çizelge 4. Evcil kanguru ile elde edilen çizelge 
 

Aşama Alternatifler Seçilen 
Faaliyet 

Kaynak 
ihtiyacı 

Mevcut 
kaynak 

Başlama 
zamanı 

Tamamlanma 
zamanı 

1 a1 a1 1 2 (0,1,1,1) (5,8,9,11) 
2 a2, a3, a4 a4 3 2 (5,8,9,11) (14,20,25,31) 
3 a2, a3 a3 2 1 (5,8,9,11) (19,25,29,35) 
4 a2, a6 a2 2 1 (14,20,25,31) (22,30,40,49) 
5 a5, a6 a6 2 1 (19,25,29,35) (24,34,41,50) 
6 a5 a5 1 1 (22,30,40,49) (25,35,47,58) 

a7 1 2 (25,35,47,58) (45,59,75,91) 7 a7
 

5. SONUÇ 
 
Günümüzde küreselleşmeyle artan rekabet sebebiyle projelerin yönetimi çok daha fazla önem 
kazanmıştır. Başarılı bir proje için etkili ve verimli proje yönetimi tekniklerinin kullanılması 
kaçınılmazdır. Uygulanan kötü bir strateji hedeflenen kârın zarara dönüşmesine neden olabilir. 
Proje yönetiminin en önemli aşamalarından biri olan proje çizelgelemenin artık çok daha etkili ve 
verimli yapılması gerekmektedir.  

Bugün bilgisayarlarla tasarım, hesaplama, modelleme, yönetim, süreçlerin ve projelerin 
kontrolü çok daha etkili ve verimli bir şekilde yapılabilmektedir. Ancak projelerin 
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çizelgelenmesinde karşılaşılan belirsizlikler ve kısıtlar nedeniyle optimal sonucun elde edilmesi 
günümüz bilgisayarlarıyla bile pek mümkün olmamakta veya maliyetli olmakta ve uzun 
sürmektedir. 

Endüstri Mühendisliği alanında son yıllarda yapılan çalışmaların önemli bir bölümünde 
bulanık küme teorisini temel alan tekniklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu konu hakkında çok 
sayıda çalışma yapılmış, değişik alanlarda uygulanmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. 
Belirsizliklerin çözümünde yeni bir çığır açan bulanık küme teorisi alanında yapılan çalışmalar 
günümüzde de hız kesmeden devam etmektedir. 

Proje çizelgeleme alanında, projelerin doğasından kaynaklanan belirsizliklerin 
çözümünde, bulanıklığın kullanımıyla “bulanık proje çizelgeleme” kavramı ortaya çıkmış ve bu 
konu, günümüzde artan önemi sebebiyle, birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Bulanık proje 
çizelgelemede, projenin karmaşıklığı ve projede arıza veya bekleme oluşması gibi durumlar 
nedeniyle geleneksel yöntemlerle çözümü çok zor olan problemlerin çözümde meta sezgisel 
yöntemlerin kullanımı kısa sürede iyi çözümlerin elde edilmesini sağlamaktadır.  

Gerçek hayatta ilk defa yapılacak olan projelerde kullanılacak olan kaynaklar 
belirsizdir. Bu belirsizlik ancak bulanık mantık tekniklerinin kullanımı ile giderilebilir. Bulanık 
proje çizelgeleme problemlerinin çözümü ile ilgili literatürde henüz optimum çözüm veren meta 
sezgisel yöntemler geliştirilememiştir. İleriki çalışmalarda, yeni meta sezgisel yöntemlerin 
geliştirilmesi yada mevcut olanların melez olarak kullanımı ile optimuma yakın çözümler elde 
edileceği beklenmektedir. 
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ABSTRACT 
 
The noise made by the quipments in the production plant, is a serious problem for the employees working in 
the area. There are some methods to  decrease the noise level, control it and prevent it from being harmfull for 
 the employees. The most efficient methods  are the engineering ones which takes noise under control in the 
source. The most important application of these engineering methods is determining the right position for 
these equipments in the  production plant. In case that  the positions of equipments are not determined well at 
the beginning, changing the positions will be an extra cost afterwards. Therefore, main 
goal should be determining right position at the beginning at once. In this study, we will be discussing the  
efficiency of the methods with determining the amount of decrease of  the noise level  by placing a  new press, 
to the right place in a production plant where noise is harmfull for emplyees.  
Keywords: Noise control, vibration, press, machine, equipment.   
 
 
GÜRÜLTÜ KONTROLÜ AÇISINDAN EKİPMAN YERİ BELİRLEME UYGULAMASI 
 
ÖZET 
 
Üretim alanlarında var olan ekipmanların oluşturduğu gürültü, o alanda çalışanlar için ciddi bir sorun 
oluşturmaktadır.  İşyerlerindeki gürültünün azaltılması, kontrol edilebilmesi ve çalışanlar için zararlı olmaktan 
çıkartılması için kullanılan çeşitli kontrol yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en etkili olan, 
gürültünün kaynakta kontrolünü sağlayan mühendislik yöntemleridir. Bu yöntemin en önemli 
uygulamalarından biri ise ekipmanların üretim alanlarındaki yerini doğru belirlemektir. Bu yerin doğru 
belirlenmemesi durumunda ekipmanların yerinin değiştirilmesi mali açıdan çok büyük külfet getirecektir. Bu 
yüzden, ilk seferde doğru yerin belirlenmesi çok önemlidir. Bu çalışmada, bir fabrikada yeni kurulacak bir 
presin yerinin belirlenmesinde ve gürültü seviyesinin azaltılmasında uygulanacak yöntemin etkinliği 
tartışılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Gürültü kontrolü, titreşim, pres, makine, ekipman. 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Endüstrideki gürültü hiç bir zaman saf değildir ve çeşitli seslerin bileşimi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Uzun süreli olarak gürültüye maruz kalma sonucunda yüksek frekanslı seslerin 
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duyulmaması, etkileme süresi daha da arttıkça, daha küçük frekanslı seslerin duyulmaması 
şeklinde işitme kayıpları ile karşı karşıya kalınmaktadır. Gürültünün rahatsız ediciliği, gürültünün 
yüksekliğinden, cinsinden ve değişkenliğinden kaynaklanmaktadır [1]. İnsanın çalışma çevresinin 
bir bölümünü oluşturan gürültünün, işitme duyusunun yanı sıra, fizyolojik ve psikolojik olarak 
etkilediğini, insanın vücut dengelerini bozduğu bilinmektedir [2]. Beden ve ruh sağlığı bozulan 
bir insanın performans ve verimliliğinin azalması kaçınılmaz olacaktır. Gürültünün olumsuz 
etkilerini yok etmek veya bu konuda oluşturulmuş standart değerlere çekebilmek için ergonomik 
yöntemler geliştirmek, bir başka deyişle gürültü kontrol yöntemleri geliştirmek ve uygulamak 
sanayiciler için bir gerekliliktir. 

Ölçülen gürültü seviyesi ile standart gürültü seviyesi arasındaki fark, gürültü 
seviyesinde ne kadar bir azalma yapılması gerektiğini gösterir. Gürültü kontrolü çalışmalarında 
ilk adım, frekans analizleri yardımı ile toplam gürültü seviyesine katkısı en fazla olan gürültü 
kaynaklarının ve bunların gürültü tiplerinin tespit edilmesidir [3-6]. 

İşyerlerindeki gürültünün azaltılması, kontrol edilebilmesi ve çalışanlar için zararlı 
olmaktan çıkartılması için kullanılan çeşitli kontrol yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler 
arasında en etkili olan, gürültünün kaynakta kontrolünü sağlayan mühendislik yöntemleridir. Bu 
yöntemin en önemli uygulamalarından biri ise ekipmanların üretim alanlarındaki yerini doğru 
belirlemektir. Bu yerin doğru belirlenmemesi durumunda ekipmanların yerinin değiştirilmesi mali 
açıdan çok büyük külfet getirecektir. Bu yüzden, ilk seferde doğru yerin belirlenmesi çok 
önemlidir.  Bu çalışmada, gürültü probleminin bulunduğu mekanik üretim alanına yeni kurulacak 
olan bir presin yerleşim alanın belirlenmesi ile gerçek bir uygulama yapılmış ve sonuçları ortaya 
konulmuştur.  

Bu alanda makine ve preslerden kaynaklanan gürültülerin azaltılması üzerine birçok 
çalışma [7-12] bulunmakla birlikte, mevcut bir fabrika alanına sonradan eklenecek bir makine 
yada presin en uygun yere yerleştirilmesiyle ilgili bir çalışmaya rastlanmamış olup, bu makale bu 
konuda uygulamalı bir çalışmayı içermektedir.  
  
2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 
 
Beyaz eşya üretimi yapan bir işletmenin gürültü düzeyi en yüksek bölümü, mekanik imalat 
atölyesidir. Bu atölye 7 adet transfer pres, 2 adet prograsif pres, 1 adet hidrolik pres, 1 adet sac 
dilme hattı, 1 adet sac kesme hattı, 1 adet CNC, 2 adet torna, 2 adet freze, 2 adet taşlama, 4 adet 
vinç ve 4 adet şase yapmak için kullanılan özel üretim hattına sahiptir. İşletmenin üretim 
kapasitesini artırmak amacı ile yeni bir transfer pres (Şekil 1) yatırımı kararı alınmıştır. Bu karar 
ile yatırımın gürültü açısından kusursuz olması için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar fabrika 
zeminin pres zemininden ayrılmasından (Şekil 2), presin temeline (Şekil 3) kadar uzanmaktadır.  
 

 
 

Şekil 1. Transfer pres 

R. Güçlü, M. Esen                                                                      Sigma 28, 102-109, 2010 



 
 

 104

 
 

Şekil 2. Pres temeli ile fabrika temeli ayrımı 
 

 
 

Şekil 3. Presin temel içine yerleştirilmesi 
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Şekil 4. Alternatif yerleşim planı 
 

Presin kurulumuna başlamadan önce ön fizibilite döneminde presin kurulacağı yer 
araştırıldı. Bu aşamada işletmenin yerleşim planının izin verdiği mekanik üretim üzerinde 2 nokta 
belirlenerek Şekil 4 üzerinde gösterildi. Ayrıca, aynı resimde sürekli çalışanların bulunduğu 
noktalar yuvarlak içine alındı. Yapılan uygulamada, işletmede çalışanların bulunabileceği bütün 
noktalarda ölçümler yapılmıştır. 
  
3. UYGULAMA 
 
Mevcut durum analizinde anlatılan presin yerleşim alternatifleri arasında seçim yapmak için 
gürültü faktörü kullanılmıştır. Bu belirlenen alternatiflerden birincisi sac rulolarının istiflendiği 
rulo ambarı, ikincisi ise kalıp raflarının bulunduğu kalıp alanıdır.  Presin mekanik üretim içinde 
olması ve her iki alternatif için de bir ön hazırlık yapılması gerekmektedir. Yapılan fizibilite 
çalışmalarında her iki alternatifin için gereken ön hazırlık maliyetlerinin çok farklı olmadığı 
belirlenmiş ve gürültü faktörü açısından karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar; 
-Ekipmanlarda çalışanların maruz kaldıkları fon gürültüleri açısından, 
-Yeni pres dahil tüm ekipmanlar çalışır durumda iken mekanik dinlenme alanında oluşan gürültü 
seviyesi açısından yapılmıştır. 
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Çizelge 1. Yeni presin alternatif alanlara yerleştirilmesi durumu 
 

Ölçüm Noktaları Arasında Mesafe r (m) 

Ölçüm Yeri 
Lw 

dBA 1 4 8 10 11 12 14 16 17 20 22 24 25 26 29 35 40 X XX 

1  Kesme hattı 90 0 20 31 43 40 38 17 14 44 58 97 73 88 78 37 35 37 35 14 

4  TRS -6 pres 88 20 0 17 60 58 56 33 36 53 57 73 51 62 53 14 51 41 52 12 

8  TRS -4 87 31 17 0 53 52 50 37 39 39 41 73 55 64 63 31 54 21 63 4 

10  Mistaş hattı 87 43 60 53 0 2 4 51 47 17 71 111 83 92 109 70 104 39 71 42 

11  150 ton pres 84 40 58 52 2 0 2 48 45 18 72 110 83 91 107 68 102 40 69 39 
12  Omera  
makinesi 88 38 56 50 4 2 0 46 43 17 71 109 82 90 106 67 101 39 68 37 
14  50x60 şasi 
hattı  86 17 33 37 51 48 46 0 4 61 81 108 93 105 87 38 72 62 33 33 
16  50x50 şasi 
hattı  83 14 36 39 47 45 43 4 0 59 82 109 94 107 89 40 74 61 32 35 

17  İnox 
temizleme 83 44 53 39 17 18 17 61 59 0 55 101 67 79 92 62 92 22 73 32 

20  TRS -3 pres 85 58 57 41 71 72 71 81 82 55 0 49 15 30 52 56 57 31 107 37 

22  TRS -5  82 97 73 73 111 110 109 108 109 101 49 0 31 19 17 58 35 71 117 67 
24   200 ton  C 
pres 88 73 51 55 83 83 82 93 94 97 15 31 0 15 32 58 53 41 110 50 
25  200 ton  D 
pres 90 88 62 64 92 91 90 105 107 79 30 19 15 0 27 60 49 51 117 61 

26  TRS -2 pres 83 78 53 63 109 107 106 87 89 92 52 17 32 27 0 40 15 62 102 63 

29  İndulam  84 37 14 31 70 68 67 38 40 62 56 58 58 60 40 0 30 50 62 62 

35  TRS -1  88 35 51 54 104 102 101 72 74 92 57 35 53 49 15 30 0 72 91 28 

40  400 ton pres 82 37 41 21 39 40 39 62 61 22 31 71 41 51 62 50 72 0 82 20 

X  Alternatif 1 83 35 52 63 71 69 68 33 32 73 107 117 110 117 102 62 91 82 0  

XX Alternatif 2 83 14 12 4 42 39 37 33 35 38 37 67 50 61 63 42 58 20  0 

 
3.1. Ekipmanlarda Çalışanların Maruz Kaldıkları Fon Gürültüleri Açısından Karşılaştırma 
 
Yeni kurulacak presin gürültü seviyesi 83 dBA olarak varsayılmış olup buna göre, ekipmanların 
tek başına çalıştığında oluşan gürültü değerleri ve presin alternatif yerleşim alanlarına 
yerleştirilmesi durumunda diğer makinelere olan uzaklıkları,  Çizelge 1’de gösterilmiştir. Presin 
yerleştirildiği fabrikanın boyutları en, boy ve yükseklik 120 m, 140 m ve 30 m dir. Dolayısıyla, 
bir oda ya da kapalı mekana göre çok büyük olduğundan buradaki hesaplamalar ve kabuller, 
serbest alanda yayılıyor ve yankılanma olmuyor varsayımıyla yapılmıştır. Yeni pres dahil bütün 
ekipmanların, her iki alternatif yerleşim alanında çalışan operatörler üzerindeki gürültü seviyesini 
(dBA) belirlemek için (1) nolu formül kullanılmış ve sonuçlar Çizelge 2’de gösterilmiştir. 
 

Lpt = Lw +10  Log Q/ 4π r²                                (1)  
 

Lw : Makinelerin ses gücü düzeyi değerleri (dBA) 
 

Q= Yerleşim alanının durumuna göre seçilen yönelme katsayısı (zemine yerleştirilen makineler 
için yönelme katsayısı yaklaşık olarak 2 kabulüyle hesaplama yapılmıştır) 
 

r = mesafe (m) 
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Çizelge 2. Presin alternatif yerleşim alanlarında oluşan fon gürültüleri 
 

Ölçüm Noktalarına Ulaşan Gürültü Seviyeleri Lpt (dBA) 
Ölçüm Noktası Lw 

dBA 1 4 8 10 11 12 14 16 17 20 22 24 25 26 29 35 40 X XX 

1  Kesme hattı 90  56 52 49 50 50 57 59 49 47 42 45 43 44 51 51 51 51 59 

4  TRS -6 pres 88 54  55 44 45 45 50 49 46 45 43 46 44 46 57 46 48 46 58 

8  TRS -4 87 49 54  45 45 45 48 47 47 47 42 44 43 43 49 44 53 43 67 

10  Mistaş hattı 87 46 43 45  73 67 45 46 54 42 38 41 40 38 42 39 47 42 47 

11  150 ton pres 84 44 41 42 70  70 42 43 51 39 35 38 37 35 39 36 44 39 44 

12  Omera  
makinesi 88 48 45 46 68 74  47 47 55 43 39 42 41 40 43 40 48 43 49 

14  50x60 şasi 
hattı 86 53 48 47 44 44 45  66 42 40 37 39 38 39 46 41 42 48 48 

16  50x50 şasi 
hattı 83 52 44 43 42 42 42 63  40 37 34 36 34 36 43 38 39 45 44 

17  İnox 
temizleme 83 42 41 43 50 50 50 39 40  40 35 38 37 36 39 36 48 38 45 

20  TRS -3 pres 85 42 42 45 40 40 40 39 39 42  43 53 47 43 42 42 47 36 46 

22  TRS -5 82 34 37 37 33 33 33 33 33 34 40  44 48 49 39 43 37 33 37 

24  200 ton  C 
pres 88 43 46 45 42 42 42 41 41 40 56 50  56 50 45 46 48 39 46 

25  200 ton  D 
pres 90 43 46 46 43 43 43 42 41 44 52 56 58  53 46 48 48 41 46 

26  TRS -2 pres 83 37 41 39 34 34 35 36 36 36 41 50 45 46  43 51 39 35 39 

29  İndulam 84 45 53 46 39 39 39 44 44 40 41 41 41 40 44  46 42 40 40 

35  TRS -1 88 49 46 45 40 40 40 43 43 41 45 49 46 46 56 50  43 41 51 

40  400 ton pres 82 43 42 48 42 42 42 38 38 47 44 37 42 40 38 40 37  36 48 

X  Alternatif 1 83 44 41 39 38 38 38 45 45 38 34 34 34 34 35 39 36 37   

XX Alternatif 2 83 52 53 63 43 43 44 45 44 43 44 39 41 39 39 43 40 49   

 
Presin alternatif yerleşim alanlarında, diğer makinelerde çalışan operatörlere ulaşan 

gürültü seviyeleri Çizelge 2’de  koyu olarak gösterilmiştir. Bir sonraki aşamada ölçüm 
noktalarında diğer bütün ekipmanların aynı anda çalışması durumunda ekipmanlarda çalışan 
operatörlerin maruz kaldığı toplam gürültü seviyesi belirlenmiştir. Bunun yapılabilmesi için (2) 
nolu formül kullanılmıştır.  Sonuçlar, Çizelge 3’de verilmiştir. 
 

n
Lpti /10

i 1
Leq 10 log  ( 10 )

=
= ∑                                                (2)  

 

Leq : Eşdeğer gürültü düzeyi (dBA)        
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Çizelge 3. Alternatif yerleşim alanlarında maruz kalınan toplam fon gürültüleri Leq (dBA) 
 

Ölçüm 
Noktası 1 4 8 10 11 12 14 16 17 20 22 24 25 26 29 35 40 

X / 
XX 

Alternatif 
1 60,2 60,8 59,6 72,2 76,6 71,9 64,6 67,1 60,1 59,3 59,0 60,4 58,6 59,8 60,2 57,4 59,3 55,9 

Alternatif 
2 60,7 61,4 64,6 72,2 76,6 71,9 64,6 67,1 60,2 59,4 59,0 60,5 58,6 59,8 60,3 57,4 59,6 68,0 

Fark 0,5 0,6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 12,1 

 
3.2. Yeni Pres Dahil Tüm Ekipmanlar Çalışır Durumda İken Mekanik Dinlenme Alanında 
Oluşan Gürültü Seviyesi 
 

Çizelge 4. Ekipmanların dinlenme alanına olan uzaklığı ve oluşturduğu gürültü 
 

Ölçüm 
Noktası Ekipman Lw (dBA) 

Dinlenme 
alanına uzaklık 

r (m) 

Dinlenme Alanına 
Ulaşan Gürültü  

Lpt (dBA) 
1 Kesme hattı 90 53 47,5 

4 TRS -6 pres 88 44 47,1 

8 TRS -4 87 40 47,0 

10 Mistaş hattı 87 77 41,3 

11 150 ton pres 84 73 38,8 

12 Omera makinesi 88 72 42,9 

14 50x60 şasi hattı  86 71 41,0 

16 50x50 şasi hattı  83 72 37,9 

17 İnox temizleme 83 92 35,7 

20 TRS -3 pres  85 22 50,2 

22 TRS -5  82 30 44,5 

24 200 ton  C pres 88 22 53,2 

25 200 ton  D pres 90 23 54,8 

26 TRS -2 pres  83 26 46,7 

29 İndulam  84 37 44,7 

35 TRS -1  88 37 48,7 

40 400 ton pres  82 39 42,2 

X Alternatif 1 83 97 35,3 

XX Alternatif 2 83 41 42,8 

 
Çalışanların dinlenme alanında maruz kaldıkları fon gürültüsü açısından her iki 

alternatif karşılaştırılmıştır. Mekanik üretim alanında bulunan ve yeni kurulacak presin 1. 
alternatif yerleşim planına yerleştirilmesi durumunda ekipmanların dinlenme alanından olan 
uzaklıkları ve gürültü seviyeleri, Çizelge 4’de verilmiştir. Bu çizelgede, ekipmanların dinlenme 
alanına ulaşan gürültü seviyeleri (1) nolu formül ile hesaplanmıştır. Çizelge 4’deki değerler 
kullanılarak, bütün ekipmanların aynı anda çalışması durumunda, iki alternatif için dinlenme 
alanındaki gürültü seviyesi belirlenmiştir. Bunun için, (2) nolu formül kullanılmış ve bu değerler, 
1. alternatif için 60,14 dBA, 2. alternatif için 60,21 dBA olarak bulunmuştur. 
 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, bir fabrikada yeni kurulacak bir presin yerinin belirlenmesinde ve gürültü 
seviyesinin azaltılmasında uygulanacak yöntemin etkinliği tartışılmıştır. 

Uygulamalar bölümünde yapılan  üç karşılaştırma yönteminin sonucunda; 
-Ekipmanlarda çalışanların maruz kaldıkları toplam fon gürültüleri karşılaştırıldığında 8 

nolu ölçüm noktasında ve yeni ekipmanda çalışacak kişilerin bulunduğu noktalarda, 1. alternatifin 
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2. alternatife göre sırası ile 5 ve 12,1 dBA lık bir avantaj sağladığı belirlenmiştir. Diğer ölçüm 
noktalarında ise anlamlı bir değişiklik yoktur. 

-Yeni pres de dahil tüm ekipmanlar çalışır durumda iken gürültü seviyeleri 
karşılaştırıldığında, fon gürültüsü ile ekipman gürültüsü arasındaki fark 10 dBA’dan fazla olduğu 
için, beklendiği gibi her iki alternatifte de ekipmanların gürültü düzeyleri arasında bir fark 
görülmemektedir. 

-Yeni pres dahil tüm ekipmanlar çalışır durumda iken mekanik dinlenme alanında 
oluşan gürültü seviyesi açısından karşılaştırıldığında,  dinlenme alanındaki toplam fon gürültüsü 
1.alternatifte 60,14 dBA iken 2.alternatifte 60,21 dBA olarak hesaplanmıştır. 
 Bu üç karşılaştırma yöntemi sonucunda; 1. alternatifin olduğu yani sac ambarının 
bulunduğu alternatifin daha uygun olduğu belirlenmiş ve pres bu noktaya yerleştirilmiştir. 
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ABSTRACT 
 
In this study, the effects of Physical and chemical parameters to Mogan Lake have been investigated. In this study, 
AQUATOX, WASP and sub-models of PAMOLARE have been  used. The reason for the preference of Mogan Lake is the 
abundance of historical date in chemical, biological, physical and hydrological aspects. Parameters for the four selected 
stations at Mogan Lake were measured by the Environmental Reference Laboratory throughout the year 2002 on a monthly 
basis. Besides, chemical and physical data for all the creeks discharging into Mogan Lake were also measured by the 
Environmental Reference Laboratory for the same year on a monthly basis. All these data has been used as input parameters 
for Aquatox, Wasp and Pamolare Models.  
The simulation results of Pamolare, Wasp and Aqautox Models were compared in this study. 1-Layer, 2-layer and structurally 
dynamic sub-models of Pamolare 3 and Pamolare 2, which is Structurally Dynamic Model for shallow lakes, have been tested 
for the first time. Two-year simulations have been performed for TN, TP, Chlorophyll a and Zooplankton parameters by using 
Pamolare 3 and in addition to those parameters for Phytoplankton, Organic Substances and Nitrogen and phosphorus in 
sediment by using Pamolare 2. The simulation results have been compared with actual measured data of Mogan Lake for the 
years 2004 and 2005  and found to be highly incompatible. One-year simulations of Suspended Solids, Dissolved Oxygen, 
Chlorophyll a, Total Nitrogen and Total Phosphorus have been made by using Water Quality Analyses Simulation Program 
(WASP). When those results were compared with the actual data in Mogan Lake, TN and TP are partly compatible and the 
other parameters are not compatible. During the comparison of  the Water Quality Models, good simulation results have been 
obtained particularly for Suspended Solids, pH and Temperature in the studies in which Aquatox Model is used. Moreover, 
the values obtained for Total Nitrogen and Dissolved Oxygen are considerably close to the actual values. A continuous 
increasing tendency has been observed for the simulation of total phosphorus parameter as in the WASP model.  
Keywords: Water quality model, simulation, calibration.  
 
AQUATOX, PAMOLARE VE WASP MODELLERİNİN MOGAN GÖLÜNE UYGULANMALARI 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada Kimyasal ve fiziksel parametrelerin Mogan Gölüne etkileri incelenmiştir. Çalışmada Aquatox ve Wasp Modelleri ile 
Pamolare Modelinin Alt modelleri kullanılmıştır. Mogan Gölü geçmişe dönük birçok fiziksel, kimyasal, biyolojik ve hidrolojik 
dataya sahip olduğu için tercih edilmiştir. Özellikle 2002 yılı için Mogan Gölünde seçilen 4 adet istasyon için parametreler bir yıl 
boyunca aylık bazda Çevre Referans Laboratuarı tarafından ölçülmüştür. Ayrıca Mogan Gölüne dökülen tüm derelerin fiziksel ve 
kimyasal dataları aynı yıl için aylık bazda ölçülmüştür. Tüm bu datalar Pamolare, Wasp ve Aquatox Modelleri için giriş 
parametresi olarak kullanılmıştır.  
Çalışmanın devamında Pamolare, Wasp ve Aqautox Modellerinin simülasyon neticelerinin karşılaştırmaları yapılmıştır. Pamolare 
3 Modelinin tek tabakalı, iki tabakalı ve yapısal olarak dinamik alt modelleri ile Pamolere 2-Sığ Göller İçin Yapısal Olarak 
Dinamik Modeli öncelikle denenmiştir. Pamolare 3 Modeli ile TN, TP, Klorofil a ve Zooplankton parametreleri için, 
Pamolere 2 Modeli ile bu parametrelere ilave olarak Organik Madde, Fitoplankton ve sedimandaki azot ve fosfor için iki 
yıllık simülasyonlar yapılmıştır. Simülasyon neticeleri 2004 ve 2005 yılı Mogan Gölü gerçek ölçüm değerleri ile 
karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçları gerçek değerler ile karşılaştırıldığında oldukça uyumsuz çıkmıştır. Su Kalite Analizi 
Simülasyon (Benzeşim) Programı (WASP) Modeli ile Askıda Katı Madde, Çözünmüş Oksijen, Klorfil a, Toplam Azot ve 
Toplam Fosfor’un bir yıllık simülasyonları yapılmıştır. Mogan Gölünde ölçülen gerçek değerler ile karşılaştırıldığında TN ve 
TP kısmen uyumlu, diğer parametreler ise oldukça uyumsuz çıkmıştır. Su kalitesi modellerinin karşılaştırılması yapılırken 
Aquatox Modeli ile yapılan çalışmada; özellikle Sıcaklık, Askıda Katı Madde ve pH parametreleri için çok iyi tahminler elde 
edilmiştir. Toplam Azot ve Çözünmüş Oksijen parametreleri için ise gerçek değerlere yakın neticeler elde edilmiştir. Toplam 
Fosfor parametresi simülasyonunda ise WASP Modelinde olduğu gibi sürekli bir artış eğilimi görülmüştür. 
Anahtar Sözcükler: Su kalitesi modeli, simülasyon, kalibrasyon.   
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1. GİRİŞ 
 
Endüstriyel gelişmelerden beri çeşitli yüzyıllar boyunca insan aktiviteleri yapılarında ve onların 
çevresel fonksiyonlarında çok güçlü değişimlere sebebiyet vermiştir. İnsan nüfusunun büyümesi 
ve yerleşimleri sucul ve karasal ekosistemi yer talebini büyütmüştür. Kara yüzeyinin üçte biri 
veya yarısına kadar olan kısmı değişime uğramıştır. İnsanlar yer yüzeyini tarla açma ile, tarımsal 
ve ormancılık faaliyetleri, hayvansal atıklarla, şehirleşme ve değişmiş hidrolojik çevrimle 
değiştirmişlerdir. İlave olarak birçok doğal biyolojik toplulukların kompozisyonu değişmiştir. 
İnsanların aynı zamanda global biyokimyasl Azot(N), Karbon(C) ve Fosfor(P) çevrimlerine derin 
etkileri olmuştur[1].  

Evsel atıksu ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan organik madde ve besin (azot, 
fosfor) tuzları girdileri, iç sularda doğal ekolojik özelliklerin çok aşırı değişimi ve yoğun plankton 
üretimine kadar varan problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ötrofikasyon olarak 
adlandırılan su ortamındaki bu olumsuz gelişmeler, kentleşmenin ve sanayileşmenin yoğunlaştığı 
alanlarda su kütlesinin sığlık ve/veya sınırlı su döngüsü gibi morfolojik ve hidrolojik özellikleri, 
ötrofikasyon problemine karşı hassasiyetini arttırmaktadır. 

Ancak özellikle nehirler dolayısıyla evsel ve endüstriyel atıklara kirlenen, coğrafik 
olarak kapalı sayılabilecek göllerde veya koylar gibi hassas bölgelerde, çoğu zaman ve bazen de 
ağır durumlarda belirgin ötrofikasyon gözlenmektedir. Ötrofik alanlarda Azot (nitrojen) tuzlarının 
ana kaynağı tarımsal alanlar ve atmosferik çöküntüdür. Fazla fosforun ana kaynağı ise bir kısmı 
noktasal kaynaklardan, arıtımsız deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklanmaktadır. 
Fitoplankton patlamaları, su ortamındaki türlerinin çeşitliliğinin azalması, oksijen kıtlığı, ve insan 
sağlığını doğrudan etkileyebilecek hastalık taşıyan ya da toksik maddelere maruz kalmış su ürünü 
tüketimi gibi sorunlar da, ötrofikasyonun beraberinde getirdiği risklerden bazılarıdır.  

Ötrofikasyon, göl ve kıyı su ortamlarında planktonik yosun (algae) veya daha kompleks 
sucul bitki üretiminin artma eğilimi göstermesi, tür dağılımın sıra dışı değişimi, dolayısıyla su 
kalitesinin düşmesi, doğal su ortamındaki besin maddelerinin artması ve su kütlelerinin alt 
tabakalarında çözünmüş oksijen miktarının büyük oranda azalması sonucu oluşan kirlenme 
sürecidir[2]. Bunun varlığının tespiti ve ekolojik bozunmaya neden olan kirliliğin önlenmesine 
yönelik kaynaklarda gerekli idari ve teknolojik önlemlerin alınması ise su kaynaklarında 
sistematik ve detaylı araştırma ve izlemenin yapılması, ölçüm sonuçlarına dayanan su kalite ve 
ötrofikasyon modellerinin alıcı ortamlara uygulanması ve yük değişimine dayanan senaryoların 
ortaya konması ile mümkündür.  

Su kaynakları yönetimi açısından günümüzde gelişen yaklaşım, kaynak yönetiminin 
havza bazında ve diğer doğal kaynaklarla “entegre” biçimde gerçekleştirilmesidir. Entegre havza 
yönetiminin temel amacı, havzanın sadece su miktarı değil, tüm yönleri ve kaynakları ile 
tanınması ve böylelikle daha tutarlı yönetim kararlarının verilmesidir. En önemli yönetim 
kararları modeller vasıtasıyla olmaktadır. 

Modeller, biotaların yapısına göre maruz kaldığı etkilere karşı vereceği tepkilerin 
matematiksel denklemler yardımıyla ifade edilmeleri temeline dayanan araçlar olarak ifade 
edilmektedir. Modeller doğru maksatlarla kullanıldığında çevresel problemlerin çözümüne katkı 
sağlamakta ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaları hızlandırmaktadır. Özellikle sucul 
ortamlara yönelik baskıların gelecek senaryolar ile sürdürülebilir kalkınmada göz önüne alınarak 
çeşitli çözüm planlarının yapılması ve bütün şartlar göz önüne alınarak en uygun çözümün 
yapılması mümkün olabilmektedir. Bu sayede modeller karar vericiler için önemli bir araç olarak 
kullanılmaktadır. 

Su yöneticileri hangi faktörlerin sucul ortamları kötüleştirdiğini modeller vasıtasıyla 
öğrenebilmektedirler. Teklif edilen kirlilik önleme aksiyonlarının hedefleri tutturup 
tutturulmayacağı modeller vesilesiyle belirlenebilmektedir. Ayrıca alınacak önlemler ile su 
kalitesinin ve sucul ortam topluluklarının istenen seviyeye gelip gelmeyeceği tespit 
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edilebilmektedir. İleride herhangi bir plansız sonuçlanmaların olup olmayacağı ve bozulan sucul 
sistemlerin iyileştirilmesinin ne kadar zaman alacağı yine modeller vasıtasıyla tespit edilmektedir. 

Bu çalışmada Mogan Gölü; bir çok Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik parametrelerin 
ölçüm sonuçlarının bulunması sebebiyle seçilmiştir. AQUATOX, PAMOLARE ve WASP 
modellerinin simülasyon neticeleri Mogan Gölü 2004-2005 yılı ölçüm değerleri ile 
karşılaştırılmış ve ölçüm neticelerine en yakın netice veren model bulunmuştur.  
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1. Mogan Gölü Havzası ve Özellikleri 
 
Mogan Gölü, yazları genellikle kuruyan küçük dereler ile beslenmekte, göl suyu kuzey 
doğusundaki regülatör kontrolünde Eymir Gölü'ne akmaktadır. Gölün güneyindeki yaklaşık 750 
hektarlık bir bataklık ve ıslak çayırlık alanlar birçok farklı hayvana, özellikle de kuş türlerine 
yaşama ortamı sağlamaktadır. Mogan ve Eymir gölleri Ankara yakınlarında bulunan sınırlı sayıda 
sulak alanlardan en büyük ve en önemli olanıdır. Mogan gölü etrafında geniş sazlıklar ve 
restoranlar bulunur. Eymir gölü ise ODTÜ sınırları içinde bulunmaktadır[3]. 

Mogan Gölü beton bir kanal vasıtasıyla Eymir Gölüne, oradan da İmrahor Deresi ile 
Ankara Çayı’na boşalmaktadır. Gölün uzunluğu 6 km., eni 900 m. Ortalama derinliği 3,5-4 m., 
göl alanı 5.4 km2 ve hacmi 13-14 milyon m3’tür. Yağış alanı 941 km2 olan göl havzasında yıllık 
ortalama yağış 403 mm., yıllık ortalama buharlaşma ise 1485 mm olarak ölçülmüştür Eymir ve 
Mogan Gölleri’nin toplam havzası yaklaşık 971 km2, çevre uzunluğu ise 150 km.dir. Havzadaki 
en yüksek kot 1650 m., en düşük kot ise 950 m.dir. Genellikle dağlık bölgeler göllerin iki yanında 
yer almaktadır.  

Göl alanı birçok akarsu kaynağı tarafından beslenmektedir. Bu akarsuların çoğu devamlı 
akımı olmayan kuru dereler olup, gölün kuzey ve batı kısımlarında yer almaktadır. Havzanın ana deresi 
konumundaki Çölova deresi devamlı akmamakta, havzanın ortasında bir yerde batmakta, daha sonra 
kuzeyde Mogan Gölü’nün güneyindeki bataklık alanda tekrar ortaya çıkmaktadır. Çok kurak yıllar 
dışında genellikle her mevsim debisi olan yan dereler Sukesen, Başpınar ve Yavrucak ile ana su yolu 
olan Çölova deresi olup, hepsi de Mogan Gölü’ne akmaktadır. Yüksek eğimlere sahip Sukesen ve 
Çölova deresinin üst kotları dışındaki derelerde su yolu eğimleri oldukça düzgündür. 

Mogan Gölü bölgesinde en yoğun yerleşim alanı gölün kuzey kıyısındaki Gölbaşı 
ilçesidir. Gölbaşı İlçe Merkezi ile Çankaya İlçesinin; 971 km2’lik havza sınırlarının içinde ise 
Bala ve Haymana ilçelerinin de idari alanları bulunmaktadır.Göl Havzasında toplam 30 adet 
yerleşim alanı bulunmakta olup,toplam nüfusu 62602 kişidir.  
Havzada genellikle kuru tarım yapılmaktadır. Ürün deseni ağırlıklı olarak tahıl, sulanabilir 
arazilerde (özellikle Sukesen Deresi vadisinde) sınırlı ölçüde sebzedir. Havzanın bir bölümünde 
ise meralar yer almaktadır. 
 Havzada çeşitli türlerde sanayiler mevcut olup, tüm sanayiler Mogan Gölü kuşaklama 
kolektörüne bağlıdır. Ancak söz konusu sanayilerden Göle zaman zaman kontrolsüz deşarjlar 
olmaktadır. 

Mogan Gölüne, erozyon, kar erimesi ve drenajla göl içine giren maddeler dip 
sedimanlarının oluşmasına ve söz konusu göldeki derinliğin, dolayısıyla hacmin azalmasına sebep 
olmuştur. Uzun yıllardır devam eden sediman birikimi, atıksu deşarjı ve araziden yağmur 
sularıyla göle giren besi maddeleri göldeki biyolojik gelişmeleri hızlandırmıştır. Gölde yer yer 
bataklıklaşma, su içi yüksek bitkilerinde de aşırı artış ve yayılış başlamış, göldeki sığlaşma hız 
kazanmıştır. Göldeki sediman ve besin maddelerinin artışı ile bataklaşma ve ötrofikasyon hakim 
şekle dönüşmüştür. Ayrıca Mogan Gölü etrafına kuşaklama kolektörleri yapılmasına rağmen 
zaman zaman söz konusu kaçak deşarjlar olmaktadır. Göldeki kirlenmenin diğer önemli bir 
nedeni tarım alanlarından gelen yayılı kirleticilerdir. 
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Mogan Gölüne giren akımlar hava sıcaklığı, hava nemi, rüzgar hızı, rüzgar yönü, 
buharlaşma, ve yağış,dataları mevcut olup, bu çalışmada kullanılmıştır.  
 
2.2. Çalışmada Kullanılan Pamolare, Wasp ve Aquatox Modelleri  
 
Pamolare; S.E Jorgenson, H.Tsuno ve T.Hidaka tarafından UNEP, DTIE ve ITEC/ILEC adına 
yapılmış bir ekosistem simulasyon modelidir. Pamolare modeli üç modelden oluşmuştur. Bunlar 
Vollenweider plot, 1-tabakalı model (4 durum değişkeni ve bir sayının korelâsyonu) ve 2-
tabakalı model dir. Ayrıca bir de Pamolare 2 isimli sığ göller için geliştirilmiş bir modülü 
bulunmaktadır[4]. 
Pamolare Modelinde sistem kütle dengesine dayanmakta olup, tüm parametreler için diferansiyel 
denklemler mevcuttur. Örnek olarak su kolonundaki azot için difaransiyel denklem aşağıda 
verilmiştir.  
 

DNwat/dt = ((Nload-Denit) +Nrel*NSed)/z - (1/Wres) * Nwat * a-(1/z) * SedRate * Nwat 
 

NWat      :Toplam azot mg/l 
 

Nsed       :Sedimanttaki azot g/m2 
 

Nload    :Göle azot girişi (g/m2/year) 
 

Nrel       :Sedimanttan azot çıkış hızı  
 

Nbound :Sedimentdaki sabit azot oranı 
 

z            :Gölün derinliği m. 
 

Wres      :Ortalama bekleme süresi 
 

SedRate :Ortalama sedimentasyon hızı (m/yıl) 
 

a             :Termoklin oluşumundan dolayı çıkan nütrientin düzeltme faktörü 
 

Pamolare Modelinde çoğu parametreler için yukarıdaki gibi kütle dengesine dayanan 
diferansiyel denklemler mevcuttur. Ayrıca bazı parametreler için hem kabuller yapılmış hemde 
bazı formülasyonlar kullanılmıştır.  

Pamolare Modelinde özellikle Azot ve Fosfor parametreleri için sedimandan su 
kolonuna salınımı da esas almıştır. Mogan Gölünde fosfor ve azot değeri sırasıyla 10 gr P/m2 ve 
50 gr N/m2 alınmıştır. Ayrıca Pamolar’de tüm yükler sedimantasyon hızı ve denitrifikasyon hızı 
da hesaplanarak modele girdi olarak alınmıştır. 

Aquatox Modeli biyolojik ve kimyasal olarak kötüleşen sulara uygulanmaktadır. Su 
yöneticileri hangi faktörlerin sucul ortamları kötüleştirdiğini bu model yardımıyla 
öğrenmektedirler. Teklif edilen kirlilik önleme aksiyonlarının hedefleri tutturup tutturulmayacağı 
bu model vesilesiyle belirlenebilmektedir. Ayrıca alınacak önlemler ile su kalitesinin ve sucul 
ortam topluluklarının istenen seviyeye gelip gelmeyeceği tespit edilebilmektedir. İlerde herhangi 
bir plansız sonuçlanmaların olup olmayacağı ve bozulan sucul sistemlerin iyileştirilmesinin ne 
kadar zaman alacağı yine bu model yardımıyla öğrenilmektedir[5]. 

Aquatox ile aşağıdaki parametreler modellenmektedir; 
 

NNütrientler ve toksik madde konsantrasyonları 
 

- Bimoslar 
 

Bitkiler, omurgasız canlılar ve balıklar  
 

- Klorofil a 
 

Fitoplankton, Perihapton ve Yosunlar  
 

- Toplam katı maddeler, Seki derinliği, 
 

-Çözünmüş oksijen, 
 

Y. Karaaslan, F. Ertürk, A. Akkoyun                                        Sigma 28, 110-123, 2010 



 
 

 114

-Biyolojik oksijen talebi, 
 

-Biyoakümülasyon faktörü, 
 

-Organik toksikantların yarılanma ömrü 
 

Aquatox modeli ile sucul organizmalara zarar verilmeden ekolojik risk değerlendirmesi 
yapılabilinmektedir. Balıkların yok olmasına sebep olabilecek alt toksik madde dozları 
belirlenebilmektedir. Yiyecek zinciri dağılımın olup olmayacağı bu çerçevede zooplanktonların 
faydalı balıklar tarafından tükenip tükenmeyeceği veya alg patlamasının olup olmayacağı 
belirlenebilmektedir. Biyoakumülasyon faktörü hesaplanabilmektedir. 

Aquatox modeli ile özellikle toksik maddeler için uygulan kirlilik azaltma 
programlarından sonra omurgasızlar ve balıkların iyileşme zamanı tahmin edilebilmektedir. 
Sistemin yaygın türlere ve çok az önlemlere karşı nasıl cevap vereceği potansiyel olarak 
değerlendirilmektedir. Örnek olarak bölgeye ait türlerin yok olup olmayacağı, ekosistemin değişip 
değişmeyeceği, biosidlerin yarı ömürlerinin veya potansiyel etkilerinin ne olacağı hususunda 
cevap verebilmektedir. 

Aquatox sucul yaşam ile kirleticilerin bağlantılarını içeren bir simülasyon modelidir.  
Bütünleşmiş tahminleri ve ekolojik etkileri içermektedir. Misal olarak nütrientlerin ve 
ötrofikasyonun etkileri, organiklerin ekotoksik ve besin zincirlerinin etkileri verilebilmektedir. 
Nütrientlerin, organik toksiklerin, sıcaklığın, askıda katı maddelerin ve debinin çoklu baskı 
etkileri tahmin edilmektedir. Örnek olarak bölgeye ait türlerin yok olup olmayacağı, ekosistemin 
değişip değişmeyeceği, biosidlerin yarı ömürlerinin veya potansiyel etkilerinin ne olacağı 
hususunda cevap verebilmektedir. 

Suni göllere, barajlara, derelere, nehirlere ve iç sulara uygulanmaktadır. Tamamıyla 
karışık termal veya tuzlu doymuş sular, kolaylıkla modellenmektedir[6]. Aquatox Modelinde yine 
kütle denklemine dayanan diferansiyel denklemler kullanılarak hesaplama yapılmaktadır. Bu 
doğrultuda sucul ortamdaki tüm bileşenler göz önüne alınmaktadır. Örnek olarak toksik organik 
maddeler için uçuculuk, % 50 öldürücü konsantrasyonlarıda dahil tüm fiziksel ve kimyasal 
özellikler dikkate alınmaktadır. Bu doğrultuda çözünmüş oksijen için Modelde kullanılan 
diferansiyel denklem aşağıda verilmiştir. 
 

TurbDiffWashoutdNitorDeman

BODhesisPhotosyentaerationLoading
dt

dOxygen

−+−−

−++= Re

 

 

dOxygen/dt = Çözünmüş oksijenin konsantrasyonundaki değişim  (g/m3d), 
 

Loading = Akışla gelen yükleme  (g/m3d), 
 

Reaeration = Oksijenin atmosferle değişimi (g/m3d), 
 

Photosynthesized =Fotosentez ile üretilen oksijen (g/m3d), 
 

BOD = Biyolojik oksijen ihtiyacı (g/m3d), 
 

NitroDemand = Nitrifikasyon ile oksijen alımı  (g/m3d), 
 

Photosynthesis = Fotosentez hızı (g/m3d), 
 

Washout = Sucul ortama akışa bağlı olarak meydana gelen kayıp (g/m3d), 
 

TurbDiff = Turbilant difüzyonuna bağlı olarak epilimnion ve hipelimnion arasındaki 
transfer (g/m3d), 

 

Su Kalite Analizi Simülasyon (Benzeşim) Porogramı (WASP 6), Di Toro ve diğerleri 
1983; Connoly ve WinField, 1984; Ambrose, R.B ve diğerleri 1988 tarafından meydana getirilen 
orijinal WASP modeline ait gelişmiş bir üst modeldir. Bu model, kullanıcılara, doğal ve insan 
kaynaklı kirlenmelerin ardından gelişen su kalitesindeki oynamaları yorumlama ve geleceğe 
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yönelik tahminler yapabilme ile çeşitli kirletici yönetimi yapılabilmesine yardımcı olur.  WASP, 
su kolonu ile altında yer alan dip canlıları da dahil olan su sistemleri için bir dinamik bileşenli 
modelleme programıdır. Adveksiyon, dispersiyon, nokta ve yayılımlı kütle yüklemeleri ile sınır 
değişimlerine ait değişken zamanlı süreçler temel program içinde kullanılmaktadır. 

WASP, su kaynakları ile bunların temasta bulunduğu katı faz arasındaki kalite değişimi 
dinamiğini ortaya koyan, karışım hücreleri yaklaşımı ile çalışan, 1, 2 ve 3 boyutlu olarak 
kullanılabilen bir su kalite modelidir. Aynı anda, çözülmüş ya da askıda çok sayıda kirletici için 
kullanılabilir. Advektif, dispersif ve difüzif kirletici hareketlerini modelleyebilmektedir. 
Hidrodinamik ve sediman taşınım modelleri ile birlikte kullanılarak, akım, hız, sıcaklık, tuzluluk 
ve sediman akılarının kalite üzerindeki etkisini ortaya koymak için kullanılabilmektedir. 
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı, çözünmüş oksijen dinamiği, azot-fosfor dinamiği, ötröfikasyon, 
bakteriyel kirlenme, organik kirlenme ve ağır metal kirliliği gibi farklı kirlenme süreçlerini eş 
zamanlı olarak modelleme yeteneğine sahip bulunmaktadır. 

WASP Modeli kütle korunumu üzerine kurulmuş bir su kalite modelidir. Her bir su 
kalite bileşenine ait kütle değişik taşınım süreçlerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Model, 
akarsu ortamına giren, çıkan tüm bileşenler için advektif ve dispersif taşınımı ile fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik dönüşümleri dikkate alarak kütle denkliği hesabı yapmaktadır. Herhangi bir 
sucul ortam içerisinde herhangi bir noktada kütle denkliği: 
 

 
şeklinde ifade edilebilir.  

 

Bu eşitlikte,  
 

C: Su kalite bileşeni konsantrasyonu (mg/l ya da gr/m3), 
 

t: Zaman 
 

Ux, Uy, Uz akım yolu boyunca, yanal ve dikey advektif hız bileşenleri (m/g) 
 

Ex,Ey,Ez: Boyuna, enine ve düşey dispersiyon katsayıları (m2/g) 
 

SL: noktasal ya da alansal beslenme miktarı (gr/m3g) 
 

SB: Sınırlardan yükleme miktarı ( akış yolu boyunca, bentik ve atmosferik) (gr/m3g) 
 

SK:Kinetik dönüşüm miktarı, katkı ise pozitif, kayıp ise negatif) (gr/m3g) 
 

WASP içerisinde bu eşitlik, sonlu farklar yaklaşımı ile sayısal hale dönüştürülmüştür. 
Eşitlik ile her bir sucul ortam segmenti içerisinde kütle denkliği: 
Kütle Birikimi = Giren Kütle – Çıkan Kütle + Segment içinde Katkı – Segment içinde Kayıp 
şeklinde hesaplanmaktadır. 
   
2.3. Çalışmada Kullanılan Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Parametreler ve Bu 
Parametrelerin Modellere Girilmesi 
 
Mogan ve Eymir Gölleri ve Gölleri Besleyen Su Kaynaklarının kirlilik kapsamlı izleme çalışması, 
Çevre ve Orman Bankalığına bağlı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile koordineli olarak 
Çevre Referans Laboratuarınca 2001, 2002, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında yapılmış ve yapılmaya 
devam edilmektedir. 

Mogan Gölü’nü besleyen derelerden 10 örnekleme noktası, göletlerden 3 ve Mogan 
Gölü’nden 4 her iki göle ait birer çıkış noktası olmak üzere toplam 17 örnekleme noktası 
seçilmiştir. 

Özellikle ölçülmüş tüm kimyasal parametreler mg/L dir. Aquatox, Pamolare ve 
WASP’da kimyasal parametreler mg/L olarak girilmektedir. Gölde biyolojik parametreler 
birey/m3 olarak ölçülmüştür. Bunun için biyolojik parametrelerin g/m3 (g/m2 )’e dönüştürülmesi 
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gerekmektedir. Bu çalışmada fitoplanktonların gr/m3’e dönüştürmek için Mullin vd.(1966) 
tarafından geliştirilen aşağıda verilen formülasyon kullanılmıştır[7]. 
 

Fitoplankton (mg/L) = ((birey)/mL)) * 2e-4 
 

Bu formül yardımı ile Mogan Gölünde bireysel olarak ölçülen fitoplankton dataları 
mg/L’ye dönüştürülmüştür. 

Zooplanktonlar ve Daphinaların mg/L’ye çevrilmesi için Aquatox yazarları tarafından 
kullanılan aşağıda verilen formül kullanılmıştır.  

 

Daphina veya zooplankton (mg/L) = 0.0006*(birey)/5 
 

Tüm bu dönüşümler yapıldıktan sonra Aquatox, Pamolare ve WASP Modellerine girdi 
oluşturulmuştur. Aquatox Modelinde yer alan parametreler için hem gölde hem de derlerden 
ölçülen ölçüm neticeleri, hem giriş konsantrasyonu hem de dinamik yükleme olarak giriş 
yapılmıştır. Bazı parametrelerin konsantrasyonu derelerdeki ölçüm neticelerinin ortalamasından 
yüksek olduğu için Mogan gölündeki ölçüm neticeleri hem giriş konsantrasyonunda hem de 
dinamik yüklemede kullanılmıştır. Toplam Amonyum, Nitrat, Toplam Çözülebilir Fosfor ve 
Askıda Katı Madde parametrelerinin Mogan Gölüne dökülen derelerdeki ölçüm değerleri Mogan 
Gölündeki ölçüm değerlerinden çok yüksek olduğu için giriş değerleri olarak söz konusu 
derelerin ortalamaları alınmıştır. Organik madde yükü olarak Göldeki ölçüm değerleri derelerdeki 
ölçüm değerlerinden çok yüksek olduğu için derelerdeki toplam değerler güvenli tarafta kalmak 
için girdi olarak alınmıştır. Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, pH ve Biyolojik parametreler için 
Göldeki ölçüm değerleri alınmıştır. Hidrolojik parametre olarak Mogan Gölü derelerinde ölçülen 
parametreler alınmıştır. Tüm girdi değerleri için 2002 yılı ölçüm neticeleri alınmıştır. Aquatox 
Modelinde ayrışma katsayıları için Mogan Gölü gibi ötrofik olan, Amerika’da bulunan Clear 
Lake de kullanılan katsayılar kullanılmıştır.Aqutoxda kullanılan organik madde suda ve 
sedimanda olmak üzere sekiz kısımda modellenmiştir. 

Pamolare Modelinde data girişi yapılırken genelde Aquatox Modeli için meydana 
getirilen datalar kullanılmıştır. Ayrıca sedimantasyon hızı, su ortamındaki ve sedimandaki azot ve 
fosfor konsantrasyonu ve sedimandan azot ve fosfor salınımı Pamolare Modelinin teknik 
dokümanında verilen formülasyonlardan yararlanılarak hesaplanmış ve Modele girdi teşkil 
edilmiştir. Tüm parametreler için ayrışma katsayıları yine Pamolare Modelinin teknik 
dokümanından yararlanılarak Pamolare Modelinin alt modüllerine girilmiştir. 

Su Kalite Analizi Simülasyon (Benzeşim) Programı (WASP) Modeli içinde Aquatox ve 
pamolare modelinde olduğu gibi Mogan Gölü 2002 yılı ölçüm sonuçları kullanılmıştır. Mogan 
Gölü tek segment olarak kabul edilmiştir. Tüm parametreler aylık bazda girilmiştir. Tüm 
parametrelerde ayrışma katsayısı olarak yine WASP modelinde uygulamaları olan katsayılar 
kullanılmıştır. 
   
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Aquatox Modelinde kalibrasyon ve verifikasyon yapılmadan önce bazı parametrelerin simülasyon 
grafikleri 2004-2005 yılları için Şekil 3.1-Şekil 3.3 arasında gösterilmiştir. 
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Şekil 3.1. Çözünmüş Oksijenin 2004-2005 yılı için simulasyon grafiği 
 

 
 

Şekil 3.2. Toplam Azotunun 2004-2005 yılı için simülasyon değişimi 
 

 
 

Şekil 3.3. Toplam Azotunun 2004-2005 yılı için simülasyon değişimi 
 

Pamolare ve alt modülleri tarafından yapılan simülasyon neticeleri Şekil 3.4-Şekil 3.11 
arasında gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.4. Tek Tabakalı modelde Toplam Azotun değişimi 

Y. Karaaslan, F. Ertürk, A. Akkoyun                                        Sigma 28, 110-123, 2010 



 
 

 118

 
 

Şekil 3.5. Tek Tabakalı modelde Toplam Fosforun değişimi 
 

 
 

Şekil 3.6. Tek Tabakalı modelde Klorofil a’nın değişimi 
 

 
 

Şekil 3.7. İki tabakalı modelde Toplam Azotun simülasyon grafiği 
 

 
 

Şekil 3.8. İki tabakalı modelde Toplam Fosforun simülasyon grafiği 
 

 
 

Şekil 3.9. Sığ göller için meydana getirilen Pamolare 2 modelinde 
 

Organik Madde için elde edilen bir yıllık simülasyon sonucu 
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Şekil 3.10. Sığ göller için meydana getirilen Pamolare 2 modelinde 
 

Toplam Azot için elde edilen bir yıllık simülasyon sonucu 
 

 
 

Şekil 3.11. Sığ göller için meydana getirilen Pamolare 2 modelinde 
 

Toplam Fosfor için elde edilen bir yıllık simülasyon sonucu 
Su Kalite Analizi Simülasyon (Benzeşim) Programı (WASP) Modeli tarafından yapılan 

simülasyon neticeleri Şekil 3.12-Şekil 3.14 arasında gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 3.12. WASP modeli Çözünmüş Oksijen Simülasyon neticesi 
 

 
 

Şekil 3.13. WASP modeli Toplam Azot Simülasyon neticesi 
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Şekil 3.14. WASP modeli Toplam Fosfor Simülasyon neticesi 
 

Bu çalışmada Aquatox, Pamolare tek tabakalı, Pamolare çift tabakalı, Pamolare yapısal 
olarak dinamik, Pamolare sığ göller için yapısal olarak dinamik ve Su Kalite Analizi Simülasyon 
(Benzeşim) Porogramı (WASP) Modelleri Mogan Gölü su kalitesinin simülasyonu için 
kullanılmıştır. 

Mogan Gölünün simülasyonu neticesinde en iyi sonucu Aquatox modeli vermiştir. 
Aqutox modelinin 2004 ve 2005 yılı simülasyon neticelerinin karşılaştırmaları detaylı olarak 
Şekil 3.15-Şekil 3.20 arasında gösterilmiştir. Aşağıdaki şekillerden görüldüğü gibi Toplam fosfor 
parametreleri hariç kalibrasyon ve verifikasyondan önce gerçek değerler ile simülasyon neticeleri 
arasında son derece iyi bir uyum vardır. Bunun en önemli sebepleri; Aquatox Modelinin Mogan 
Gölü için girdi parametrelerinin fazla olması, ölçüm değeri olamayan parametreler için bazı 
formülasyonlar ile hesaplamaların yapılabilmesi, özellikle Mogan Gölü sedimanı için Aquatox 
Modelinde kullanılan formülasyonların kullanılması ve çalışmada aylık bazda değerler 
girilmesine rağmen bu değerlere karşı son derece hassas olmasından kaynaklanmaktadır. 

Pamolare modeli ve versiyonlarının diğer iki model ile karşılaştırıldığında giriş 
parametreleri hem az hem de giriş değerleri yıllık ortalamaları içermektedir. Bu sebeplerden 
dolayı pamolare modeli ve versiyonları ile iyi sonuçlar alınamamıştır. 

Su Kalite Analizi Simülasyon (Benzeşim) Programı (WASP) Modeli diğer modeller ile 
karşılaştırıldığında öncellikle daha çok girdi parametresine ve bu parametreler ile ilgili daha fazla 
girdi datasına ihtiyaç duymaktadır. Model meydana getirilirken Mogan Gölü tek segment olarak 
kabul edilmiştir.  Misal olarak Çözünmüş Oksijen simülasyon grafiğine bakıldığında girdi dataları 
az olduğu için bazı yerlerde sıfır değerleri görülmüştür. 
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Şekil 3.15. 2004 Yılı Çözünmüş Oksijen İçin Ölçülmüş Değerler ve Model Çıktısının 
Karşılaştırılması 
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Şekil 3.16. 2004 Yılı Askıda Katı Maddeler İçin Ölçülmüş Değerler ve Model Çıktısının 
Karşılaştırılması 

 
2004 Yılı Sıcaklık Karşılaştırılması

0

5

10

15

20

25

30

oc
ak
 

m
ar
t

nis
an

ha
zir
an

te
mm

uz

ey
lül

ek
im

Zaman (ay)

Sı
ca

kl
ık
 (o

C

Ölçülmüş Değerler Model Çıktısı

 
 

Şekil 3.17. 2004 Yılı Sıcaklık için ölçülmüş değerler ve model çıktısının karşılaştırılması 
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Şekil 3.18. 2004 Yılı pH için ölçülmüş değerler ve model çıktısının karşılaştırılması 
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Şekil 3.19. 2004 Yılı Toplam Azot için ölçülmüş değerler ve model çıktısının karşılaştırılması 
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Şekil 3.20. 2004 Yılı Toplam Fosfor için ölçülmüş değerler ve model çıktısının karşılaştırılması 
 

4. SONUÇLAR 
 
Çalışma safhasında Aquatox, WASP ve Pamolare modelinin alt modülleri kullanılmıştır. Girdi 
olarak 2002 yılındaki kimyasal, biyolojik ve hidrolojik parametreleri kullanılmıştır. 2004 yılı için 
tüm yıl simülasyonda kullanılmıştır. 

Bu çalışma neticesinde Aquatox Modeli; Mogan Gölünde Organik Maddeleri sekiz 
kısma ayırarak modellemesi, özellikle Mogan Gölü çamurunun yoğunluğu bilindiği için sediman 
içindeki ayrışabilir ve ayrışmaya dirençli organik maddeleri doğru bir şekilde hesaplanması, 
Aquatox Modelinin giriş parametrelerine karşı çok az duyarlı olması, Karbondioksit önemli 
nütrientleri sınırlandırdığı için sucul ortamdaki bitkiler tarafından asimile edildiği ve aynı 
zamanda organizmalar tarafından solunarak üretildiği için Aquatox Modelinde giriş değeri olarak 
alınmış olması, Mogan Gölünde ölçülemeyen bazı parametreler için Aqutox’un teknik 
dokümanında ve literatürde verilen bazı formüllerin kullanılmış olması ve Mogan Gölünde 
ölçülen türlerin grup bazında değil de tür bazında modele girilmesi gibi nedenlerden dolayı diğer 
modellere göre daha iyi netice vermiştir. 

Pamolare tek tabakalı, Pamolare çift tabakalı, Pamolare yapısal olarak dinamik ve 
Pamolare sığ göller için yapısal olarak dinamik modeller Mogan Gölüne uygulandığında iyi 
simülasyon neticeleri vermemesinin; Pamolare modeli ve versiyonlarının Aquatox Modeli ile 
karşılaştırıldığında girdi parametrelerinin az olması, Pamolare modeli ve versiyonlarında giriş 
değerlerinin yıllık ortalamaları içermesi ve Pamolare modeli ve versiyonlarında sucul türler girdi 
oluşturulurken türler bazında değil de gurup olarak girilmesi gibi nedenlerden kaynaklandığı 
öngörülmüştür. 

Su Kalite Analizi Simülasyon (Benzeşim) Programı (WASP) Modelinin Mogan Gölüne 
uygulanmasında iyi netice vermemesinin nedenleri; WASP Modeli öncelikle çok fazla giriş 
parametresine ihtiyaç duyması, WASP Modeli aynı zamanda çok fazla ölçüm datasına ihtiyaç 
duyması ve WASP Modelinde bilinmeyen bazı parametreler için ampirik formüllerin 
kullanılmaması gibi nedenlerden kaynaklandığı öngörülmüştür. 

Diğer taraftan Aquatox Modelinin diğer modellerden ayıran en önemli tarafı 
ekotoksikolji alt modülü içermesi ve bu sayede özellikle toksik organik maddelerin sucul 
ortamdaki bileşenlere etkisinin görülmesidir. Bu sayede sucul ortama etki eden maksimum giriş 
konsantrasyonu bulunarak sucul ortamdaki maksimum izin verilebilir konsantrasyon 
bulunmaktadır. Maksimum izin verilebilir konsantrasyon Çevresel Kalite Standardı ile aynı 
manaya gelmektedir. Diğer taraftan Aquatox Modeli ile kirlilik azaltma programlarının alıcı 
ortamlardaki etkisi görülebilmektedir. 

Netice olarak Su kalitesi modelleri ile ileriye dönük tahminler yaparak sucul ortamların 
iyileşip, iyileşmediği hakkında karar verilebilmektedir. Yine sucul ortamlarda su kalitesinin 
iyileşmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği modeller vasıtasıyla belirlenmektedir. Bu 
doğrultuda çalışmada en iyi netice veren Aquatox Modeli ile hem makro parametreler için ileriye 
dönük tahminler yapılmakta hem de mikro parametrelerin sucul ortam bileşenlerine etkileri 
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görülebilmektedir. Dolayısıyla Mogan Gölünde iyi netice veren Aquatox Modeli diğer sucul 
ortamlara da uygulanabilir olduğu kanaatine varılmıştır. 
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ABSTRACT 
 
Decision-making is the investigating process to decide the best solution by evaluating usually many factors. 
Analytic hierarchy process (AHP) one of the multi-criteria decision making methods (MCDM), is based on 
pair-wise comparisons of factors using the values in the range of 1–9. Many spatial decision problems as site 
selection, disaster risk assessments, making planning decisions, natural resource management, etc. are depend 
on multi-criteria. In this article, in order to contribute to future studies of the use of analytic hierarchy method 
for spatial decision problems, the use of this method for spatial decision making is explained by the theoretical 
background and the calculation procedures are shown on a sample application. 
Keywords: Spatial decision problems, multi-criteria decision making, analytic hierarchy process, pair-wise 
comparison.  
 
 
KONUMSAL KARAR PROBLEMLERİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN 
KULLANILMASI 
 
ÖZET 
 
Karar verme genellikle çok sayıda faktörün bir arada değerlendirilerek en iyi çözümün araştırılması sürecidir. 
Çok ölçütlü karar analizi (ÇÖKA) yöntemlerinden biri olan analitik hiyerarşi yöntemi, faktörlerin 1–9 
aralığında değerler kullanılarak ikili karşılaştırmalarına dayanır. Yerleşim yeri seçimi, afet riski 
değerlendirmeleri, planlama kararlarının alınması, doğal kaynak yönetimi vb. birçok konumsal karar 
probleminde çok sayıda ölçütün değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu makalede, analitik hiyerarşi yönteminin 
konumsal karar problemlerinde kullanımı konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yöntemin 
teorik yapısı ele alınarak konumsal karar problemlerinde kullanım olanağı incelenmiş ve bir örnek uygulama 
üzerinde hesaplamalar gösterilmiştir.  
Anahtar Sözcükler: Konumsal karar problemleri, çok ölçütlü karar analizi, analitik hiyerarşi yöntemi, ikili 
karşılaştırma.   
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Karar verme, birden daha fazla sayıda seçeneğin bir veya daha fazla ölçüte göre karşılaştırılarak 
bir sonucun elde edilmesidir. Karar verici bir problem için bazı ölçütlerin diğerlerine göre daha 
fazla ya da daha az önemli olduğu düşünebilir. Bu nedenle karar verme sürecinin en önemli 
aşaması ölçütlerin bağıl önemlerine dayalı olarak ağırlıklarının belirlenmesidir [1].  
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Bugün modern bilim ve teknoloji ile karmaşık karar problemlerinin çözümü mümkün 
olmaktadır. Yöneylem araştırması, yönetim bilimi ve istatistik gibi bilimsel disiplinlerin gelişimi 
ve bunların bilgisayarlarla entegrasyonu bir problem için en iyi kararın alınmasında yardımcı 
olmaktadır. Doğrusal programlama, dinamik programlama, hipotez testleri, envanter kontrolü, 
sıralama sistemlerinin optimizasyonu ve ÇÖKA yöntemlerinin tamamında da en iyi karar ya da 
çözüm araştırılır [2]. 

Yerleşim yeri seçimi, planlama, afet risk değerlendirmeleri ve doğal kaynak yönetimi 
gibi birçok karar konumsal verilerle ilgilidir. Konumsal veri ve bilgi gerektiren karar problemleri 
konumsal karar problemleri olarak adlandırılır. Konumsal karar problemleri genellikle çok sayıda 
seçeneğin birçok ölçüte göre değerlendirilmesini gerektirir [3, 4]. Bu nedenle konumsal karar 
problemleri ÇÖKA ile incelenir [4]. 

Konumsal ÇÖKA coğrafi bileşeni nedeniyle klasik ÇÖKA tekniklerinden önemli bir 
farklılık gösterir. Konumsal ÇÖKA’da her bir seçeneğin hem coğrafi konumu hem de her ölçüt 
için değeri gereklidir. Bundan dolayı konumsal karar problemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) ve ÇÖKA teknikleri birlikte kullanılır. Buna bağlı olarak konumsal ÇÖKA aynı zamanda 
CBS tabanlı ÇÖKA olarak da adlandırılır [5]. 

Konumsal ÇÖKA, coğrafi verileri, karar verici/vericilerin 
öncelikleri/değerlendirmelerini ve bu veri ve değerlendirmelerin bir karar kuralına göre 
birleştirilmesini kapsar. Dolayısıyla konumsal ÇÖKA’yla, karar analizinde kullanılan birden çok 
sayıda coğrafi katmandan bir sonuç katman elde edilir (Şekil 1) [5–7]. 
 

 
 

Şekil 1. Konumsal çok ölçütlü karar analizi [5] 
 
2. ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ 
 
Birden daha çok sayıda ölçüt içeren karmaşık karar problemleri için Saaty (1980) tarafından 
geliştirilen analitik hiyerarşi yöntemiyle problem; ana hedef, ölçütler, alt ölçütler ve seçenekler 
düzeyinde hiyerarşik bir sistem içinde modellenmektedir. Hiyerarşi genel olarak en az üç 
düzeyden oluşur (Şekil 2). Buna göre hiyerarşinin en üstünde problemin genel amacı, amacın 
altında sırasıyla ölçütler ve seçenekler yer almaktadır [5, 8, 9]. Konumsal veriler için seçenekler 
vektör veri yapısında nokta, çizgi ve poligonlarla; raster veri yapısında piksellerle ifade edilir 
(Şekil 3) [5]. 
 

 
 

Şekil 2. Analitik hiyerarşi modeli [10] 
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Şekil 3. Konumsal verilerde ölçüt ve seçenekler [5] 
 

Problem, hiyerarşik bir modele oturtulduktan sonra, hiyerarşiyi oluşturan öğelerin 
ağırlıkları hesaplanır. Bir düzeydeki öğelerin hiyerarşide hemen bir üst düzeyde yer alan öğeler 
açısından değerlendirmesinde Saaty (1980) tarafından önerilen (1–9) puanlı tercih ölçeğinden 
(Çizelge 1) yararlanılarak bir puanlama yapılır ve ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur [10, 11]. 
Bir ikili karşılaştırma matrisi n adet öğe için n(n-1)/2 adet karşılaştırmadan oluşur [5]. 
 

Çizelge 1. İkili karşılaştırma tercih ölçeği [10] 
 

Önem Derecesi Tanım 
1 Eşit önemli 
3 1. öğe 2. öğeye göre biraz daha önemli 
5 1. öğe 2. öğeye göre fazla önemli 
7 1. öğe 2. öğeye göre çok fazla önemli 
9 1. öğe 2. öğeye göre aşırı derecede önemli 

2, 4, 6, 8 Ara değerler 
 

İkili karşılaştırma matrisi; 
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yapısındadır ve bu matris için r satır ve k sütun sayısı olmak üzere 0a ,
a
1a rk
rk

kr ≠= ’dır. Eğer 

k=r ise 1ark = ’dir [12]. 
Her seçeneğin analitik hiyerarşi yöntemine göre sonuç değeri; 

 

jij

n

jAHP waA Σ=  i=1, 2, 3 , ... , m                               (2) 
 

eşitliğine göre hesaplanır [10]. Burada; 
jw : j. ölçütün ikili karşılaştırma ile belirlenen ağırlığı,  

ija : j. ölçütte i. seçeneğin normalleştirilmiş değeri ya da j. ölçütte i. seçeneğin diğer 
seçeneklere göre bağıl önemidir. 

Ölçüt ağırlıklarının hesabı için, ikili karşılaştırma matrisindeki her eleman sütun 
toplamına bölünerek normalleştirilmiş ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur ve bu matriste satır 
ortalamaları alınır. Ağırlıklar 0-1 aralığındadır ve toplamları 1’dir (w1+w2+w3+ … +wn = 1) [5]. 

Karşılaştırılacak öğelerin sayısı çok fazla olduğunda ikili karşılaştırmaların 
gerçekleştirilmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle çok sayıda öğe söz konusu olduğunda hiyerarşik 
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model, ölçüt ve alt ölçütler biçiminde yapılandırılmalıdır (Şekil 4). Ölçüt-alt ölçütler yapısında bir 
alt ölçütün sonuç ağırlığı (W), bu alt ölçüt ve bağlı olduğu ölçütlerin hiyerarşide hemen bir üst 
düzeyde yer alan ölçüt açısından ikili karşılaştırmalar ile değerlendirilmeleri sonucunda elde 
edilen ağırlıkların (w) çarpımıdır [13]. 
 

 
 

Şekil 4. Analitik hiyerarşi modelinde ölçüt ve alt ölçüt yapılandırması örneği [10, 11, 13] 
 

Şekil 4’teki hiyeraşik model ele alındığında ölçütler A, B ve C; alt ölçütler A ölçütü için 
A1, A2 ve A3, B ölçütü için B1 ve B2, C ölçütü için C1, C2, C3 ve C4; bir alt düzeyde ise A1 alt 
ölçütü için A1-1, A1-2, A1-3 ve A1-4, C1 alt ölçütü için C1-1, C1-2 ve C1-3, C3 alt ölçütü için 
C3-1, C3-2 ve C3-3’tür. Ağırlıkların hesabı için toplam 7 adet ikili karşılaştırma matrisi (1. düzey 
ölçütler için 1, 2. düzey alt ölçütler için 3 ve 3. düzey alt ölçütler için 3 adet) oluşturulur. 
Analizde gereken ağırlıklar (WA1-1, WA1-2, WA1-3, WA1-4, WA2, WA3, WB1, WB2, WC1-1, WC1-2, WC1-3, WC2, 
WC3-1 WC3-2, WC3-3, WC4) ikili karşılaştırmalar sonucunda hesaplanan ağırlıklara (w) göre belirlenir 
[10, 11, 13]. 
 
wA + wB + wC = 1 
wA1 + wA2 + wA3 = 1 
wB1 + wB2 = 1 
wC1 + wC2 + wC3 + wC4 = 1 
wA1-1 + wA1-2 + wA1-3 + wA1-4 = 1 
wC1-1 + wC1-2 + wC1-3 = 1 
wC3-1 + wC3-2 + wC3-3 = 1 
 
WA1-1 = wA1-1 x wA1 x wA 
WA1-2 = wA1-2 x wA1 x wA 
WA1-3 = wA1-3 x wA1 x wA 

WA1-4 = wA1-4 x wA1 x wA 
_______________________________ 

WA2 = wA2 x wA 
_______________________________ 
WA3 = wA3 x wA 
 

WB1 = wB1 x wB 
____________________ 

WB2 = wB2 x wB 

WC1-1 = wC1-1 x wC1 x wC 
WC1-2 = wC1-2 x wC1 x wC 
WC1-3 = wC1-3 x wC1 x wC 
_______________________________ 
WC2 = wC2 x wC 
_______________________________ 
WC3-1 = wC3-1 x wC3 x wC 
WC3-2 = wC3-2 x wC3 x wC 
WC3-3 = wC3-3 x wC3 x wC 
_______________________________ 
WC4 = wC4 x wC 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
WA1-1 + WA1-2 + WA1-3 + WA1-4 + WA2 + WA3 + WB1 + WB2 + WC1-1 + WC1-2 + WC1-3 + WC2 + WC3-1 + WC3-2  
+ WC3-3 + WC4 = 1 
 

Analitik hiyerarşi yönteminde öğelerin ikili karşılaştırmaları yapılırken belirli bir 
derecede tutarsızlık oluşabilir. Bunun için ikili karşılaştırmaların mantıksal tutarlılığı kontrol 
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edilmelidir [12]. Karşılaştırmaların tutarlılığını ölçmek için Saaty (1980) tarafından önerilen bir 
tutarlılık oranı kullanılmaktadır. Tutarlılık oranı 0.10’un altında ise değerlendirmelerin yeterli bir 
tutarlılık gösterdiği kabul edilmektedir. Eğer tutarlılık oranı 0.10’un üstünde ise ikili 
karşılaştırmalar tekrar gözden geçirilir [11]. 

Tutarlılık oranının belirlenmesi için ağırlık değerleriyle ikili karşılaştırma matrisinin 
sütunları sırasıyla çarpılır (örneğin 1. öğenin ağırlılığı ve 1. sütun) ve elde edilen bu değerlere 
göre matrisin satır toplamları alınır. Bu (nx1) boyutlu ağırlıklı toplam vektör, ağırlık değerlerine 
bölünerek tutarlık vektörü elde edilir. Tutarlılık indeksi, tutarlılık vektörünün ortalama değeri ve 
ölçüt sayısına bağlı olarak hesaplanır (Eşitlik (3)). Tutarlılık indeksinin karşılaştırılan ölçüt 
sayısına bağlı olarak değişen tesadüfîlik göstergesine (Çizelge 2) bölünmesiyle tutarlılık oranı 
elde edilir (Eşitlik (4)) [5]. 
 

1n
nCI

−
−λ

=                                  (3) 
 

RI
CICR =                                (4) 

 

Burada; 
RI: Tesadüfîlik göstergesi, 
CI: İkili karşılaştırma matrisinin tutarlılık indeksidir. 

 
Çizelge 2. Tesadüfilik göstergesi [5] 

 

n 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 
Analitik hiyerarşi sürecinde ikili karşılaştırmalar, ölçüt ağırlıklarının belirlenmesinde 

olduğu gibi aynı zamanda bir ölçüte göre seçeneklerin ağırlıklarının belirlenmesinde de kullanılır 
[1, 5, 14, 15]. Ancak özellikle raster verilere dayalı konumsal karar analizlerinde çok fazla sayıda 
seçenek söz konusu olduğundan birçok konumsal karar analizinde bu durum gerçekleştirilemez. 
Örneğin 3 farklı parsel (seçenek) yola yakınlık, eğim ve maliyet ölçütleri yönünden 
karşılaştırılabilirken bir bölgede yerleşim açısından en uygun alanların eğim ve jeolojik durum 
ölçütlerine göre belirlenmesi probleminde konumsal seçenekler piksellerle temsil edilir ve bu 
seçeneklerin ağırlıklarının ikili karşılaştırma yöntemiyle belirlenmesi mümkün değildir [5, 14, 
15].  

Ölçüt katmanları, tanımsal (örneğin arazi kullanımı/örtüsü [orman, yerleşim, kumluk 
vb.]), sıralı (örneğin deprem riski [1. derece, 2. derece, …], nüfus yoğunluğu [yüksek, orta, 
düşük]) ya da aralık tanımlı (sıcaklık [20–30˚C, 30–50˚C, 50–75˚C ] ise bu ifadelerin sayısal 
değerlere dönüştürülmesinde ikili karşılaştırma yöntemi kullanılabilir [5]. Ancak çok fazla sayıda 
öğe söz konusu olduğunda ölçüt-alt ölçüt yapılandırmasına benzer bir hiyerarşinin kurulması ve 
böylece karşılaştırılacak öğelerin sayısının azaltılması genellikle sağlanamaz. Dolayısıyla böyle 
durumlarda sıralama ve puanlama yöntemleriyle ağırlık belirleme daha uygun olmaktadır [5, 14, 
15]. 

Sayısal değerler taşıyan ölçüt katmanları ise bazı karar problemlerinde belirli sayı 
aralıklarına gruplandırılarak temsil edilmek istenebilir (örneğin 5.7 ile 85.3 aralığında değerler 
alan bir ölçüt katmanı için <10, 10–20, 20–40, 40–70, >70). Bu durumda oluşturulan sınıflar ikili 
karşılaştırma yöntemiyle ağırlıklandırılabilir [5]. 

Konumsal karar analizinde kullanılan ölçütler genelde farklı sayısal aralıklarda ve ölçü 
birimlerinde (örneğin bir analizde, yükseklik 0–850 m, eğim % 3–45 olabilir) değerler 
taşımaktadır. Bütün ölçütlerin bir arada işleme konulabilmesi için standart bir sayı aralığında 
normalleştirilmeleri gerekir. Bu amaçla en çok kullanılan yöntem doğrusal ölçek dönüşümüdür [5, 
16]. Çok sayıda doğrusal ölçek dönüşümü bulunmaktadır ancak en çok kullanılanları maksimum 
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değere göre (Eşitlik (5) ve (6)) ve maksimum-minimum değer aralığına (Eşitlik (7) ve (8)) göre 
doğrusal ölçek dönüşümleridir [5]. 

Maksimum değere göre doğrusal ölçek dönüşümünde en yüksek değer yine en yüksek 
olacak şekilde normalleştirmek için (5), en düşük değer en yüksek olacak şekilde normalleştirmek 
için de (6) eşitliği uygulanır. Benzer şekilde maksimum-minimum değer aralığına göre doğrusal 
ölçek dönüşümünde en yüksek değer yine en yüksek olacak şekilde normalleştirmek için (7), en 
düşük değer en yüksek olacak şekilde normalleştirmek için de (8) eşitliği kullanılır. 
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Analitik hiyerarşi sürecinde eğer tüm ölçüt katmanlarında öğeler ikili karşılaştırma ile 
ağırlıklandırılmışsa her katmanda öğeler 0–1 aralığında yer alır. Katmanların öğe sayısı eşit ise 
normalleştirme işlemiyle öğeler arasındaki oran değişmeyeceğinden, bu değerler doğrudan 
normalleştirilmiş değerler olarak kullanılabilir [5, 7]. 
 
3. BİRDEN ÇOK SAYIDA KARAR VERİCİ DURUMUNDA ANALİTİK HİYERARŞİ 
SÜRECİ  
 
Gruptaki karar vericilerin değerlendirmelerinin birleştirilerek tek bir yargı elde edilmesi karar 
analizinin önemli konulardan biridir. Analitik hiyerarşi yönteminde karar vericilerin yargılarının 
birleştirilmesinde, ikili karşılaştırma matrisinde köşegene göre simetrik olan değerlerin birbirinin 
tersi olma koşulunu sağladığından geometrik ortalama yöntemi kullanılır. Sonuç değer karar 
vericilerin değerlendirmelerinin önem derecelerine göre kuvveti alınarak elde edilir [8, 13, 17]. 
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Sonuç matris incelendiğinde köşegene göre simetrik olan değerlerin birbirinin tersi 

olma koşulunu sağladığı görülmektedir. Örneğin; 
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n1

n1

w
12

w
12

w
21
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21 )n(a)1(a
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××

=××
…

…  
 

Ağırlıklı aritmetik ortalama yöntemi ise bu koşulu sağlamadığından karar vericilerin 
ikili karşılaştırma değerlendirmelerinin birleştirilmesinde kullanılmamalıdır [8, 13, 17]. 

 

n12112
n21121 w)n(aw)1(a
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4. KONUMSAL KARAR PROBLEMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN 
UYGULANMASI 
 
Analitik hiyerarşi yönteminin konumsal karar analizlerinde kullanımını incelemek amacıyla örnek 
bir inceleme alanında kentin su gereksinimini karşılayacak bir su deposu yerinin seçimi ele 
alınmıştır. Örnek problem için 3 karar verici jeolojik durum, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, 
yükseklik ve eğim ölçütlerini Çizelge 3’teki gibi değerlendirmiştir. Karar vericilerin 
değerlendirmelerinin ağırlıkları (wK1=0.40, wK2=0.30 ve wK3=0.30) dikkate alınarak ikili 
karşılaştırmaların geometrik ortalamaları alınmış ve ölçüt ağırlıkları bu değerlere göre 
hesaplanmıştır (Çizelge 4). İkili karşılaştırmaların tutarlılık oranı 0.10 sınır değerini aşmamıştır 
(Çizelge 5).  

 

 
 

Şekil 5. Bir su deposu yeri seçimi örneği için analitik hiyerarşi modeli 
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Çizelge 3. Ölçütlerin ikili karşılaştırmaları 
 

 Ölçüt Jeolojik Durum Yükseklik Arazi Kul. Kab. Eğim 
Jeolojik Durum 1 1 5 4 
Yükseklik 1 1 5 4 
Arazi Kul. Kab. 1/5 1/5 1 1/2 

Karar Verici (1) 
wK1=0.40 
 
 Eğim 1/4 1/4 2 1 

 
1 2 6 5 

1/2 1 5 4 
1/6 1/5 1 1/2 

Karar Verici (2) 
wK2=0.30 
 
 

 

1/5 1/4 2 1 
 

1 2 5 4 
1/2 1 4 3 
1/5 1/4 1 1/2 

Karar Verici (3) 
wK3=0.30 
 
 

 

1/4 1/3 2 1 
 

Ölçüt Jeolojik Durum Yükseklik Arazi Kul. Kab. Eğim 
Jeolojik Durum 1 1.516 5.281 4.277 
Yükseklik 0.660 1 4.676 3.669 
Arazi Kul. Kab. 0.189 0.214 1 0.500 

Geometrik 
Ortalama 

Eğim 0.234 0.273 2 1 
 

Çizelge 4. Ölçüt ağırlırlıklarının belirlenmesi 
 

 I. Adım II. Adım 
Ölçüt Jeo. D. Yüks. Ar. K. K. Eğim Jeo. D. Yüks. Ar. K.K. Eğim Ağırlık 
Jeo. D. 1 1.516 5.281 4.277 0.480 0.505 0.408 0.453 0.461 
Yüks. 0.660 1 4.676 3.669 0.317 0.333 0.361 0.388 0.350 
Ar. K. K. 0.189 0.214 1 0.500 0.091 0.071 0.077 0.053 0.073 
Eğim 0.234 0.273 2 1 0.112 0.091 0.154 0.106 0.116 
Toplam 2.083 3.003 12.957 9.446 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
Çizelge 5. Tutarlılık hesabı 

 

Ölçüt Jeo. D. Yüks. Ar. K. K. Eğim Satır Toplamı Tutarlılık Vektörü 
Jeo. D. 0.461 0.531 0.386 0.496 1.874 4.065 
Yüks. 0.304 0.350 0.341 0.426 1.421 4.060 
Ar. K. K. 0.087 0.075 0.073 0.058 0.293 4.014 
Eğim 0.108 0.096 0.146 0.116 0.466 4.017 
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0.01
0.90

013.0
RI
CICR ===  

 
İnceleme alanındaki 10-m piksel boyutlu yükseklik ve eğim katmanları ile vektör 

yapıdaki jeolojik durum ve arazi kullanım kabiliyeti sınıfları katmanlarını bir arada işleme 
koyabilmek için vektör veriler 10-m piksel boyutlu raster verilere dönüştürülmüştür. Jeolojik 
durumu heyelanlı alan olan bölgeler bütün katmanlarda inceleme alanından çıkarılmıştır (Şekil 
6).  
 

 

      
 

Şekil 6. Ölçüt katmanları 
 

İnceleme alanında jeolojik durum katmanında bulunan uygun alan, sondaj şartlı alan ve 
önlemli alanlar için karar vericilerin ikili karşılaştırma değerlendirmeleri ve karar vericilerin 
ağırlıklarına göre hesaplanan geometrik ortalama değerleri Çizelge 6’da, ağırlık hesabı Çizelge 
7’de ve tutarlılık hesabı Çizelge 8’de verilmiştir.  

Çizelge 9’da inceleme alanındaki arazi kullanım kabiliyeti sınıflarının ikili 
karşılaştırmaları ve karar vericilerin ağırlıklarına göre hesaplanan geometrik ortalama değerleri,  
Çizelge 10’da ağırlık hesabı ve Çizelge 11’de tutarlılık hesabı yer almaktadır. 
Tutarlık oranları incelendiğinde 0.10’un altında kaldığı dolayısıyla ikili karşılaştırmaların yeterli 
bir tutarlılık gösterdiği görülmektedir. 
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Çizelge 6. Jeolojik durum katmanındaki öğelerin ikili karşılaştırmaları 
 

  Uygun Alan Sondaj Şartlı Alan Önlemli Alan 
Uygun Alan 1 4 7 
Sondaj Şartlı Alan 1/4 1 5 Karar Verici (1) 

wK1=0.40 
Önlemli Alan 1/7 1/5 1 

 
1 3 7 

1/3 1 4 Karar Verici (2) 
wK2=0.30  

1/7 1/4 1 
 

1 4 8 
1/4 1 5 Karar Verici (3) 

wK3=0.30  
1/8 1/5 1 

 
 Uygun Alan Sondaj Şartlı Alan Önlemli Alan 
Uygun Alan 1 3.669 7.286 
Sondaj Şartlı Alan 0.273 1 4.676 

Geometrik 
Ortalama 

Önlemli Alan 0.137 0.214 1 
 

Çizelge 7. Jeolojik durum katmanındaki öğelerin ağırlık hesabı 
 

 I. Adım II. Adım 
 Uygun A. Sondaj Ş. A Önlemli A. Uygun A. Sondaj Ş. A Önlemli A. Ağırlık 
Uygun A. 1 3.669 7.286 0.709 0.751 0.562 0.674 
Sondaj Ş. A 0.273 1 4.676 0.194 0.205 0.361 0.253 
Önlemli A. 0.137 0.214 1 0.097 0.044 0.077 0.073 
Toplam 1.410 4.883 12.962 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
Çizelge 8. Tutarlılık hesabı 

 

 Uygun A. Sondaj Ş. A. Önlemli A. Satır Toplamı Tutarlılık Vektörü 
Uygun A. 0.674 0.928 0.532 2.134 3.166 
Sondaj Ş. A. 0.184 0.253 0.341 0.778 3.075 
Önlemli A. 0.092 0.054 0.073 0.219 3.000 

 

080.3
3

000.3075.3166.3λ =
++

=  
 

0.040
1n
nλCI =

−
−

=  

 

0.07
58.0

040.0
RI
CICR ===  

 
 
 
 
 

D. Öztürk, F. Batuk                                                                    Sigma 28, 124-137, 2010 



 
 

 134

Çizelge 9. Arazi kullanım kabiliyeti sınıfları katmanındaki öğelerin ikili karşılaştırmaları 
 

  VI. Sınıf Arazi IV. Sınıf Arazi III. Sınıf Arazi 
VI. Sınıf Arazi 1 3 5 
IV. Sınıf Arazi 1/3 1 3 Karar Verici (1) 

wK1=0.40 
III. Sınıf Arazi 1/5 1/3 1 

 
1 2 4 

1/2 1 3 Karar Verici (2) 
wK2=0.30  

1/4 1/3 1 
 

1 3 6 
1/3 1 4 Karar Verici (3) 

wK3=0.30  
1/6 1/4 1 

 
 VI. Sınıf Arazi IV. Sınıf Arazi III. Sınıf Arazi 
VI. Sınıf Arazi 1 2.656 4.939 
IV. Sınıf Arazi 0.376 1 3.270 

Geometrik 
Ortalama 

III. Sınıf Arazi 0.202 0.306 1 
 

Çizelge 10. Arazi kullanım kabiliyeti sınıfları katmanındaki öğelerin ağırlık hesabı 
 

 I. Adım II. Adım 
 VI. S. A. IV. S. A. III. S. A. VI. S. A. IV. S. A. III. S. A. Ağırlık 
VI. S. A. 1 2.656 4.939 0.634 0.670 0.536 0.613 
IV. S. A. 0.376 1 3.270 0.238 0.252 0.355 0.282 
III. S. A. 0.202 0.306 1 0.128 0.077 0.109 0.105 
Toplam 1.578 3.962 9.209 1.000 0.999 1.000 1.000 

 
Çizelge 11. Tutarlılık hesabı 

 

 VI. S. A. IV. S. A. III. S. A. Satır Toplamı Tutarlılık Vektörü 
VI. S. A. 0.613 0.749 0.519 1.881 3.069 
IV. S. A. 0.230 0.282 0.343 0.855 3.032 
III. S. A. 0.124 0.086 0.105 0.315 3.000 
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Jeolojik durum ve arazi kullanım kabiliyeti sınıfı katmanlarının ikili karşılaştırmalar 

sonucunda hesaplanan değerleri (5) eşitliğine göre normalleştirilmiştir (Çizelge 12 ve 13) ve 
katmanlara normalleştirilmiş değerler atanmıştır. Su deposu yeri seçimi için yüksekliğin fazla 
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eğimin ise düşük olması tercih edildiğinden yükseklik katmanı (5), eğim katmanı (6) eşitliğine 
göre normalleştirilmiştir (Şekil 7). 

 
Çizelge 12. Jeolojik durum katmanının normalleştirilmesi 

 

 Ağırlık Normalleştirilmiş Değerler
Uygun A. 0.674 1.000 
Sondaj Ş. A. 0.253 0.375 
Önlemli A. 0.073 0.108 

 
Çizelge 13. Arazi kullanım kabiliyeti sınıfları katmanının normalleştirilmesi 

 

 Ağırlık Normalleştirilmiş Değerler
VI. S. A. 0.613 1.000 
IV. S. A. 0.282 0.460 
III. S. A. 0.105 0.171 

 

   

      
 

Şekil 7. Normalleştirilmiş ölçüt katmanları 
 

Normalleştirilmiş katmanlar ve ölçüt ağırlıkları (2) eşitliğinde işleme konularak sonuç 
analiz katmanı elde edilmiştir. Analitik hiyerarşi yöntemine göre elde edilen analiz katmanı 0.93–
0.34 aralığında değerler almıştır. Yüksek değerlerler o alanın karar amacına daha uygun olduğu 
anlamındadır. Analiz katmanının daha anlaşılır olması için sayısal değerler 5 sınıfa ayrılmıştır. Bu 
sınıflandırmada karar amacı için ilk sırada değerlendirilecek olan alanlar (>0.90) olarak 
belirlenmiştir (Şekil 8). 
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Şekil 8. Analiz katmanı 
 
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışmada ÇÖKA yöntemlerinden biri olan analitik hiyerarşi yöntemiyle konumsal karar 
analizi konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yöntemin teorik yapısı ayrıntılı 
olarak açıklanmış, konumsal olmayan karar problemlerine göre farklı yanları, önemli ve 
uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanmıştır. Analitik hiyerarşi yönteminin en 
önemli adımları olan ölçüt-alt ölçüt hiyerarşik yapılandırması, ağırlık belirleme ve farklı karar 
vericilere ait değerlendirilmelerin birleştirilmesi konuları üzerinde detaylı olarak durulmuştur. 
Yöntemin ölçüt ağırlıklarının belirlenmesinde ve seçenek sayısı çok fazla olmadığında 
seçeneklerin ölçütlere göre ağırlıklandırılmasında etkin olarak kullanılabildiği ancak, özellikle 
raster verilere dayalı analizlerde ve seçenek sayısı fazla olduğunda seçeneklerin 
ağırlıklandırılmasında çok kullanışlı olmadığı değerlendirilmiştir. 

Yöntemin daha kolay anlaşılabilmesi için bir konumsal karar problemi örneği ele 
alınarak sayısal hesaplamalar ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Örnek olarak incelenen kentsel su 
gereksinimini karşılayacak bir su deposu yeri seçimi probleminde jeolojik durum, arazi kullanım 
kabiliyeti sınıfları, yükseklik ve eğim ölçütleri değerlendirmeye alınmıştır. Kullanılan ölçütler 
karar verici/vericilere göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla aynı karar problemi için bu ölçütler 
genişletilebilir ya da daraltılabilir. Ele alınan örnek problemde olduğu gibi belirli bir amaç için 
yer seçimi, kentsel ve kırsal planlama, afet riskinin belirlenmesi gibi çok sayıda faktörün 
değerlendirilmesini gerektiren konumsal karar problemleri için de analitik hiyerarşi yöntemi 
kolaylıkla kullanılabilir. 
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ABSTRACT 
 
In this study, additives which are used in engine oils, their properties and interactions between each other are 
reviewed in the literature. In addition to additive properties, their chemical types and ratios are also presented. 
Nowadays, there are a number of research studies going on about additives and their effects on friction and 
wear are being examined in detail. The results, of which obtained from the publications about additives that 
are used in different combinations and ratios are summarized.  
Keywords: Oil additives, additive interactions.  
 
 
MOTOR YAĞI KATKI MADDELERİ, ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEŞİMLERİ 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, motor yağlarında kullanılan katkı maddeleri, bu katkı maddelerinin özellikleri ve birbirleri ile 
olan etkileşimleri literatür kaynaklarından yararlanılarak derlenmiştir. Katkı maddeleri görevlerinin yanı sıra 
kullanılan kimyasal tipleri ve oranları da sunulmuştur. Günümüzde katkı maddeleri ile ilgili birçok araştırma 
yapılmakta, bunların sürtünme ve aşınma üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Farklı katkı 
maddelerinin değişik kombinasyonlarda ve oranlarda kullanılması suretiyle literatürde elde edilen sonuçlar 
özetlenmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Yağ katkı maddeleri, katkı etkileşimleri.   
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İçten Yanmalı Motorlar insanlığa hizmetini sürdürmekte olup teknolojinin ilerlemesine paralel 
olarak uzun ömür, yüksek güç ve düşük yakıt sarfiyatı gibi temel unsurlar bilimsel çalışmalara 
ışık tutmaktadır. Günümüzde bu çalışmalardan en etkin olanı sürtünme ve aşınmaların en aza 
indirilmesi için uygun motor yağlaması, motor yağları ve katkı maddelerini kullanarak bilhassa 
yakıt tüketiminin azaltılması yönündedir. 

Genel olarak, yağlara istenen bazı özellikleri kazandırmak, mevcut özelliklerini 
geliştirmek, istenmeyen bazı özelliklerini yok etmek veya minimuma indirmek amacıyla ilave 
edilen maddelere katık (yağ katkı maddeleri) denir. Ham petrolün temizlenmesi ve işlenmesinden 
elde yağlar motorun çalışma şartlarına uygun yağlama özelliklerini karşılayamaz. Bu amaçla 
yağlara kimyasal maddelerin ilavesiyle yağlar geliştirilmekte ve özel çalışma şartları için gereken 
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özellikler yağa kazandırılmaktadır. Yağ katkı maddelerinin bir kısmı yağların kimyasal yapısı, bir 
kısmı da fiziksel yapısı üzerinde etkili olurlar.  
 
2. MOTOR YAĞI KATKI MADDELERİ VE GÖREVLERİ 
 
Aşınma ve sürtünmeyi azaltmak için motor karter yağlarında değişik türde katkı maddeleri 
bulunmaktadır. Motor yağlarının performansı, sürtünmeyi azaltma, oksidasyon direnci, artık 
oluşumunu minimuma indirme, korozyon ve aşınma önleme kabiliyetleri ile 
değerlendirilmektedir. Motor yağı katkı maddeleri baz yağdaki mevcut özellikleri geliştirmek, 
arzu edilen özellikleri kazandırmak ve modern motorlarda gerekli olan spesifik özellikleri 
arttırmak için kullanılmaktadır. Gerekli olan bu performansları karşılamak için aşınma önleyici 
(AW), viskozite indeks (VI) arttırıcı, köpük önleyici, akma noktası düşürücü, temizleyici ve 
dağıtıcı, antioksidan, yüksek basınç (EP), pas önleyici, yatak korozyon inhibitörleri, gibi çok 
çeşitli katkı maddeleri günümüzde motor yağlarına ilave edilmektedir. Yağ katkı maddeleri olarak 
kullanılan kimyasallar ve bu kimyasalların konsantrasyonları Çizelge 2.1’de gösterilmiştir. 
 
2.1. Viskozite İndeks Geliştiriciler 
 
Viskozite indeks geliştiriciler, uzun zincirli yüksek molekül ağırlıklı polimerlerdir. Bu tip 
katkıların fonksiyonları; herhangi bir yağın düşük sıcaklıklardaki viskozitelerini çok daha yüksek 
sıcaklıklarda da muhafaza etmektir. Düşük sıcaklıklarda yağın viskozitesinde minimum, yüksek 
sıcaklıklarda maksimum bir artış sağlamaktadır [1]. Yağın sıcaklığa karşı olan hassasiyetini 
düşürmek için, yüksek moleküler ağırlıklı polimerler, viskozite indeks geliştiriciler (iyileştiriciler) 
olarak bilinen polimerler yağa eklenir (Viskozite indeksi veya VI, viskozitenin sıcaklığa 
duyarlılığının ampirik ifadesidir, değeri arttıkça duyarlılık azalır) [2]. Başka bir ifade ile 
viskozitenin sıcaklık ile değişimini azaltır. Viskozite indeks geliştiriciler, polimerize edilmiş 
olefinler veya izoolefinler, bütil polimerler, selüloz esterleri, hidrojenli kauçuk gibi bileşiklerden 
meydana gelmektedir [3].  
 
2.2. Aşınma Önleyiciler 
 
Özellikle rodaj, harekete başlama ve durma, karışık ve sınır yağlama boyunca kayan yüzeyler 
arasındaki bazı temaslar çalışma çevriminde kritik noktalarda önlenemez. Sınırlı aşınma 
korumasını, metal yüzeylerde oksit filmleri ve yağın içindeki sülfür bileşenleri sağlar. 
Günümüzde aşınma önleyici katkılar kullanılarak modern motorlarda aşınma kabul edilebilir 
seviyelerde tutulmaktadır [2]. Aşınma önleyici katkı maddeleri, daha çok karışık yağlama 
bölgesinde etkili olmaktadır. Sürtünen yüzeylerde sınırlı metalik temaslarda bu katkı maddeleri 
yüzeye adsorblanmaktadır. Metal ile reaksiyona girerek bir yüzey bileşiği oluşturmakta ve bu yeni 
tabaka aşınmaları önleyebilmektedir [1]. En etkili AW katkı maddesi Çinko (ZDDP), fosfor ve 
sülfür bileşikleridir [3]. 
 
2.3. Sürtünme Önleyiciler 
 
Yağlayıcının sürtünme özelliklerinin motorlarda volumetrik karakteristikleri gibi sürtünme 
kayıpları üzerine önemli etkileri vardır. Esterlerin, amitlerin ve metal sabunlarının farklı çeşitleri 
ile yapılan ve sınır sürtünmeyi önemli derecede düşüren basit laboratuar testlerinde %30’dan fazla 
düşüş elde edilebilir. Geniş kapsamlı testlerde yakıt ekonomisi içinde yaklaşık %4’lük bir fayda 
demektir [2]. Bu katkı maddeleri, genellikle fiziksel adsorbsyonla yağ filmi mukavemetini 
arttırıp, sürtünmeyi azaltmaktadır. İlk önce bütün olarak metal yüzeye adsorblayarak eş çalışan iki 
yüzeyi birbirinden ayırmaktadır. Genellikle yağ filmi ile yüzey pürüzlerinin penetrasyonu çok 
şiddetli olmadıkları yükleme hallerinde etkili olmaktadırlar. Sınır yağlama şartları altında, katkı 
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maddesinin konsantrasyonunun artmasıyla sürtünme katsayısı azalmakta ve yüksek 
konsantrasyon oranlarında ise minimum bir sürtünme katsayısına yaklaşılmaktadır [1]. 
Sürtünmeyi iyileştiren ve azaltan katkı maddeleri; oksijen, nitrojen, molibden, sülfür, bakır ve 
diğer birçok bileşik içermektedirler [3]. 
 
2.4. Aşırı Basınç Katkıları 
 
Aşırı basınç katkı maddeleri, ağır çalışma şartları altında çalışan metal yüzeyler arasında 
kaynamayı ve tutunmayı önlemektedirler. Genellikle aşırı basınç (EP) katkı maddeleri kimyasal 
reaksiyonla etkin olduğu bilinmektedir. EP katkı maddeleri yük taşıma kapasitesini arttırmakta, 
sürtünmeyi azaltmakta, aşınmayı kontrol etmekte ve şiddetli yüzey bozulmalarını önlemektedir. 
EP katkı maddelerinde en çok sülfür, fosfor, klor, organik fosfat bileşikleri kullanılmaktadır. 
Metal yüzeyler üzerinde kopma mukavemeti büyük ve kayma gerilmeleri küçük olan bir tabaka 
meydana getirilmektedir. EP katkı maddeleri metal yüzeylerle çevre sıcaklığında reaksiyona 
girmezler ve dolayısıyla reaksiyon sıcaklığından önce tesirli değildirler. Metal yüzeylerle yüksek 
basınçtan dolayı çok yüksek sıcaklıklarda kimyasal reaksiyona girerek kayma mukavemeti düşük 
kurşun sülfür, demir klorür gibi tabakalar oluştururlar. Aşırı basınç katkı maddeleri tipik olarak 
yüksek basınç koşulları altında metal yüzey ile kimyasal olarak reaksiyona giren organik sülfür, 
fosfor veya klorlu bileşikler, sülfür-fosfor ve sülfür-fosfor-boron bileşikleri içerirler. Bu koşullar 
altında, kayan yüzeylerde bazı sınırlı alanlarda çok yüksek sıcaklıklar meydana gelir (300-
1000oC). Aşırı basınç katkısı ile yüzey arasındaki kimyasal reaksiyon bu alan ile sınırlıdır [1, 2, 3, 
4, 5]. 
 
2.5. Pas ve Korozyon Önleyiciler 
 
Motor bileşenlerinin paslanmasını önlemek amacıyla yağa ilave edilen katkı maddeleri polar 
organik bileşikler olup, metal yüzeyle kimyasal reaksiyona girmeden film oluşturarak, metal 
yüzeyin su ve hava ile temasını kesmektedirler. Böylece su buharı ve korozif ortamdaki asitlerin, 
motor bileşenlerinin yüzeylerine zarar vermesi önlenmiş olmaktadır [1]. Korozyon, önemli motor 
bileşenlerinde sızıntıya sebep olabilir ve kayan yüzeylerde aşınmayı hızlandırır. Yanma 
ürünlerinin özellikle oksit partiküllerinin yağın içine girmesi motorun her tarafında aşınma 
olmasına neden olmaktadır. Korozyon, asidik ürünlerin metal yüzeye erişmeden önce nötralize 
edilmesi ve korozif maddelerin yüzeye temas etmesini güçlü tutunma yeteneğine sahip 
pasifleştirici bir filmle önlenmesi gibi iki yöntemle en aza indirgenebilmektedir [2]. Pas ve 
korozyon önleyici katkı maddeleri; aminler, hayvansal yağlar ve bazı hayvansal yağ asitleri ile 
sülfonat gibi bileşikleri, aktif sülfür, fosfor veya nitrojen içeren organik bileşikler, organik 
sülfitler, metal tuzları, fosforik asit ve sülfürlenmiş mumlar, bazik silikatlar, nitritler ve molekül 
ağırlıkları düşük bazik aminler, hidroksilamin gibi bileşiklerden meydana gelmektedir [3].  
 
2.6. Antioksidanlar 
 
Parafenik ve naftenik hidrokarbon içeren madeni yağların oksitlenmesi ile asidik yapılı ve madeni 
yağda çözünen tipte oksidasyon ürünleri, aromatik hidrokarbonların oksitlenmesinde ise madeni 
yağda çözünmeyen çamur ve reçine oluşmaktadır. Yağlar kullanıldıkları yerde sık sık havayla 
temas etmektedirler. Bu durumda da bir seri kompleks, oksidasyon reaksiyonuna girmektedir. 
Yağın oksitlenmesi sonucu viskozitesi artmakta, asidik artıklar ve karbonlu maddeler 
oluşmaktadır. Bu birikintiler bir yalıtkanlık meydana getirdiklerinden motor sıcaklığı artmaktadır. 
Sonuçta ise piston segmanları gibi motor parçalarının görevlerini tam olarak yerine getirmeyip 
çeşitli arızalara yol açmaktadır [1]. Fenol ve amin bileşenlerinin bir çeşidi anti oksidanlara örnek 
olarak verilebilir ve anti oksidan derecesi deterjan, alkil salikatların belirli tipleri ile sağlanabilir 
[2]. Antioksidan bileşikler olarak; sülfür, fosfor ve nitrojen gibi bileşikleri içeren organik aminler, 
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sülfitler, hidroksi sülfitler, fenoller gibi maddelerle birlikte çinko, kalay veya baryum gibi 
bileşikler de kullanılmaktadır [3]. 
 
2.7. Deterjanlar ve Dispersanlar 
 
Deterjan ve dispersan katkı maddeleri yağ içinde çeşitli sebeplerle meydana gelen yanma 
sonucunda oluşan karbon ve oksidasyon ürünleri, çamur, reçine, lak ve bazı katı parçacıkları 
dağıtmak veya süspansiyon haline getirmek için kullanılmaktadır. Böylece gerek yağlama 
devresinin tıkanmasına ve gerekse piston, segman, subap gibi elemanların yüzeyleri üzerinde 
çamur veya reçine tabakalarının teşkiline mani olmaktadırlar [1]. Meydana gelen oksidasyon 
ürünleri, çamur, reçine gibi maddeler yağ kanallarının tıkanmasına, isten dolayı motorlarda jel 
oluşumunu, yağ pompası girişi ve külbütör muhafazasında ciddi hasarlar meydana getirir [2]. 
Sülfonik asitlerin baryum ve kalsiyum tuzları, sentetik sülfonik asitler, çeşitli fenolik türevlerin 
tuzları, baryum, kükürt ve fosfor ihtiva eden polimerler deterjan katkı maddesi olarak % 2-10 
oranlarında motor yağlarında geniş ölçüde kullanılmaktadır [3]. Deterjan katkı maddeleri tortu 
oluşumunu tam olarak önleyememektedir. Bu nedenle metal içermeyen külsüz katıklar 
geliştirilmiştir. Bunlar dispersan katkı maddeleridir. Bu katkı maddeleri de polimer esaslı olup, 
ilave edildikleri madeni yağ içinde düşük sıcaklıkta çalışma şartlarında tortu teşekkülünü 
önlemekte veya geciktirmektedir. Dispersanların başlıca fonksiyonları çözünürlüğü artırmak, 
fazla maddeleri askıda tutarak tortu oluşumunu önlemektir. Organik dağıtıcıların asidik maddeleri 
nötrleştirme özellikleri yoktur [1]. Mono-süksiminit bi-süksinimit ve süksinat esterleri gibi 
kimyasallar dispersan olarak kullanılmaktadır [2, 3]. 
 
2.8. Akma Noktası Düşürücüler 
 
Akma noktası, yağın belirli koşullar altında soğutulduğunda akabildiği en düşük sıcaklıktır. Akma 
noktası yağdaki vaks miktarının bir göstergesidir. Yağların temel maddesi olan hidrokarbonlar 
düşük sıcaklıklarda katılaşmaktadırlar. Akma noktası düşürücü katkı maddeleri yüksek molekül 
ağırlıklı polimerlerdir ve vaks kristallerini modifiye ederek kristal büyümesini engellemiş olurlar. 
Başka bir deyişle, düşük sıcaklıklarda yağ akışını önleyen vaks kristal yapısının oluşumunu 
önlemektedir. Yağın tipine bağlı olarak, donma noktası yaklaşık olarak 11oC ila 17oC 
düşürülebilir. Günümüzde yağların akma noktası -40oC’ye kadar düşürülmüştür. Polimetakrilatlar 
ve polifümeratlar akma noktası düşürücü katkılarda kullanılan kimyasallardan bazılarıdır [1, 2, 3, 
4]. 
 
2.9. Köpük Önleyiciler 
 
Yağlama uygulamaları köpük oluşumuna sebep olan çeşitli sallanmalara maruz kalırlar. 
Köpüklenmeye; sisteme kaçak olarak sızan hava neden olmaktadır. Hava yağ içinde solüsyon 
halinde bulunuyorsa sakıncalı değildir. Fakat solüsyon basınç altında ise ve basınç aniden 
düşürülürse hava bu solüsyondan ayrılarak köpük meydana getirmektedir. Fazla miktardaki 
köpük, etkin olmayan bir yağlama ile sonuçlanır. Ayrıca, köpürme pompalara zarar vermekte, 
köpüğün emilmesinden dolayı basınç düşmekte ve güç kaybına neden olmaktadır. Köpük önleyici 
katkı maddeleri yağın köpürmemesi ve havadan kolayca ayrılması için kullanılmaktadırlar. Bu tip 
katkılar, köpük oluşumunu hava kabarcıklarının yağdan kolay ayrılmaları için yüzey tansiyonunu 
düşürmek suretiyle görev yaparlar. Polisiloksan, polimetilsiloksan köpük önleyici kimyasallardan 
bazılarıdır [1, 2, 3, 4]. 
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Çizelge 2.1. Yağ katkı maddeleri [2, 3, 4, 5] 
 

Katkı 
Maddesi Tipi Kullanılan Kimyasallar Konsantrasyon, 

%m İşlev 

Viskozite 
İndeks 

Geliştirici 
Katkılar 

 
-Polimetakrilatlar 
-Etilen-propilen kopolimerleri (OCP) 
-Stiren-dien kopolimerleri 
-Stiren-ester kopolimerleri 
-Stiren PES kopolimerleri (VI ve 
Dispersan) 
-Poliisobütan 
 

0-6 

Aşınma 
Önleyici 
Katkılar 

 
-Organik fosfitler 
-Sülfürlenmiş olefinler 
-Çinko ditiofosfatlar 
-Alkalin bileşikler  
-Ditiofosforik asit tuzları, ZDDP 
 

0.5-2 

Sürtünme 
İyileştirici 
Katkılar 

 
-Yağ asidi türevleri 
-Esterler, amitler, metal sabunları 
-Molibden disülfit 
 

0-2 

Aşırı Basınç 
Katkıları 

 
-Aktif/aktif olmayan sülfürlenmiş yağlar 
-Aktif sülfür hidrokarbon 
-Klorlanmış alkanlar (kısa ve orta 
zincirli) 
-Klorendik (klorlanmış HC) asit esterleri 
-Polimer esterler 
-Polisülfitler 
-Molibden bileşikleri  
 

0-2 

Pas ve 
Korozyon 
Önleyici 
Katkılar 

 
-Uzun zincirli aminler 
-Temel sülfonatlar 
-Karboksilik asit türevleri 
-Tiadiazol ve triazol türevleri 
-Yağ asidi aminleri  
-Fosforik asit ve ditiofosforik asit 
 

0-1 

Sürtünme ve 
Aşınma 
Önleme 

Antioksidanlar 

 
-Fenolik bileşikler (Radikal parçalayıcı) 
-Aromatik azot bileşikleri (Radikal       
parçalayıcı), aromatik aminler 
 
-Fosfosülfürlenmiş terpenler 
(Hidroperoksit parçalayıcı) 
 
-ZDDP, sülfürlenmiş olefinler, fenoller 

0-1 
Kirlenmeyi 
Önleme ve 
Temizlik 
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Deterjanlar  
-Salisilatlar 
-Sülfonatlar 
-Fenatlar 
-Sülfofenatlar 
-Kalsiyum (Ca, Na, Ba, Mg) sülfonat  
-Fosfonat 
 

1-10 

Dispersanlar 

 
-Alkenil süksinimitler 
-Yüksek moleküler ağırlıklı esterler ve 
polyesterler 
 
-Yüksek moleküler ağırlıklı organik 
asitlerin amin tuzları 
 
-Yüksek moleküler ağırlıklı alkillenmiş 
fenollerden türevlenen Mannich bazı 
 
-Aminler, amitler, iminler, imitler, 
hidroksil, eter gibi polar gruplar 
barındıran metakrilik veya akrilik asit 
türevlerinin kopolimerleri 
 
-Yukarıda belirtilen polar grupları içeren 
etilen-propilen kopolimerleri 
 
-Polibütenilsüksinik asit türevleri 
 
-Mono-süksinimit, di-süksinimit, 
süksinat esterleri 
 

2-9 

Akma Noktası 
Düşürücü 
Katkılar 

 
-Vaks alkillenmiş naftalen 
-Polimetakrilatlar 
-Çapraz bağlanmış vaks alkillenmiş 
fenoller 
-Vinil asetat/fümarik-asit-ester 
kopolimerleri 
-Vinil asetat/vinil-eter kopolimerleri 
-Stiren-ester kopolimerleri 
 

0-0.5 

Köpük 
Önleyici 
Katkılar 

 
-Silikonlar (polisiloksan ve 
dimetilsiloksan) 
-Poliakrilatlar 
 

0-0.001 

Akışkan 
Özelliklerini 
İyileştirme 
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3. YAĞ KATKI MADDELERİ İLE İLGİLİ LİTERATÜRDE YAPILAN ÇALIŞMALAR  
 
Bakır oksit, zirkonyum dioksit, çinko oksit nano partiküllerinin yağlarda aşınma önleyici katkı 
olarak kullanıldığı çalışmada farklı nano partiküllerin aşınma önleyici davranışları polialfaolefin  
(PAO 6) süspansiyonunda incelenmiştir. Tüm nano partikül süspansiyonları baz yağa kıyasla 
sürtünme ve aşınmada düşüş sergilemişlerdir. ZnO ve ZrO2’in %0,5’lik süspansiyonları yüksek 
sürtünme ve aşınma azaltıcı değerler sergileyerek en iyi genel tribolojik davranışa sahip olmuştur. 
Ancak, aynı nano partikül içeriğinde (%2) CuO süspansiyonları en yüksek sürtünme katsayısı ve 
en düşük aşınmaya sahip olmuştur. Yağlayıcı tasarlanırken hem sürtünme hem de aşınma 
davranışları göz önünde bulundurmalıdır, çünkü her iki parametre katkı içeriğine bağlı olarak 
değişik eğilimler gösterebilirler. Katkılar katı olduğunda partikül büyüklükleri ve sertlikleri 
dikkate alınmalıdır [6]. 

Akışkan olarak dört hidrokarbon akışkanının (iki sentetik ve iki petrol bazlı) ve üç bitki 
yağının (normal soya yağı, yüksek oleik soya yağı, epoksitlenmiş soya yağı) kullanıldığı 
çalışmada yağların sınır şartlar altında sürtünme ve aşınma üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Daha 
sonra bitkisel üç yağa farklı karışımlarda ağırlıkça %1 oranında A, B, C katkıları eklenmiştir. A 
ve B sadece iki doymamış yağda iyi fonksiyon sergilerken C, üç yağda da iyi sonuç göstermiştir. 
A organosülfür fosfor aşınma önleyici katkı, B fosforodiotat ve C ise amin fosfattır. Hidrokarbon 
test sonuçlarına bakıldığında moleküler boyutun artması ile ve sürtünme katsayısının ve 
aşınmanın düştüğü görülmüştür. Etkin zincir uzunluğu arttıkça sürtünme ve aşınma azalmaktadır. 
Baz akışkanlar ve katkılar üzerine olan bu çalışmada, sınır yağlama koşulları altında yağların 
performansı üzerinde baz akışkan ve katkıların kimyasal yapılarının önemi gösterilmiştir. 
Çalışmalar, hem katkının hem de baz akışkanın, katkıların etkinliğinde önemli bir rol oynadığını 
göstermiştir [7]. 

Başka bir makalede, günümüzde yaygın olarak yağlarda kullanılan yağ katkı maddeleri 
ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Bazı katkı maddeleri sabit yüklü kaymalı yataklardaki 
sürtünmeye, aşınmaya ve yük taşıma kabiliyetine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Baz 
yağdaki (mineral yağdaki) katkı maddeleri sürtünme katsayısında düşüş meydana getirmiştir. 
PTFE katkı maddesi içeren baz yağ statik yükte sürtünme katsayısını azaltmıştır, fakat dinamik 
yüklendiğinde katsayı artmıştır. Sürtünme düşüşünde en iyi sonuç, %3 PTFE konsantrasyon oranı 
içeren yağlama yağı ile elde edilmiştir [1]. 

Borik asit ile ilgili yapılan çalışmada, oda sıcaklığında sabit yüklü radyal kaymalı 
yataklarda meydana gelen sürtünme katsayısına hacimce % 2 konsantrasyon oranında borik asit 
(H3BO3) ilaveli yağ karşımın etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Baz yağa borik asit (H3BO3) 
ilave edilerek elde edilen yağ karışımı ile üç farklı yük büyüklüğünde ve beş farklı mil hızında, 
radyal kaymalı yatakta meydana gelen sürtünme katsayısının değişimi deneysel olarak 
incelenmiştir. Borik asit ilavesiyle pratikte oldukça yaygın kullanılan radyal kaymalı yataklardaki 
sürtünme ve diğer tribolojik özellikleri iyileştirmenin mümkün olabileceği görülmektedir. 
Çalışmada sürtünme katsayılarında oldukça önemli mertebede düşüşler tespit edilmiştir [8].  

Aşırı basınç ve aşınma önleyici katkılar ile ilgili bir çalışmada, sınır yağlama rejimi 
içinde yağlayıcının performansı ve yağlayıcı katkıları için kayma yüzeyleri üzerindeki nanometre 
mertebesinde yüzey tutunumları ve kimyasal değişimleri incelenmiştir. Sülfür, fosfor (ZnDTP), 
sülfür-fosfor ve klor içeren aşırı basınç ve aşınma önleyici (EP-AW) katkıların özelliklerine 
değinilmiştir. Sonuç olarak yüzey biliminin, nanometre seviyesinde yağlanan yüzeylerde 
meydana gelen moleküler mekanizmayı anlamamıza önemli katkı sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca 
yüzey adsorbsiyonunun (yüzeye tutunma) çok önemli olduğu eğer geometrik temas ve triboljik 
test durumları, yüzeyin kimyasal hali olabildiğince detaylanırsa, yüzey kimya araştırmalarının 
sonuçları makrotribolojik olayların anlaşılmasına yardımcı olacağı belirtilmiştir [9]. 

ZDDP bozulma ürünlerinin aşınma önleyici film oluştururken kimyasal ve mekanik 
tepkilerinin incelendiği çalışmanın sonucunda Al-Si alaşımlarının yağlanması ile ilgili tribolojide 
yeni bir kavram sağlanmıştır. Demir içermeyen hiperötektik Al-Si alaşımının ZDDP kullanılarak 
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yağlanan yüzeyinin kimyasal ve mekanik haritası çıkarılmıştır. Uzun sürtünme süresi gibi aşırı 
koşullar uzun zincirli polifosfatların oluşmasına, yüksek sıcaklıklar ise kısa zincirli polifosfatların 
oluşma eğilimine sebep olmuştur. Sülfür, yüksek sıcaklıklar haricinde genellikle indirgenmiş 
formunda görülmüştür (yüksek sıcaklıklarda diğer minör sülfür türerinin yanında sülfat ana 
bileşendir). Sürtünme süresi yükseldiğinde tepkimeye girmemiş ZDDP miktarı düşmüştür 
(ZDDP’nin zamanla harcandığı düşünülmektedir). Polifosfat film kalınlığı 40 ila 225 nm arasında 
bulunmuştur. Uzun zincirli polifosfatlar özellikle kalkık Silisyum (Si) tanecikleri üzerinde 
oluştuğu gözlemlenmiştir. Ayrıca kısa zincirli polifosfat ve tepkimeye girmemiş ZDDP karışımı 
Alüminyum (Al) matrisi üzerinde oluştuğu görülmüştür. Aşınma izi genişliği ve aşınma izi 
derinliği sonuçları ZDDP’nin yalnız kullanılan baz yağa göre aşınmayı dikkate değer bir şekilde 
azalttığını göstermiştir [10]. 

Aşınma önleyici ve aşırı basınç (AW/EP) özellikleri olan Molibden dialkilditiokarbamat 
(MoDTC) ve Molibden dialkilditiofosfata (MoDTP) ZDDP’nin eklenmesi dört-bilye (four ball) 
sürtünme testinde değerlendirilmiştir. Ayrıca sürtünme katsaysı da özel bir teçhizatla 
belirlenmiştir. MoDTP’ın metal yüzey ile yüksek reaktifliğinden dolayı MoDTC’a göre daha iyi 
bir aşınma önleyici özellik gösterdiği görülmüştür. Bununla beraber, MoDTC’ın aşınma önleyici 
karakteristiği ZDDP ilavesi ile geliştirilmiştir. Fakat MoDTP’ın sürtünme özellikleri ZDDP 
ilavesi ile değişmemiştir. ZDDP’nin MoDTC üzerindeki sinerjik hareketi, MoDTC’ın ZDDP 
varlığında çok iyi ayrışım göstermesine dayanmaktadır. Bu, kesin olmamakla beraber Çinkonun, 
MoDTC’ta var olan ve elektron veren nitrojen ile etkileşimi olarak açıklanmaktadır (tribo 
reaktivitesini artırmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir). X-Işını fotoelektron spektroskopisi 
(XPS) çalışmaları, ZDDP varlığında MoDTC’ın genel olarak MoS2 ve FeS gibi metal sülfitler 
oluşturduğunu göstermiştir. Diğer yandan MoDTP+ZDDP ile elde edilmiş yüzeyler genel olarak 
metal fosfatlar ile birlikte molibden oksisülfitler ve az miktarda MoS2 ve FeS oluşturmuştur. 
Katkıların aksiyon mekanizmaları açıklamıştır [11]. 

Aşırı basınç (EP), aşınma önleyici (AW) ve metal pasifleyici olmak üzere üç katkının 
sentetik polyol ester ve mineral yağdan oluşan farklı baz yağlar içerisindeki etkileşimlerinin 
incelendiği çalışmanın amacı, aşınma ve sürtünme katsayısı ile ilgili karışık ve sınır yağlamada 
katkılar arasındaki sinerji veya antagonizm hakkındaki bilginin araştırılmasıdır. Aşırı basınç (EP) 
katkısı aşınma önleyici (AW) katkılara göre her iki yağlayıcıda da aşınmayı azaltmada çok daha 
etkin olmuştur. Sınır yağlama koşullarında EP katkısı kimyasal olarak ektileşen katman 
oluşturmuştur. Sülfür ve nitrojen içeren aşıma önleyici katkı (AW) ve nitrojen içeren metal 
pasifleyici katkı kombinasyonu, sülfür ve fosfor içeren aşıma önleyici katkı (AW) ve nitrojen ve 
sülfür içeren metal pasifleyici katkı kombinasyonuna göre daha iyi aşınma direnci sergilemiştir. 
Sentetik ester karışımları içerisinde aşınma önleyici katkı dikkate değer bir etki göstermemiştir. 
Mineral yağ bazlı olmayan farklı yağlayıcılar kullanıldığında genel olarak AW ve EP olarak 
kullanılan katkıların performans yönünden zayıf olduğu görülmüştür. Geleneksel aşınma önleyici 
katkıların sentetik ester bazlı karışımlarında çok zayıf veya önemsiz bir etki gösterdikleri, 
aşınmaya karşı korumanın dikkate değer bir kısmının EP katkısının yalnız başına sergilediği 
ektiden meydana geldiği gösterilmiştir [12].  

Katkıların birbirleri ile olan etkileşimlerinin incelendiği çalışmada, pratikte yağlamada 
çok kullanılan en önemli 6 katkı çifti gözden geçirilmiştir. Bunların bazıları yararlı (sinerjik) 
bazıları ise zararlıdır (antagonist). Ana katkı etkileşimleri Çizelge 3.1’de verilmiştir [10]. 
Antioksidan-antioksidan etkileşimlerine bakıldığında en çok sinerjik etki farklı türdeki 
antioksidanların kombinasyonu ile olur (örneğin radikal önleyiciler ve peroksit parçalayıcılar). 
Sinerjik etki aynı tip oksidanlarda da görülebilmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bir 
antioksidan hidrojen atomun diğer antioksidana transfer edebilmektedir, böylece reaksiyon 
ürünlerinden sonraki antioksidanları yeniden oluşturabilirler. Genel olarak aşırı basınç ve aşınma 
önleyici katkı kombinasyonları sinerjik etki gösterirler. Bununla beraber, aşırı basınç katkı 
karışımları antagonisttir. Yapılan bir araştırmada sülfürün fosfonat veya fosfat ester ile karışımı, 
bu kimyasalların kendi performanslarından daha iyi bir aşınmaya karşı özellik göstermiştir. Klor 
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ve sülfür bazlı aşırı basınç katkılarının karışımında antagonist etki görülür. Motor yağlarında en 
çok kullanılan dispersanlar süksinimitlerdir. Süksinimitler ZDDP ile etkileşime girerek çözeltide 
kimyasal aktivitesini düşürmek suretiyle aşınma önleyici özelliğini engellemektedirler. Karter 
yağı deterjanları ZDDP’lerin aşınma önleyici özelliklerine kuvvetli bir biçimde antagonisttir. 
Yüksek baz sayılı sülfonatlar ZDDP parçalanma oranını yükseltebilir. Sıvı fazdaki etkileşimlerin 
yanı sıra yüzeylerde baryum ve kalsiyum sülfonatların, ZDDP’lerin metal yüzeylerde 
tutunmalarını engelledikleri saptanmıştır. Nötral sülfonatların koruyucu filmi çözdükleri ve 
antagonist etki gösterdikleri görülmüştür [13]. 
 

Çizelge 3.1. Ana katkı etkileşimleri [10] 
 

Katkı çifti Etkileşimin ana tipleri Sonuç 
Antioksidan-Antioksidan Tamamlayıcı etki + 

AW/EP-AW/EP Yüzeyde ters etki (EP-EP) 
Tamamlayıcı ekti (EP/AW-AW/AW) 

- 
+ 

EP-Sürtünme iyileştirici Yüzeyde ters etki - 
EP-Pas önleyici Yüzeyde ters etki - 

Dispersan-ZDDP Sıvıda bileşik oluşumu 
Yüzeyde bileşik oluşumu 

- 
+ 

Deterjan-ZDDP AW filminin çözünmesi 
Sıvı fazda direkt reaksiyon 

- 
- 

 
ZDDP içeren yağda sıcaklık ve MoDTC oranının tribolojik performans ve tribofilm 

karakteristikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Test edilen sıcaklıklar sonucunda değişik 
tribolojik özellikteki ZDDP ve MoDTC moleküllerinin parçalanma ürünleri gösterilmiştir. Yüzey 
analizleri MoDTC’ın düşük sıcaklıkta (30oC) bile parçalandığını, yüksek sıcaklıkta (100oC ve 
150oC)  yapılan testler ile aynı parçalanma ürünlerin oluştuğunu göstermiştir. Fakat tribofilmleri 
farklı tribolojik performans sergilemiştir. Koruyucu filmden dolayı gerçekleşen sürtünmedeki 
azalmanın etkinliği, yüksek ve düşük sıcaklıktaki sürtünmelerde oluşan ürünlerin oranına bağlı 
olduğu açıklanmıştır. ZDDP içeren yağda MoDTC konsantrasyonunun 50 ppm den 250 ppm Mo 
seviyesine yükseltilmesi MoS2 oluşumunun artması sonucu sürtünmenin azalmasına sebep 
olmuştur. Sadece ZDDP içeren yağ ile yapılan çalışmada sıcaklığın yükselmesi fosfat cam 
tribofilminin oluşmasını artırmıştır. Bunun sürtünmenin artması ve aşınmanın azalması ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. 30oC’de MoDTC’ın sürtünme üzerindeki etkinliği Mo oksitlerin aşınma 
izinde oluşmalarından dolayıdır. Bu sıcaklıkta, MoDTC içeren yağa ZDDP eklendiğinde 
sürtünme performansında iyileşme ile sonuçlanmıştır. Bu da ZDDP tribofilmi ve MoDTC 
tarafından oluşturulan Mo oksitler arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır. 150oC’de MoDTC 
içeren yağa ZDDP eklendiğinde bu sıcaklıkta çinko fosfat ve molibden fosfat oluşumundan dolayı 
sürtünmede çok az bir yükselme olmuştur. Bu sıcaklıkta, MoDTC’tan oluşan MoS2’den ziyade 
ZDDP ve ZDDP/MoDTC etkileşiminden oluşan fosfat filmi neredeyse normal yükün tümünü 
taşımaktadır [14].  

Sürtünme azaltıcı özelliğe sahip MoDTC içeren yağlayıcıların oksidatif bozulma 
durumu incelenmiştir. Oksidasyon testi, oksijen ve azot oksit gazlarının eskitilmiş motor yağı 
simulasyonu için kullanılması ile gerçekleştirilmiştir. Ana oksidasyon etkisi, MoDTC ve 
formülasyondaki diğer katkı konsantrasyonlarının düşürülmesidir. Bununla beraber, yağdaki 
ZDDP konsantrasyonu azalığında, daha az stabil MoDTP bileşiğinin asit-baz reaksiyonu 
kısıtlandığından MoDTC hızlı bir şekilde tüketilemez. Sürtünme azaltıcı etkinin düşüşü, 
katkıların %80’inin oksidasyon tarafından tüketilmesi ile dikkate değer hale gelir. MoDTC’ın 
sürtünme azaltma mekanizması tribo kimyasal reaksiyon esnasında MoS2’nin oluşumundandır. 
Sonuç olarak, MoDTC’ın çok düşük konsantrasyonlarında, MoS2 katmanları, yüzey pürüzlerini 
kapatamayarak sürtünmenin önlenmesini gerçekleştiremezler [15]. 
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ZDTC ve ZDDP arasındaki antioksidan sinerjik etkisi mineral yağda araştırılmıştır. 
Sonuçlar, iki katkı maddesi arasında kuvvetli antioksidan sinerjisi olduğunu göstermektedir. 
Analizler, iki katkının beraber bulunduğu yağdaki oksidasyon ürünlerinin, her birinin tek katkı 
olarak bulunduğu test sonuçlarına göre çok daha az olduğunu göstermiştir. ZDTC’nin oksidasyon 
ürünleri asidiktir. Bu asidik ürünler, ZDDP’nin ayrışan ürünlerinin oluşumuna etki ederek sinerjik 
efekt yapmaktadırlar [16]. 
 
4. SONUÇLAR 
 
Motor yağlarında kullanılan katkı maddeleri, bu katkı maddelerinin özellikleri ve birbirleri ile 
olan etkileşimleri literatür kaynaklarından yararlanılarak gözden geçirilmiştir. Katkı maddeleri 
görevlerinin yanı sıra kullanılan kimyasal tipleri ve oranları da birçok kaynaktan yararlanılarak 
sunulmuştur. Farklı katkı maddelerinin değişik kombinasyonlarda ve oranlarda kullanılması 
suretiyle literatürde elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. 

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda özellikle aşınma önleyici (AW) ve aşırı basınç 
(EP) katkı maddelerinin baz yağa optimum oranlarda ilavesi ile sürtünme ve aşınmayı önemli 
ölçüde azalttığı görülmüştür.  

Nano partiküllü karışımlar, baz yağa kıyasla sürtünme ve aşınmada azalma 
sergilemektedir. Fakat partiküllerin optimum karışım oranlarının olduğu göz önüne alınmalıdır.  

Hidrokarbon bazlı yağlar ile sınır yağlama koşulları altında yapılan çalışmalarda 
moleküler boyutun artması ile sürtünme katsayısının ve aşınmanın düştüğü görülmüştür. Etkin 
zincir uzunluğu arttıkça sürtünme ve aşınma azalmaktadır. 

Baz yağa borik asit (H3BO3) ilave edildiğinde sürtünme ve aşınmada azalma olduğu 
tespit edilmiştir. 

Aşınma önleyici katkı ZDDP ile yapılan çalışmalarda ZDDP’nin yalnız kullanılan baz 
yağa göre aşınmayı dikkate değer bir şekilde azalttığını gösterilmiştir. ZDDP tarafından 
oluşturulan koruyucu (Polifosfat) film kalınlığı 40 ila 225 nm arasında bulunmuştur. 

ZDDP ve MoDTC ile yapılan çalışmada ZDDP’nin MoDTC üzerindeki sinerjik 
hareketi, MoDTC’ın ZDDP varlığında çok iyi ayrışım göstermesine dayanmaktadır. Çinkonun, 
MoDTC’ta var olan ve elektron veren nitrojen ile etkileşimi olarak açıklanmaktadır (tribo 
reaktivitesini artırmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir). ZDDP varlığında MoDTC’ın genel 
olarak MoS2 ve FeS gibi metal sülfitler oluşturduğunu gösterilmiştir. 

Geleneksel aşınma önleyici katkıların sentetik ester bazlı karışımlarında çok zayıf veya 
önemsiz bir etki gösterdikleri, aşınmaya karşı korumanın dikkate değer bir kısmının EP katkısının 
yalnız başına sergilediği ektiden meydana geldiği gösterilmiştir.  

Katkıların birbirleri ile olan etkileşimleri genelde tamamlayıcıyken ters etkide 
yapabildikleri yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Antioksidan-antioksidan etkileşimlerine 
bakıldığında en çok sinerjik etki farklı türdeki antioksidanların kombinasyonu ile olur (örneğin 
radikal önleyiciler ve peroksit parçalayıcılar). Genel olarak aşırı basınç ve aşınma önleyici katkı 
kombinasyonları sinerjik etki gösterirler. Yapılan bir araştırmada sülfürün fosfonat veya fosfat 
ester ile karışımı, bu kimyasalların kendi performanslarından daha iyi bir aşınmaya karşı özellik 
göstermiştir. Klor ve sülfür bazlı aşırı basınç katkılarının karışımında antagonist etki görülür. 
Karter yağı deterjanları ZDDP’lerin aşınma önleyici özelliklerine kuvvetli bir biçimde 
antagonisttir. Yüksek baz sayılı sülfonatlar ZDDP parçalanma oranını yükseltebilmektedir.  

ZDDP içeren yağda MoDTC konsantrasyonunun 50 ppm den 250 ppm Mo seviyesine 
yükseltilmesi MoS2 oluşumunun artması sonucu sürtünmenin azalmasına sebep olmuştur. Sadece 
ZDDP içeren yağ ile yapılan çalışmada sıcaklığın yükselmesi fosfat cam tribofilminin oluşmasını 
artırmıştır. MoDTC içeren yağa ZDDP eklendiğinde sürtünme performansında iyileşme ile 
sonuçlanmıştır. Bu da ZDDP tribofilmi ve MoDTC tarafından oluşturulan Mo oksitler arasındaki 
etkileşimden kaynaklanmaktadır. 
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Yağdaki ZDDP konsantrasyonu azalığında, daha az stabil MoDTP bileşiğinin asit-baz 
reaksiyonu kısıtlandığından MoDTC hızlı bir şekilde tüketilemez. Sürtünme azaltıcı etkinin 
düşüşü, katkıların %80’inin oksidasyon tarafından tüketilmesi ile dikkate değer hale gelir. 
MoDTC’ın sürtünme azaltma mekanizması tribo kimyasal reaksiyon esnasında MoS2’nin 
oluşumundandır. MoDTC’ın çok düşük konsantrasyonlarında, MoS2 katmanları, yüzey 
pürüzlerini kapatamayarak sürtünmenin önlenmesini gerçekleştiremezler. 

ZDDP ve ZDTC ile yapılan analizler, iki katkının beraber bulunduğu yağdaki 
oksidasyon ürünlerinin, her birinin tek katkı olarak bulunduğu test sonuçlarına göre çok daha az 
olduğunu göstermiştir. ZDTC’nin oksidasyon ürünleri asidiktir. Bu asidik ürünler, ZDDP’nin 
ayrışan ürünlerinin oluşumuna etki ederek sinerjik efekt yapmaktadırlar. 
 
KISALTMALAR 
 
AW: Aşınma önleyici 
EP: Aşırı basınç 
VI: Viskozite indeksi 
ZDDP: Çinko dialkilditiofosfat 
ZDTC: Çinko dialkilditiokarbamat 
MoDTC: Molibden dialkilditiokarbamat 
MoDTP: Molibden dialkilditiofosfat 
OCP: Olefin kopolimer 
HC: Hidrokarbon 
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ABSTRACT 
 
An accurate, quick and cheap method for the determination of PCDD/Fs levels in the environmental matrices 
such as air, soil, vegetation, vegetative or animal food, sediments etc. in which persistent organic pollutants 
(POPs) tend to accumulate is very considerable issue for the environment and the public health. From this 
point of view, some questions including how much PCDD/Fs exist in the environmental matrices and which 
technologies are applicable to dioxin analyses should be concerned in details.   
In this article, an investigation on the PCDD/Fs levels and the typical levels of the dioxin congeners in the 
environmental matrices such as air, soil, vegetation, vegetative or animal food and sediment is presented. 
HRGC/HRMS and HRGC/LRMS-NCI techniques used frequently in the analyses of PCDD/Fs are evaluated 
and discussed. 
Keywords: Environmental samples, PCDD/Fs, PCDD/Fs levels and GC/MS analyses.  
 
 
ÇEVRESEL ÖRNEKLERDEKİ PCDD/F DÜZEYLERİ VE ANALİZİNE İLİŞKİN BİR 
DEĞERLENDİRME 
 
ÖZET 
 
Kalıcı organik kirleticilerin (KOK’lar) büyük bir birikim potansiyeli gösterdiği hava, toprak, bitki örtüsü, 
bitkisel veya hayvansal kökenli gıda maddeleri ve sedimentler gibi çevresel ortamlardaki poliklorlu dibenzo-
p-dioksin ve dibenzofuran (PCDD/F) düzeylerinin doğru, hızlı ve ucuz bir şekilde belirlenip elde edilen 
sonuçlardan yola çıkarak gerekli önlemlerin alınması çevre ve halk sağlığı açısından son derece önemli bir 
konudur. Bu açıdan bakıldığında; tüm çevresel ortamlardaki PCDD/F düzeylerinin büyüklüğü ve bu 
düzeylerdeki PCDD/F bileşiklerinin hangi teknolojilerle belirlenebileceği gibi bazı soruların mutlak suretle 
cevaplanması gerekmektedir.  
Bu çalışmada; hava, toprak ve bitki örtüsü, bitkisel ve hayvansal kökenli gıda maddeleri ve sedimentler gibi 
çevresel ortamlardaki PCDD/F düzeylerine ilişkin bir değerlendirme yapılmış ve bu ortamlardaki PCDD/F 
düzeylerinin genel durumu ile ilgili çeşitli bilgiler sunulmuştur. Sözü edilen ortamlarda birikim yapan 
PCDD/F bileşiklerinin analizinde sıklıkla kullanılan HRGC/HRMS ve HRGC/LRMS-NCI tekniklerinin, söz 
konusu düzeylerdeki bir kirlilik için uygulanabilirlikleri değerlendirilmiş ve incelenmiştir.  
Anahtar Sözcükler: Çevresel örnekler, PCDD/F’ler, PCDD/F düzeyleri ve GC/MS analizleri.   
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1. GİRİŞ 
 
“Dioksin” terimi genel olarak poliklorludibenzo-para-dioksinler (PCDD) ve poliklorlu 
dibenzofuranlar (PCDF) olarak bilinen bir grubu tanımlamak için kullanılır (McKay, 2002; 
Stanmore, 2004). Her iki bileşen grubunda da moleküller birbirlerine oksijen atomları ile 
bağlanmış iki benzen halkası içerirler. PCDD formlarında benzen halkaları iki oksijen köprüsü ile 
bağlanırken PCDF formlarında bu bağlanma bir karbon bağı ve bir oksijen köprüsü ile olmaktadır 
(HMIP,1996). PCDD/F bileşikleri üzerinde uzun yıllardır gerçekleştirilen in vivo ve in vitro 
toksisite çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre bu bileşiklerin olumsuz sağlık etkilerini; cilt 
toksisitesi (klorakne gibi), bağışıklık toksisitesi, üreme ve gelişme üzerine olumsuz etkiler, 
teratojenik etki, endokrin yıkımı ve en önemlisi kanserojen etki şeklinde sıralamak mümkündür. 
210 adet olası PCDD/PCDF konjeneri arasından 17 adet izomer toksisiteleri açısından ön plana 
çıkar. Bu izomerlerin en önemli ortak özelliği 2,3,7,8 numaralı halojen bağlanabilir konumlarının 
hepsinin klor atomuyla bağlanmış olmasıdır. Sözü edilen bu 17 konjener arasından en yüksek 
akut toksisiteye sahip konjener ise 2,3,7,8- tetraklora dibenzo-p-dioksin konjeneri olarak 
bilinmektedir (Rada ve diğ., 2006). Bu konjenerlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin 
ortak bir dille değerlendirilebilmesi için geliştirilen toksik eşdeğerlikler konsepti (TEQ); normal 
şartlarda dioksin ve benzeri bileşikler herhangi bir numune matrisi içerisinde bir karışım halinde 
bulunacağından, risk değerlendirmesi ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasında kullanılabilecek 
değerlerin elde edilebilmesi adına geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın oluşturulmasında 
tüm dioksin ve benzeri bileşiklerin göreli toksisiteleri, in vivo ve in vitro toksisite çalışmalarında 
elde edilen sayısal verilere göre 2,3,7,8 TCDD konjenerinin toksisitesine oranlanır ve her bileşen 
için ayrı bir Toksik Eşdeğerlik Faktörü (TEF) elde edilir. Bu yaklaşım dioksin bileşenlerinin 
bağlanma etkili hareket mekanizmalarının birbirleri ile aynı olduğu kabulüne dayanır. Ancak bu 
yaklaşım; özellikle dioksin bileşenlerinin birlikte bulunmalarından ötürü ortaya çıkabilecek ortak 
etkiler, birbirlerini sönümleme ve toksikokinetik farklılaşmalar gibi etkilerin ihmal edilmesi gibi 
bazı sınırlamaları bünyesinde barındırır (WHO, 2000). TEQ konsepti uygulamasında; en toksik 
dioksin konjeneri olarak bilinen 2,3,7,8-TCDD konjenerinin toksisite değeri 1 olarak alınır ve 
diğer 17 konjener toksiklik seviyelerine bağlı olarak 1 ile 0 arasında değişen toksisite eşdeğerlik 
faktörleri (TEF) alır. Toksik eşdeğerlik kavramı TEQ ise her bir konjenere ait TEF değeri ile bu 
konjenerin söz konusu örnek içerisindeki konsantrasyonunun çarpımı ile bulunur. Bir numunenin 
toplam toksik eşdeğerliği ise numune içerisinde bulunan tüm PCDD/F konjenerlerinin kendilerine 
atanmış TEF değerleriyle çarpılmasından elde edilen büyüklüklerin toplamından elde edilir. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve EPA gibi uluslar arası kuruluşlar tarafından elde edilen farklı 
TEF değerleri mevcut olup bu değerler PCDD/F düzeylerinin belirlenmesi çalışmalarında sıklıkla 
kullanılırlar. En sık kullanılan TEF değerleri EPA tarafından geliştirilen ve TEQ değerlerinin 
bulunmasında kullanılan I-TEF değerleridir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kendi 
geliştirdiği ve WHO-TEF olarak bilinen değerleri kullanmaktadır. Örneğin WHO, PCDD/F 
bileşiklerinin vücuda alımı için sınır değeri, tolere edilebilir günlük (TDI) değer bazında 1-4 g 
WHO TEQ/kg vücut ağırlığı/gün aralığı olarak belirtmiştir. Burada 4 pg TEQ/kg vücut 
ağırlığı/gün değeri maksimum TDI değeri olarak düşünülmüş olup, sağlanması temel amaç olarak 
edinilmesi istenen günlük alım değeri ise 1 pg TEQ/kg vücut ağırlığı/gün’dür (Van Leeuwen ve 
diğ., 2000). 

PCDD/F bileşikleri, atmosfere salındıktan sonra çeşitli dağılım mekanizmalarının etkisi 
altında yayılır ve oradan insanlara ulaşırlar. Bu sürecin ilk basamağında kaynaktan salınan 
PCDD/F konjenerleri bölgenin meteorolojik değişkenlerinin etkisi altında hava kütlesi içerisinde 
yayılır. Hava kütlesi içerisinde yayılmış olarak bulunan PCDD/F konjenerleri ıslak birikim, kuru 
birikim ve difüzyon gibi süreçler aracılığı ile yüzeysel su, bitki ve toprak gibi alıcı ortamlarda 
değişik oranlarda birikirler. Bu noktadan sonra insanların söz konusu ortamlarla direkt olarak 
teması ya da yine bu ortamlarla etkileşim içerisinde bulunan bitki, sebze, meyve ya da hayvanlar 
ve bu hayvanların ürünleri ile beslenmesi sonucunda PCDD/F bileşikleri insan vücuduna ulaşır. 
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PCDD/F bileşiklerinin oluştuğu kaynaktan insan vücuduna ulaşana kadar geçirdiği taşınım 
sürecini Şekil 1’deki gibi sembolize etmek mümkündür. İnsanların PCDD/F bileşiklerine maruz 
kalma yollarını genel başlıklar altında toplamak gerekir ise; PCDD/F konjenerleri ile kirlenmiş 
havanın solumu, su ve toprak ile temas ve kirlenmiş su, toprak ve hava ile etkileşim içerisindeki 
diğer canlı ve bu canlıların ürünlerinin insanlar tarafından sindirilmesi şeklinde 3 ana başlık 
saymak mümkündür. 

 

 
 

Şekil 1. PCDD/F Bileşiklerinin Doğadaki Taşınımı 
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Sözü edilen 3 genel maruz kalma yolunun ağırlıkları hakkında bu güne kadar pek çok 
çalışma yapılmış olup, bu çalışmaların çoğunda deri yolu ile maruz kalmanın ihmal edilebilecek 
kadar az, gıda tüketimi ile alımın ise en baskın yol olduğu vurgulanmaktadır (Malisch, 1998 ; 
Jensen ve Bolger, 2001; Focant ve diğ., 2002; US EPA, 2003; Kiviranta ve diğ., 2004); Bocio ve 
Domingo, 2005; Loutfy ve diğ., 2006). PCDD/F bileşiklerinin insanlar tarafından tüketilen gıda 
maddeleri aracılığı ile vücuda girdiği ve PCDD/F bileşiklerine maruz kalmanın çok büyük bir 
oranının gıda tüketimi yolu ile olduğu uzun yıllardır bilinen bir gerçektir. Yapılan araştırmaların 
pek çoğu, insan bünyesine sindirim, solunum ve deri yolu ile temas gibi 3 genel yolla giriş yapan 
PCDD/F bileşiklerinin yaklaşık % 90-95 gibi bir oranının gıda tüketimi aracılığı ile alındığını ve 
bu alımın da % 90’ının hayvansal kökenli gıda maddeleri ile gerçekleştiği (EC, 2000b) 
belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında çevresel örneklerdeki PCDD/F bileşiklerinin insan sağlığı 
üzerinde oluşturacağı etkilerin biçim ve miktarının belirlenmesine yönelik olarak yapılacak her 
hangi bir çalışmada hava, toprak ve bitki örtüsü analizlerinden ziyade, besin maddelerindeki 
PCDD/F konsantrasyonlarının belirlenmesi büyük önem arz eder. Bunun yanında; sözü edilen 
diğer çevresel ortamlardaki PCDD/F bileşiklerinin düzeylerinin belirlenmesi, bu kirleticilere 
yönelik olarak yapılan modelleme ve risk değerlendirmesi gibi çalışmalarda son derece önemlidir. 
Her iki durum bir arada değerlendirildiğinde ve PCDD/F’lerin büyük sağlık tehlikeleri de göz 
önünde bulundurulduğunda PCDD/F bileşiklerinin doğadaki taşınımı sırasında uğradığı her 
noktadaki konsantrasyonlarının doğru bir şekilde belirlenmesinin çevre ve halk sağlığı açısından 
son derece önemli olduğu açığa çıkar. 

Hava, toprak, bitki örtüsü, gıda maddeleri ve sedimentler gibi insanların PCDD/F 
alımları üzerinde önemli etkileri olan çevresel örneklerdeki kirlilik düzeylerinin ve konjener 
dağılımlarının saptanması çalışmalarında kullanılan yöntemler genel olarak enstrümantal analiz 
yöntemleridir ve bu yöntemlerin başında GC/MS uygulamaları gelir. Söz konusu örneklerdeki 
düşük kirlilik düzeylerinin (ppt, pg/g) (Schecter ve diğ., 2006) saptanmasında kullanılan bu 
yöntem özellikle HRGC/HRMS uygulamalarında yeterli hassasiyet ve stabiliteyi karşılamaktadır. 
Öte yandan bu uygulamaların yüksek maliyeti ve analiz öncesi hazırlık aşamalarındaki zorluklar 
gibi etmenler başka uygulamaların araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle kütle 
spektrometresinden kaynaklanan yüksek maliyetler, negatif kimyasal iyonizyon gibi yeni 
iyonizasyon uygulamaların araştırılması yoluyla azaltılmaya çalışılmaktadır. Düşük çözünürlüklü 
MS sistemlerinde uygulanan bu iyonizasyon tekniği maliyet problemini büyük oranda ortadan 
kaldırırken stabilite konusunda çeşitli sorunlar doğurmaktadır.  

Bu çalışmada; insanların PCDD/F’lere maruz kalması üzerinde etkili olan hava, toprak 
ve bitki örtüsü, gıda maddeleri ve sedimentler gibi çevresel ortamların PCDD/F düzeyleri 
hakkında elde edilen veriler irdelenmiş ve söz konusu çevresel ortamlardaki kirlilik boyutlarına 
ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Bu veriler ışığında başta gıda maddeleri olmak üzere diğer 
çevresel ortamlardaki son derece düşük düzeylerdeki PCDD/F kirliliğinin hassas, hızlı ve 
ekonomik bir şekilde tespit edilebilmesi için, hali hazırda yaygın olarak kullanılan HRGC/HRMS 
ve HRGC/LRMS-NCI gibi yöntemlerin uygulanabilirlikleri hakkında bir değerlendirme 
yapılmıştır. 
 
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
2.1. Havadaki PCDD/F Konsantrasyonları 
 
PCDD/F bileşiklerinin kaynakta oluşumu ve atmosfere salınımının ardından, alıcılara ulaşana 
kadar geçirdiği tüm süreçler üzerinde büyük bir öneme sahip olan, PCDD/F konjenerlerinin ne 
şekilde, nereye ve ne kadar dağıldığının belirlenebilmesindeki ilk ve en önemli basamak hava 
örneklerindeki PCDD/F bileşiklerinin belirlenmesi aşamasıdır. Hava ortamındaki PCDD/F 
kirliliğinin boyutu ve konjener yapısı diğer tüm çevresel ortamlardaki durumu doğrudan etkileyen 
en önemli değişkendir. Hava örneklerindeki PCDD/F konjenerlerinin miktarlarının belirlenmesi 
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ve bu konjenerlerin etkilendiği süreçlerin boyutları üzerine bugüne kadar çok sayıda çalışma 
yapılmış ve bu bileşiklerin havadaki durumları ile ilgili pek çok veri ortaya koyulmuştur. Öte 
yandan konuyla ilgilenen çevrelerin mevcut kapsamlı bilgi birikimleri dahi bu bileşenlerin 
atmosferik durumları hakkındaki bazı belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yetmemektedir. EPA 
(2003)’e göre mevcut veriler ışığında havadaki PCDD/F düzeylerine ilişkin olarak verilebilecek 
en genel kabuller; konsantrasyonların kırsal alanlara göre kentsel bölgelerde daha büyük, etkili 
PCDD/F kaynaklarının çevrelerinde en yüksek olduğu ve artan klor sayısıyla havadaki konjener 
miktarlarının da arttığıdır.  

Ortam havasındaki PCDD/F konsantrasyonları; üzerinde çalışılan bölgedeki kirletici 
kaynak yoğunluğuna göre farklılık gösterebileceği gibi bölgenin meteorolojik şartları, ölçümün 
yapıldığı zaman aralığı (gece-gündüz) ve mevsim farklılıkları gibi birçok değişkenden de 
etkilenir. PCDD/F bileşiklerinin havadaki davranışları ve konsantrasyonları üzerine yayınlanan 
derlemelerinde Lohmann ve Jones (1998); PCDD/F bileşiklerinin havadaki toplam konsantrasyon 
aralıklarını; kaynaklardan uzak bölgeler için 0.5 pg/m3 (yaklaşık 10 fg TEQ/m3), kırsal bölgeler 
için 0,5–4 pg/m3 (20–50 fg TEQ/m3) ve endüstriyel kentler için 10–100 pg/m3 (100–400 fg 
TEQ/m3) şeklinde belirtmiştir. Bakoğlu ve diğ. (2005); yoğun endüstriyel baskı altındaki 
Kocaeli’de yaptıkları çalışmada hava örnekleri için bulduğu konsantrasyon düzeylerini 1,11–
31,70 pg/m3 (23,30–563 fg TEQ/m3) aralığında vermektedir İki araştırıcının sunduğu değerler 
karşılaştırıldığında ufak sapmalar dışında büyük benzerlikler göze çarpmaktadır. Bu anlamda 
yukarıda verilen değer aralıkları bir kesinlik ifade etmemekle birlikte, PCDD/F bileşiklerinin 
havadaki konsantrasyonlarının hangi düzeylerde olabileceği hakkında genel bir bilgi vermektedir. 

Hava örneklerindeki PCDD/F bileşiklerine konjener dağılımları açısından bakıldığında 
bir genelleme yapmak son derece zordur. PCDD/F konjenerlerinin miktar ve dağılımları genel 
olarak söz konusu ortam ve çevresinde bulunan PCDD/F kaynaklarının konjener profilleri ve 
bölgedeki dağılma mekanizmaları tarafından belirlenir. Bu anlamda her bölgenin kendine has bir 
konjener dağılımının olacağını ve bu dağılımın yıl içerisinde çok defa değişeceğini söylemek 
mümkündür. PCDD/F bileşiklerinin mevsimsel konsantrasyon değişimleri üzerindeki genel kanı 
kış aylarındaki konsantrasyon düzeylerinin yaz aylarındakilere göre daha büyük olduğudur (U.S. 
EPA, 2003). Bu farkın altında yatan temel nedenler olarak ise; kış aylarında özellikle evsel ısınma 
gibi yanma kaynaklarının niceliksel artışı ve ıslak birikimdeki artışın yanında fotoliz, kuru 
birikim, bazı kimyasal reaksiyonlar ve difüzyon gibi kayıp reaksiyonlarının düşüklüğü 
gösterilebilir. Ayrıca kış aylarının yaz aylarına oranla daha fazla termal inversiyon eğilimi 
göstererek emisyonları hapsetmesi de bu fark üzerine etkilidir (Lohmann ve Jones, 1998). Farklı 
ülkeler için yaz ve kış aylarında yapılan PCDD/F ölçümlerinin sonuçlarının verildiği bir derleme 
Çizelge 1’de sunulmuştur.  
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Çizelge 1. Havadaki PCDD/F Düzeylerindeki Mevsimsel Değişimler 
 

* (Lohmann ve Jones, 1998) 
 

PCDD/F konjenerlerinin yaz ve kış ayları arasındaki konsantrasyon farkları üzerinde 
belirleyici bir etmen olarak gösterilen birikim olayı genel olarak ıslak ve kuru birikim şeklinde iki 
kısımda incelenir ve bu olguların büyüklüğü; sıcaklık, yağış, rüzgar hızı ve yönü, karışım 
yüksekliği, güneş ışığının yoğunluğu ve nemlilik gibi birçok iklimsel ve atmosferik koşuldan 
etkilenir (Moon ve diğ., 2005). İklim ve atmosferik koşulların yanı sıra PCDD/F konjenerlerinin 
spesifik fiziksel ve kimyasal özellikleri de birikim olayı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tüm 
bu değişkenler bir araya getirildiğinde PCDD/F bileşiklerinin herhangi bir bölge havasındaki 
konjener dağılımı, ıslak ve kuru birikimi, gaz fazı ve partikül fazı arasındaki bölümlenme oranları 
ve konsantrasyonları gibi niceliklerinin yöresel anlamda çok fazla değişkenlik gösterdiğini 
söylemek mümkündür.  
 
2.2. Toprak ve Bitki Örtüsündeki PCDD/F Konsantrasyonları 
 
PCDD/F bileşiklerinin doğadaki taşınımları sırasında büyük bir birikim potansiyeli gösterdiği 
bilinmekte olup, bu kirletici grubunun besin zincirine katılımında çok büyük bir önem taşıyan 
toprak ve bitki örtüsündeki PCDD/F düzeylerinin saptanma çalışmaları çok farklı amaçlar için 
kullanılabilmektedir. Yapılan literatür taramasına göre toprak ve bitki örtüsü üzerinde yapılan 
PCDD/F analizlerinin en genel amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür: 
 

• Üzerinde yoğunlaşılan ve önemli bir PCDD/F salınımına neden olduğu düşünülen her 
hangi bir kaynağın gelecekte oluşturacağı etkiyi saptayabilmek için referans değerleri belirlemek 
(Caserini ve diğ., 2004 gibi). 

• Herhangi bir kaynağın (genelde bir yakma fırını, nadiren de olsa bir alan) toprak ve 
bitki örtüsü üzerinde önemli bir PCDD/F birikimine yol açıp açmadığını ve eğer açtıysa bu 
birikimin boyutlarını saptamak (Oh ve diğ., 2006 gibi).  

ÜLKE Mevsim ΣP4-8CDD/F 
(pg/Nm3 ) 

OCDD 
Yüzdesi 

PCDD/PCDF 
Oranı 

ÖLÇÜM YILI 
(KAYNAKLAR) 

Almanya, 
Hessen 

Yaz 
Kış 

3 
10 

- 
- 

1,20 
0,50 

1990 
(Lohmann ve Jones, 1998) 

Japonya, 
Kentsel 

Yaz 
Kış 

44 
44 

17 
11 

1,20 
0,86 

1992 
(*) 

Almanya, 
Kalsruhe ve 

Stutgart 

Yaz 
Kış 

2,20 
4,40 

16 
27 

0,75 
1,50 

1992 
(*) 

Almanya, 
Hornisgrinde 

Yaz 
Kış 

1,60 
0,80 

15 
31 

0,45 
1,60 

1992 
(*) 

Japonya 
Tokyo 

Yaz 
Kış 

44 
120 

10 
8 

0,69 
0,58 

1990-92 
(*) 

Almanya, 
Augsburg 

Yaz 
Kış 

1,20 
6,60 

29 
23 

1,40 
- 

1992-93 
(*) 

ABD, 
Kırsal 

Yaz 
Kış 

0,47 
1,28 

- 
- 

3,62 
2,40 

1996 
(*) 

Portekiz, 
Lizbon 

Yaz 
Kış 

1,90 
4,00 

13,9 
22,2 

1,20 
1,50 

1998-2000 
(Coutinho ve diğ., 2007) 

Taiwan, 
Kaohsiung 

Yaz 
Kış 

0,31 – 2,62 
0,69 – 2,90 

- 
- 

0,29 – 1,87 
0,42 – 1,19 

2005 
(Wang ve diğ., 2009) 

Çin, 
Anshan 

Yaz 
Kış 

0,09 – 1,51 
0,25 – 4,94 

- 
- 

0,12 – 0,76 
0,17 -2,47 

2008 
(Li ve diğ., 2010) 
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• Bir bölgedeki PCDD/F kirliliğinin düzeyini belirlemek, kirlilik düzeyini diğer başka 
bölgelerle karşılaştırmak ve halk sağlığı açısından oluşturacağı riski değerlendirmek (Cheng ve 
diğ., 2003 gibi). 

• Bir bölgedeki PCDD/F kirliliğinin zamansal değişimini gözlemlemek ve değişimin 
(azalma ya da artma) nedenlerini yorumlamak (Xu ve diğ., 2009). 

• PCDD/F bileşiklerinin topraktan canlıya (biyoakümülasyon), havadan toprağa (ıslak–
kuru birikim) ya da topraktan havaya (buharlaşma) gibi taşınım mekanizmalarını özellikle 
konjener bazında incelemek ve bu mekanizmaları modellemek (Schuhmacher ve diğ., 2000 gibi). 

• Geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların doğruluk ve güvenilirliğini sınamak, var ise 
önemli değişimleri gözlemlemek/yorumlamak için aynı örnek noktalarından alınan örnekleri 
analiz ederek kontrol etmek (Schuhmacher ve diğ., 2002b gibi). 
 

Yukarıda sözü edilen amaçlardan en baskınının, başta atık yakma tesisleri olmak üzere 
değişik kirletici kaynaklarının çevresindeki alanlar üzerindeki etkilerini gözlemleyebilmek olduğu 
söylenebilir. Bunun yanı sıra risk ve dağılım modelleme çalışmalarına yönelik olarak toprak ve 
bitki örtüsünde PCDD/F analizleri de literatürde çok sık karşılaşılan analiz çalışmalarındandır. 
Özellikle bölgesel çalışmalar anlamında pek çok veriye ulaşılabilmektedir ve bu veriler ışığında 
toprak ve bitki örtüsündeki PCDD/F kirlilik düzeyleri hakkında genel bir bilgi edinmek 
mümkündür. Özellikle belirli bir kaynak üzerine yoğunlaşılan çalışmalardaki genel eğilim 
kaynağın etkisini artan uzaklıklara göre saptamaktır ve bu etkiler her bölgenin kendi koşullarına 
göre değişim gösterir. Genel olarak artan uzaklıklarla konsantrasyonların azalma eğiliminde 
olması beklenilir ancak bu eğilim her zaman doğrusal değildir. 

Bazı çalışmalar ölçüm sonuçlarını ıslak ağırlık üzerinden verse de toprak ve bitki örtüsü 
için yapılan analiz çalışmalarının sonuçları genel olarak kg kuru örnek ağırlığı üzerinden verilir. 
Bunun yanında örnek sonuçlarının gram ıslak örnek ağırlığı başına verildiği pek çok çalışma da 
mevcuttur (Roots ve diğ., 2004). PCDD/F düzeylerinin ıslak ya da kuru örnek ağırlığı üzerinden 
verilmesi, önemli bir ayırımın yapılması gerekliliğini ortaya çıkarır. Bir örnek içerisindeki toplam 
su miktarı bölgeden bölgeye ve hatta aynı bölgenin farklı noktalarında büyük değişimler 
göstermektedir. Bu durumda herhangi bir örnek içerisindeki PCDD/F konsantrasyonlarının ıslak 
ağırlık üzerinden verilmesi, kuru örnek ağırlığı üzerinden verilen sonuçlarla karşılaştırma 
açısından büyük zorluklar doğurur. Bu zorluğu aşmanın en kolay yolu örneklerin PCDD/F 
konsantrasyonları ile birlikte nem miktarlarının da saptanmasıdır. Ayrıca alınan örneklerin 
fiziksel ve kimyasal yapısı ile toprak örnekleri için özellikle organik karbon içeriği parametresi 
PCDD/F birikimi ile doğrudan ilişkilendirildiğinden, sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için bu 
özelliklerin de kapsamlı bir şekilde ortaya koyulması gerekir. Örneğin nem içeriğine bağlı olarak 
konsantrasyondaki değişimi göstermek adına 5 farklı toprak örneği için verilen sonuçlar Çizelge 
2’de sunulmuştur.  

 
Çizelge 2. Toprak Numunelerindeki Nem Yüzdelerine Göre PCDD/F Konsantrasyonlarının 

Değişimi (Roots ve diğ., 2004) 
 

ÖRNEK NEM 
(%) 

KONSANTRASYON 
(pg TEQ /g yaş ağırlık) 

KONSANTRASYON 
(pg TEQ /g kuru ağırlık) 

1 18,9 0,29 1,53 
2 17,9 0,22 1,23 
3 17,3 0,11 0,64 
4 18,4 0,21 1,14 
5 26,2 0,61 2,33 

 
Bir toprak kütlesindeki PCDD/F birikiminin en temel nedenleri ıslak ve kuru atmosferik 

birikim ile geçmiş kaynaklı kirlilik olarak gösterilebilir. Bazı kaynaklarda bu süreçlere ilave 
olarak bitki köklerinden alım ve topraktan buharlaşan konjenerlerin yüzeye tutunma süreçleri de 
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eklenmektedir. Vejetasyon örneklerindeki birikimin en temel kaynakları ise buhar fazı 
absorbsiyonu, kuru partükül birikimi, yaş partükül birikimi ve kökler aracılığı ile topraktan alım 
olarak sıralanabilir ve bu kaynaklar arasından en etkili olanını buhar faz absorbsiyonu, en zayıf 
etkiye sahip olanını ise kökler aracılığı ile alım olarak göstermek mümkündür. Topraklar için ise 
geçmiş kirlilikten sonraki en etkin birikim kaynağı ıslak birikim olarak gösterilebilir (Meneses ve 
diğ., 2002). Schröder ve diğ. (1997)’ye göre toprak üzerine oluşan toplam birikimde ıslak 
birikimin payı; yüksek klor sayılı konjenerlerin birikiminde % 85 ve düşük klor sayılı 
konjenerlerin birikiminde % 60 olarak gösterilebilir. Toprak ve bitki örtüsü örneklerinin PCDD/F 
konsantrasyonları birbirlerini direkt olarak etkileyen çeşitli mekanizmaların etkisi altındadır ve bu 
mekanizmalar bölgesel anlamda büyük farklılıklar gösterir. Bu açıdan bakıldığında her iki örnek 
tipi için de elde edilen sonuçlar başta havadaki konsantrasyon düzeyleri olmak üzere bölgesel 
değişkenlere göre farklılık gösterirler. Aynı bölgede bulunan farklı yapıdaki bitki türleri (yapraklı, 
yapraksız) için bile değişimler söz konusu olabilmektedir.  

Toprak ve bitki örtüsü numunelerindeki PCDD/F konsantrasyon düzeyleri hakkında 
genel bir bilgi vermesi açısından Schuhmacher ve diğ. (2002a) tarafından yapılan çalışma bir 
örnek olarak gösterilebilir. Çalışmada; 1996 yılı için 40 toprak örneğinde ortalama konsantrasyon 
1,68 pg TEQ/g kuru ağırlık olarak bulunurken aynı bölgede yine 40 örnek için 1998 yılında 
yapılan çalışmada bu değer 1,58 pg TEQ/g kuru ağırlık olarak bulunmuştur. Aynı bölge ve 
yıllarda vejetasyon örnekleri için ise bu değerler sırasıyla 0,61 ve 0,31 pg TEQ/g kuru ağırlık 
olarak saptanmıştır. 
 
2.3. Gıda Maddelerindeki PCDD/F Konsantrasyonları 
 
Genel olarak gıda maddelerindeki PCDD/F düzeyleri çok düşüktür ve çoğu zaman pek çok 
konjener ölçüm limitlerinin altında kalır. Yakın bir zamana kadar gıda ürünlerinde ppt (pg/g) ve 
daha düşük düzeylerde bulunan PCDD/F konsantrasyonlarının saptanabilmesi; analitik ölçüm 
yöntemlerinin hassasiyetlerindeki düşüklük, yağ içerikleri çok fazla olan gıdaların 
ekstraksiyonunda karşılaşılan zorluklar ve başta klorlu organik bileşikler olmak üzere bazı 
potansiyel girişimlerin varlığı gibi nedenlerle engellenmiştir. Ancak günümüzde tüm bu zorluklar 
çeşitli yollarla aşılmıştır ve PCDD/F düzeylerinin oldukça düşük olduğu bilinen gıda 
ürünlerindeki düzeyler dahi pratik ve ekonomik anlamlardaki tüm zorluklara rağmen pek çok 
çalışmacı tarafından belirlenilerek çok sayıda veri ulaşılabilir kılınmıştır.  

PCDD/F bileşiklerinin doğadaki taşınımları sırasında büyük bir birikim potansiyeli 
gösterdiği gıda maddelerinin PCDD/F düzeyleri ve konjener dağılımlarının belirlenmesi halk 
sağlığı açısından son derece önemli bir konudur. PCDD/F bileşiklerinin gıdalardaki düzeyleri ve 
insanların maruz kalmasındaki ağırlığı üzerine yapılan çalışmaların çoğunda insanların günlük 
PCDD/F alımlarının % 90-95 gibi bir oranının gıdalar yoluyla gerçekleştiği ve gıda tüketiminin 
PCDD/F alımındaki birincil kaynak olduğu vurgulanmaktadır (Jensen ve Bolger, 2001; 
Papadopoulos ve diğ., 2004; Loutfy ve diğ., 2006, Hsu ve diğ., 2007). Ayrıca Travis ve Hattemer-
Frey (1991) tarafından yürütülen ve bir uçuculuk modeli çalışmasında en toksik PCDD/F 
konjeneri olan 2,3,7,8 TCDD bileşeninin insan vücuduna girişindeki en baskın yolun % 99 gibi 
bir değerle gıda tüketimi (özellikle et ve günlük ürünler) olduğu vurgulanmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında PCDD/F bileşiklerinin ortaya çıkarabileceği olumsuz sağlık etkilerinin ortadan 
kaldırılması ve mevcut risklerin doğru bir şekilde ortaya konulabilmesi için gıda ürünlerindeki 
konsantrasyon düzeylerinin ortaya çıkarılması ve bu düzeylerin yüksek bir hassasiyetle 
ölçülebilmesi son derece önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) PCDD/F bileşenlerinin vücuda 
alımı için sınır değeri tolere edilebilir günlük alım (TDI) bazında 1-4 pg TEQ/kg vücut 
ağırlığı/gün aralığı olarak belirtmiştir. Burada 4 pg TEQ/kg vücut ağırlığı/gün değeri maksimum 
TDI değeri olarak düşünülmüş olup, sağlanması temel amaç olarak belirlenmesi istenen günlük 
alım değeri ise 1 pg TEQ/kg vücut ağırlığı/gün’dür. Gıda ürünleri ile PCDD/F alım miktarları, 
katkı oranlarının % 90 gibi bir düzeyde olmasından ötürü TDI değerleri ile yapılacak 
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karşılaştırmalarda belirleyici bir role sahiptir. Pek çok çalışmanın da ortaya koyduğu gibi 
insanların günlük alım miktarlarının pek çoğu gıda ürünlerinden kaynaklanır ve yine pek çok 
çalışmacı gıda ürünleri ile alımın en baskın şeklinin hayvansal kökenli ve günlük yağlı gıdaların 
tüketiminden kaynaklandığında hem fikirdir. Farklı bölgelerde yaşayan insanların tüketim 
alışkanlıklarındaki farklılıklar (günlük diyet farklılıkları) gıda yolu ile PCDD/F alımlarını 
belirleyen en önemli etmen olup bölgesel alım çalışmalarında elde edilen farklı değerlerin en 
büyük nedeni bu tüketim alışkanlıklarındaki farklılıklardır. İnsanların gıda tüketimi yoluyla 
aldıkları PCDD/F miktarlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, çalışmaya 
konu olan bölgenin özelliklerini yansıtan çeşitli sayı ve niteliklerde gıda sınıflandırmalarına 
gidilir ve araştırma bu sınıflandırma üzerinden yapılır. Grup sayıları araştırmacıların tercihlerine 
göre farklılaşabilir. 2001-2003 yılları arasında çeşitli araştırmacıların yaptığı söz konusu 
sınıflandırmalar ve bu sınıflar için elde edilen alım değerleri ile toplam alıma yaptıkları katkı 
yüzdeleri Çizelge 3’de sunulmuştur. Gıda türlerinin konsantrasyon değerleri ve bölgesel diyet 
içerisindeki yoğunluklarının bir fonksiyonu olan bu alım değerleri bölgesel tüketim 
alışkanlıklarından çok fazla etkilenir. Örneğin deniz ürünü tüketiminin yoğun olduğu Finlandiya 
gibi kuzey ülkelerinde deniz ürünlerinin, gıda yoluyla toplam dioksin alımına etki oranlarının % 
72-94 (Kiviranta ve diğ., 2004) aralığında olduğu ifade edilmektedir.   

U.S. EPA tarafından 2003 yılında yayınlanan ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa 
ve bazı Asya ülkelerinde çeşitli çevresel ortamlardaki PCDD/F düzeylerinin belirlendiği 
çalışmaların sonuçlarının bir arada yayınlandığı raporda (US EPA, 2003), gıda maddeleri için 
elde edilen verilerin bir arada değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenmiştir: 
 

• Çeşitli gıda türlerindeki PCDD/F ve PCB bileşiklerinin Avrupa ve Amerika için elde 
edilen TEQ değerleri benzerlikler göstermektedir. 

• Hepta ve okta gibi yüksek klor sayılı PCDD/F konjenerlerinin miktarları, düşük klor 
sayılı PCDD/F konjenerlerine göre daha yüksektir. Yüksek klor sayılı konjenerlerden PCDD 
bileşikleri PCDF bileşiklerine göre daha baskındır. 

• Gıdalarda toplam TEQ değerlerinde en büyük paya sahip bileşen PeCDD konjeneridir. 
• Balık, et, yumurta, süt ve günlük ürünler gibi hayvansal kökenli gıda maddelerinin 

yüksek yağ yüzdesine sahip olanlarının toplam PCDD/F miktarı düşük yağ yüzdesine sahip 
olanlardan daha yüksektir.  

• Genel olarak tüm gıda maddeleri arasından en yüksek PCDD/F konsantrasyonuna sahip 
gıda türleri balıklar ve deniz kabuklularıdır.  
 

Genel olarak gıda ürünlerindeki dioksin konjenerlerine ait seviyeler oldukça düşüktür ve 
bu konjenerlerin çoğu, pek çok gıda türünde ölçüm limitlerinin altında kalmaktadır. Öte yandan, 
toplam alımın hesaplanmasında kullanılan yönteme bağlı olarak, ölçüm limitinin altında kalan 
konjenerlerin hesaba katılma şekli toplam sonucu oldukça etkilemektedir (Haysa ve Aylward, 
2003) ve bu önemli bir tartışma konusudur. Tüm bunların yanında gerek hayvansal gerekse de 
bitkisel kökenli gıda maddelerinde dioksin konsantrasyonlarının genel eğilimleri hakkında 
sunulacak bilgiler özellikle toplam alım çalışmaları için oldukça yararlı olabilir. 
 
2.3.1. Yumurtalar 
 
Yumurta örneklerindeki PCDD/F konjenerlerinin düzey ve dağılımlarını belirleyen en önemli 
etmenler; tavukların beslenme şekilleri (suni yem, doğal bitki örtüsü vs.), yetiştirilme şekilleri 
(kümeste, açık alanlarda vs.) ve kirlenmiş toprak ve bitki örtüsüne maruz kalma oranlarıdır. 
Yumurtalar için PCDD/F düzeylerinin maksimum değeri European Commission Health & 
Consumer Protection (EC) tarafından 3 pg WHO-TEQ/g yağ, PCDD/F ve PCB toplamı için 6 pg 
WHO-TEQ/g yağ olarak kabul edilmektedir. EC (2000a)’e göre; Avrupa ülkeleri genelinde 
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yapılan pek çok çalışmadan elde edilen veriler bir araya getirildiğinde yumurta örnekleri için elde 
edilen ortalama PCDD/F konsantrasyonları 0,5–2,7 pg TEQ/g yağ aralığındadır. 
 

Çizelge 3. Bazı Çalışmalardan Derlenmiş, Değişik Ülkelere Ait Gıda Yoluyla PCDD/F Alım 
Değerleri ve Bu Alım Değerlerine Katkıda Bulunan Başlıca Gıda Grupları 
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Pek çok çalışmacıya göre kümeslerde beslenen tavukların yumurtalarındaki 
konsantrasyonlar, serbest olarak beslenen tavuklarınkinden daha düşüktür ve serbest olarak 
beslenen tavukların yumurtalarındaki kirlenme düzeyi özellikle endüstriyel bölgeler için 
tavukların tükettiği toprak ve bitki örtüsünün geçmiş kaynaklı kirliliğine bağlı olarak zaman 
zaman sınır değerlerin üzerine çıkabilmektedir.  

Tüm gıda gruplarında olduğu gibi yumurtalardaki dioksin seviyeleri de mevsimsel ve 
çevresel pek çok değişkenden etkilenmektedir. Yumurtanın alındığı canlının yetiştirilmiş olduğu 
ortam, konsantrasyon seviyesi üzerinde önemli düzeyde belirleyici bir etkiye sahiptir. Genel 
anlamda ticari amaçla üretilen canlıların yumurtalarındaki seviyelerin, serbest olarak beslenen 
canlılardaki dioksin seviyelerinden daha düşük olduğu söylenebilir (Overmeire ve diğ., 2009). 
 
2.3.2. Bitkisel ve Hayvansal Yağlar 
 
Avrupa ülkelerinde bu gıdalara yönelik olarak yapılan çalışmalarda bu türlerde bulunan PCDD/F 
konsantrasyonlarının 1 pg TEQ/g yağ düzeyinde ya da bu düzeyin altında olduğu saptanmıştır ve 
en yüksek konsantrasyon değerleri balık yağlarında (Srogi, 2008) bulunmuştur. Bitkisel yağlar 
için bulunan değerler ise genelde ölçüm limitlerinde veya bu limitlerin altındadır. 
 
2.3.3. Süt ve Günlük Süt Ürünleri 
 
Süt ve günlük süt ürünleri özellikle atmosferik birikim yoluyla ortalama yerel dioksin 
maruziyetinin saptanmasında önemli bir indikatördür ve kirlenme seviyeleri büyük oranda yağ 
içeriklerine bağlıdır (Srogi, 2008). Özellikle sanayileşmiş bölgelerde ve yaz aylarında otlatmak 
için dışarıya çıkarılan hayvanlardan elde edilen sütler ve bu sütlerden elde edilen ürünlerdeki 
PCDD/F düzeyleri zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. EC tarafından süt ve süt 
ürünlerinde PCDD/F düzeylerinin ulaşabileceği maksimum değer 3 pg WHO-TEQ/g yağ ve 
aşıldığında mutlaka kaynağının araştırılması ve önlem alınması gereken eylem sınır değeri 2 pg 
WHO-TEQ/g yağ şeklinde verilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılmış birçok çalışmadan 
derlenen sonuçların sunulduğu bir raporda (EC, 2000a) süt örnekleri için elde edilen ortalama 
PCDD/F düzeyleri 0,32–2,10 ng TEQ/kg süt yağı aralığındadır. Bir başka çalışmada ise Esposito 
ve diğ. (2009); İtalya’da toplanan 79 inek sütü örneğinde yapılan çalışmada 58 örneğin toplam 
PCDD/F aralığını 0,05-2,38 pg/g yağ ve diğer örnekler için 3,36-16,40 pg/g yağ şeklinde 
bulmuştur. Sınır değerleri aşan bu değerleri ise örneklerin toplandığı bölgelerdeki üretim 
faaliyetleri ve mevsimsel farklılıklara bağlamıştır.  
 
2.3.4. Et ve Et Ürünleri 
 
İnsanlar tarafından tüketilen et ve et ürünlerindeki PCDD/F konsantrasyonları tüketilen etin elde 
edildiği hayvan türü ve hayvanın yetiştirilme koşullarından (yer, beslenme biçimi, mevsim vs.) 
çok fazla etkilenmektedir. Bu nedenle et ve et ürünleri ile ilgili olarak verilecek genel bir 
konsantrasyon aralığı büyük oranda yanıltıcı olabilir.  
 
2.3.5. Hububat, Bakliyat, Meyve ve Sebzeler 
 
Pek çok araştırma sonucunda hububat, bakliyat meyve ve sebze örneklerinde PCDD/F 
konjenerleri için elde edilen veriler genel olarak ölçüm limitlerinin altında ya da yakınında 
bulunmuştur. Bu tip gıda ürünleri için yapılan genel sınıflandırmalarda ürünün yapraklı ya da 
köklü olması durumu göz önünde bulundurulmakta olup bu iki türün birikim mekanizmaları 
birbirlerinden farklıdır. Birikimi belirleyen ana etmen meteoroloji ve coğrafya koşullarıdır. 
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2.3.6. Balıklar ve Deniz Ürünleri 
 
U.S EPA (2003)’e göre tüm gıda türleri arasında en yüksek PCDD/F düzeyine sahip tür balıklar 
ve deniz ürünleridir. Ancak bu durum hem bu gıda grubu içinde çok fazla sayıda ürünün 
bulunması hem de ürünlerin yetiştiği coğrafi koşullar göz önünde bulundurulduğunda her zaman 
gerçeklenmeyebilir. Balık türleri için PCDD/F düzeyleri genel olarak; maruz kalma düzeylerine, 
yağ miktarlarına, yaşamsal faaliyetlere ve türlerin haraketlilik oranlarına bağlı olarak 
değişmektedir. Kirletici kaynaklara yakın yerlerden toplanmış yağ oranı yüksek dip türleri genel 
olarak en yüksek kirlilik düzeylerinde bulunurken, kirletici kaynaklara yakın yerlerden toplanmış 
olsa bile hareketli ve az yağlı türler daha düşük kirlilik göstermektedirler. EC (2000a)’e göre 
Avrupa ülkeleri için yapılan çalışmalarda balık ve deniz ürünleri için elde edilen değerler 1 pg 
TEQ/g ürün düzeyinin altındadır ve diğer gıda gruplarından farklı olarak bu gıda grubu için elde 
edilen veriler büyük salınımlar gösterebilmektedir. Ayrıca toplumların tüketim alışkanlıkları bu 
gıda grubundan kaynaklanan alım değerinin toplam alıma etkisini farklılaştırmaktadır. Örneğin 
balık tüketiminin çok yüksek olduğu Japonya gibi ülkelerde bu gıda grubunun toplam alıma etkisi 
çok büyük düzeylerde olabilirken, nispeten daha az deniz ürünü tüketen toplumlarda bu katkı 
ihmal edilebilir düzeylerde olabilmektedir.  
 
2.4. Sedimentlerdeki PCDD/F Konsantrasyonları 
 
Sedimentler genelde PCDD, PCDF, PCB ve PBDE gibi kalıcılık özelliği yüksek bileşenler için 
bir son durak olarak kabul edilirler. Bu bileşenler ile kirlenmiş sedimentler; akümülatif bileşenleri 
bünyelerinde biriktirme potansiyeline sahip sucul organizmalar, balık ve deniz ürünleri ile 
beslenen diğer canlılar ve insanlar için istenmeyen düzeylerde riskler oluşturabilirler. 

PCDD/F bileşiklerinin su kütleleri içerisindeki konsantrasyonlarının belirlenmesine 
yönelik olarak yürütülen çalışmaların hemen hepsi, bu bileşenlerin sudaki konsantrasyonlarının 
çok düşük düzeylerde (su kütleleri ile alım ihmal edilebilir düzeydedir) olmasından kaynaklanan 
analiz zorluklarından kurtulmak için su kütlesi içerisindeki sedimentler ve canlı dokular üzerine 
yoğunlaşmaktadır (Suarez ve diğ., 2006). Özellikle dip sedimentlerinin derinlikle değişen 
konsantrasyon farkları analize konu olan bölgenin kirlenme geçmişine (rezervuar kaynaklar gibi) 
ışık tutan önemli indikatörler olarak kullanılırlar. Bunun dışında pek çok çalışma kirlenmiş 
bölgeler için yüzey sedimentleri (son çökelen tabaka) ya da en üst tabakalar üzerine yoğunlaşarak 
bir kirlenme profili çıkarmaya çalışmaktadır (Shen ve diğ., 2008). Örneğin konsantrasyonun 
sediment kalınlığına ve yaşına göre değişimini Çizelge 4’de görmek mümkündür. 
 

Çizelge 4. Sediment Tabakalarındaki PCDD/F Düzeyleri (ng/kg kuru ağırlık)                       
(Isosaari ve diğ., 2002) 

 

Derinlik (cm) Sedimentin 
Yaşı 

PCDD/Fs 
Toplamı 

2,3,7,8 
PCDD/Fs 
Toplamı 

WHO-TEQ 

0-11 0-311 84,3 35,0 1,18 
11-23 311-622 40,7 6,63 0,56 
23-34 622-932 32,7 11,1 1,70 
68-79 1864-2175 28,6 4,02 0,80 

112-124 3107-3418 19,4 4,07 0,38 
124-135 3418-3728 32,8 8,44 1,62 
146-157 4039-4350 59,2 7,09 0,88 
227-239 6214-6525 11,8 4,91 1,00 
310-321 7930-7991 4,91 2,60 0,41 
390-400 8370-8425 5,72 1,99 0,23 
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Sedimentlerdeki kirlenme düzeyi ve profili pek çok değişkenden aynı anda 
etkilenmektedir. Bu değişkenler analize konu olan bölgenin coğrafi ve iklim şartlarından, yakın 
çevresindeki kirletici kaynaklarının türlerine kadar pek çok sayıda olabilir. Bu nedenle 
sedimentlerdeki PCDD/F düzeylerinin durumunu çok genel ifadelerle belirtmek oldukça zordur. 
U.S. EPA (2003)’e göre sedimentlerdeki PCDD/F konjenerlerinin dağılım ilişkileri kirletici 
kaynaklar tarafından belirlenir. Genel olarak sedimentlerdeki PCDD/F konjenerlerinin 
konsantrasyonları artan klor sayısıyla orantılı olarak artar ve bu düzeyler kaynaklardan 
uzaklaştıkça azalır. Sedimentlerdeki PCDD/F düzeylerine ilişkin genel bir bilgi verebilmek adına, 
dünyanın farklı bölgelerinde elde edilmiş bazı değerler Çizelge 5’de sunulmuştur. 
 
2.5. Çevresel Örneklerdeki PCDD/F Bileşenlerinin Analizi 
 
Biyolojik ve/veya çevresel kökenli örnek türlerindeki PCDD/F düzeylerinin belirlenmesi için 
uzun yıllardan bu yana en sık kullanılan enstrümantal ölçüm tekniği gaz kromatografisi ve düşük, 
orta ya da yüksek çözünürlüklü kütle spektrometrisi (GC/MS) birlikteliğidir (Cairns ve diğ., 
1980). Bu uygulamada örneğin analize hazırlanma aşaması son derece kritiktir ve örnek 
içerisindeki PCDD/F bileşiklerinin yağlı materyal ve diğer organik bileşenlerden ayrılabilmesi 
için güçlü bir ekstraksiyon ve temizleme (clean-up) uygulaması gerekmektedir. Ayrıca analizde 
kullanılan tüm kimyasal madde ve malzemelerin PCDD/F kirliliğinden tam anlamıyla arındırılmış 
olduğundan emin olmak için büyük dikkat gerekmektedir. Örnek içerisindeki PCDD/F 
bileşiklerinin, analizde kullanılan cam malzemelerin yüzeylerinde adsorbe olmak suretiyle yok 
olması analizde yanlış sonuçlar doğmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle cam malzemeler 
için uygulanan temizleme prosedüründeki kurutma süreci, cam malzeme yüzeylerinde aktif 
bölgeler oluşturabileceğinden ötürü kullanılmamalıdır (US EPA, 1994). Tüm girişim 
olasılıklarının yokluğu analiz koşullarında tekrarlanabilir bir şekilde gösterilmelidir. Analizi 
yapan kişiler PVC eldiven kullanımından kaçınmalıdırlar. Bu uygulamalarda enstrümantal analiz 
kısmına gelene kadar gerçekleştirilmesi gereken temel örnek hazırlama basamakları; numunenin 
lipofilik bir organik solvent ile ekstraksiyonunun ardından çeşitli evaporasyon ve kolon 
kromatografisi adımları ile örneğin konsantre edilmesi, temizlenmesi ve damıtılması olarak 
özetlenebilir. 
 

Çizelge 5. Farklı Bölgelere Ait Sediment Örneklerindeki PCDD/F Düzeyleri  
 

BÖLGELER 
(KAYNAKLAR) PCDD (pg/g) PCDF (pg/g) PCDD/F 

(pg TEQ /g) 
Batı Baltık Denizi 

(Bellucci ve diğ., 2000) 9 – 2602 2 - 491 0,10 – 17,50 

Umber Halici, İngiltere 
(*) 1915 – 2777 738 – 1054 14 – 24 

Siyah Kaya,ABD 
(*) 18226 – 19946 4367 – 4608 223 – 250 

Bedford Limanı,ABD 
(*) 1707 – 7564 258 – 7543 10 – 761 

Nil Nehri, Mısır 
(El-Kady ve diğ., 2007) 34,30 – 242,00 64,30 – 1564,00 1,80 – 35,40 

Donjiang Nehri, Çin 
(Ren ve diğ., 2009) - - 2,10 – 9,80 

Güney Afrika 
( Nieuwoudt ve diğ., 2009) 2,80 - 170 0,7 - 13 4,00 - 183 

* (Bellucci ve diğ., 2000) 
 

Çevresel örneklerin PCDD/F analizinde kullanılan yöntemler genel olarak ölçüm 
limitleri ppt düzeylerinde olan hassas ölçüm yöntemleridir. Hassasiyet, doğruluk ve seçicilik 
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ancak hazırlık aşamalarının büyük bir dikkatle uygulanması sonucunda elde edilir. Bu 
değişkenlerin durumu kullanılan analiz yönteminin yanı sıra teknisyenin tecrübeleri, örnek 
matrisinin doğası, analitlerin örnekteki konsantrasyonları ve olası girişimlerin durumuna göre 
farklılıklar gösterir. Yüksek çözünürlüklü gaz kromatografisi (HRGC) ve kütle spektrometresi 
(MS) birlikteliği PCDD/F analizlerinde çok sık kullanılır. Kullanılan MS yöntemi düşük 
çözünürlüklü (LRMS), yüksek çözünürlüklü (HRMS) ve tandem LRMS (MS/MS) şeklinde 
olabilmektedir. Bu uygulamalarda kullanılan başlıca iyonizasyon teknikleri ise elektron etki 
iyonizasyonu (EI), kimyasal iyonizasyon (CI) ve negatif kimyasal iyonizasyondur (NCI). 
PCDD/F’ler için düşük hassasiyetine rağmen en sık kullanılan teknik EI’dır. CI ve NCI 
tekniklerinin kullanımı EI ile karşılaştırıldığında daha az moleküler parçalanmadan ötürü daha 
yüksek hassasiyet sağlar. NCI negatif iyon oluşturma potansiyeli ve elektronları yakalama eğilimi 
yüksek PCDD/F tipindeki bileşenler için oldukça seçicidir. PCDD/F bileşikleri gibi negatif iyon 
oluşturma potansiyeli ve elektron yakalama eğilimi yüksek olan moleküllerde sağladığı daha az 
sayıda moleküler parçalanma aracılığı ile yüksek hassasiyet sağlayan bu yöntemin en tartışılan 
yönü kütle spektrumundaki önemli sayılabilecek zamansal değişimler yani düşük stabilitedir. 
GC/MS analizinin miktar tayinlerinde, çoklu iyon görüntüleme (MIM) modunun kullanımından 
ziyade seçilmiş iyon görüntüleme (SIM) modu yaygın olarak kullanılır. Bu analizlerde miktar 
tayinleri ve performans doğrulaması için 13C ya da 37Cl etiketli PCDD/F bileşikleri gibi izotopik 
olarak etiketlenmiş iç standartlara ihtiyaç duyulur. Çevresel örneklerdeki PCDD/F düzeylerinin 
belirlenmesinde GC/MS sistemlerinin kullanımının yanında kısıtlı da olsa enzim 
biyoçözümlemesi ve ELISA (enzyme-linked immunosorbent assays) tabanlı monoklonal antibody 
tekniği gibi biyolojik yöntemler de mevcut olup henüz geliştirilme aşamasındadırlar (ATSDR, 
1998). 

Prensip olarak GC/MS deneyimleri manyetik sektör instrümanları üzerinden gösterilse 
de günümüzdeki hemen tüm GC/MS uygulamalarında quadrupole ya da iyon tuzağı instrümanları 
kullanılır. Bu instrümanlar nisbeten daha ucuzdurlar ve bir bilgisayar yardımıyla kolayca kontrol 
edilebilirler. Quadrupole ya da iyon tuzağı temelli GC/MS sistemlerinin maliyetini belirleyen en 
önemli etken MS’de kullanılan iyonizasyon tekniği ve MS’in kütle aralığıdır. 90’lı yılların 
sonlarında elektron etki iyonizasyonu kullanan ve 20 – 700 arasında kütle aralığına sahip basit 
quadrupole veya iyon tuzaklı instrümanlar 50000 dolar civarında bir maliyete sahipken negatif 
kimyasal iyonizasyonun kullanıldığı ve 20–2000 kütle aralığına sahip bir instrüman 200000 dolar 
maliyete sahiptir. Günümüzde ise NCI ile işletilen bir sistem için kurulum maliyeti 50000 dolar 
civarında bir değere sahiptir. Sistemin işletim maliyetleri; instrümanların bakımı, taşıyıcı gaz ve 
kolonların yenilenmesi ve yedek parçaları içerir. Birçok laboratuarda bu maliyetlerin yıllık tutarı 
instrümanın maliyetinin % 5’i civarındadır. GC/MS sistemlerinde yalnızca buhar basıncı 10-10 
torr’un üzerindeki bileşenler tayin edilebilir. Kimyasal olarak türetilmiş pek çok düşük basınçlı 
bileşen bu sistemde tayin edilebilir. Aromatik halkalar üzerindeki yerleşme biçiminin tayini bu 
sistemle oldukça zordur. Bazı izomerik bileşenler MS tarafından saptanamaz ama GC tarafından 
ayrımı gerçekleştirilebilir. Sistemde elde edilen sonuçların nitel doğruluğu yukarıda verilen genel 
sınırlamalar tarafından, nicel doğruluğu ise analitik metot kalibrasyonu tarafından belirlenir. 
Sistemdeki hassasiyet ve ölçüm limitleri iyonizasyon tekniği ve seyrelme faktörüne bağlı olarak 
değişir. GC/MS sistemlerinin hassasiyet problemlerini ortadan kaldırmak için geliştirlen 
GC/MS/MS tandem sistemleri daha iyi hassasiyet sağlar ancak GC/MS sistemlerine göre oldukça 
pahalıdır (Setle, 1997). 

Negatif iyon kimyasal iyonizasyon (NCI) ile işletilen kütle spektrometrisi çevresel 
örneklerdeki klorlu aromatik hidrokarbonların analizinde kullanılan önemli bir tekniktir ve bunun 
en önemli nedeni tekniğin kendisine has yüksek hassasiyet ve seçiciliğidir. Ancak bu özelliklerin 
önemi, değişken ve tekrarlanabilirliği az olan sonuçlar ve kütle spektrumundaki istenmeyen bazı 
piklerin varlığı gibi nedenlerle zayıflatılır. NCI tekniği pozitif iyon modu ile karşılaştırıldığında 
yüksek elektron ilgisi ve/ veya termal elektron yakalama bölgelerine sahip bileşenler için yaklaşık 
3 kat daha düşük ölçüm limitleri sağlayabilmektedir. Bu nedenle NCI tekniği polihalojenli 
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aromatik analitlerin ölçümü için tercih edilen bir yöntemdir. Negatif iyon kütle spektrumunda 
çeşitli süreçler sonunda oluşan iyonların çokluğu birçok değişkenden etkilenmekle birlikte bu 
değişkenlerin en önemlileri ve süreç için en kritik olanları; örnek basıncı, ayıraç gazın basıncı ve 
doğası, iyonlaştırıcı elektronların enerjisi ve akımının durumu ile iyon kaynağının sıcaklığıdır 
(Laramee ve diğ., 1986) ve bu değişkenlerin kontrolü operatör tarafından sürekli olarak 
gerçekleştirilmelidir.  

Çevresel örneklerdeki PCDD/F analizinde karşılaşılan zorluklar yöntem seçimi için 
hassasiyet, seçicilik ve tekrarlanabilirlik gibi değişkenlerin göz önünde bulundurulmasını gerekli 
kılmaktadır. PCDD/F bileşiklerinin çevresel örneklerdeki analizi için kullanılan standart yöntem 
yüksek çözünürlüklü gaz kromatografisi ve yüksek çözünürlüklü kütle spektrometrisidir 
(HRGC/HRMS). Düşük çözünürlüklü tandem MS (MS/MS) tekniği gerekli seçiciliği sağlamakla 
birlikte HRGC/HRMS tekniğine göre bir kat daha az hassasiyete sahiptir (Reiner ve diğ., 1991). 
Söz konusu analiz teknikleri ile birlikte PCDD/F analizi için kullanılan ve literatürde farklı 
çalışmacıların tercih ettiği çok sayıda farklı kolon ve fırın sıcaklıkları mevcut olup bunlardan 
bazıları Çizelge 6’da sunulmuştur. Çizelgede verilen kolonlar dışında PCDD/F analizi için 
kullanılan diğer bazı kılcal kolonlar; Nordion-NB-54 (25 m), Rtx2230 (polar) ve Supelco SP2332 
(polar) şeklinde gösterilebilir. Sistemlerde kullanılan fırın programları ise kullanıcılar tarafından 
sistemde konjenerlerin en iyi şekilde ayrıldığı program olacak şekilde deneyerek belirlenir. 

PCDD/F analizi için çevresel örneklerin GC/MS gibi hassas sistemlere getirilmeden 
önce bir dizi işleme tabi tutularak safsızlaştırılması analizin hassasiyeti için son derece önemlidir. 
Analitik ölçüm işleminden önce örneğin organik ve yağlı materyali ekstraksiyon işlemi ile 
örnekten izole edilir. Toprak, sediment ve açık yakma sonucu oluşan kül ve uçucu küllerin 
ekstraksiyonu için uygun olarak tanımlanmış ekstraksiyon prosedürü sokslet ekstraksiyonudur. 
Bu işlemde en sık kullanılan organik çözücüler ise; toluen, hekzan, diklorometan, diklorometan-
aseton (1/1; v/v) 2 propanol-diklorometan  (1/1; v/v) ve benzen olup ekstraksiyon süreleri genelde 
18 saatten fazla olmak kaydıyla 12 – 60 saat aralığında değişmektedir (Kishida ve diğ., 2010). Bu 
tip örnekler için kullanılan bir diğer ekstraksiyon çeşidi ise SFE (Supercritical Fluid Extraction) 
olarak tanımlanmaktadır (Miyawaki ve diğ., 2008). 

Biyolojik kökenli örnekler ekstraksiyon işleminden önce dokuların parçalanması için 
dondurulur. Ardından örnek daha iyi bir ekstraksiyon sürecinin gerçekleşmesi ve ileri 
aşamalardaki girişimlerin önüne geçebilmek adına suyu absorblayan sodyum sülfat ile 
karıştırılarak homojen hale getirilir. Bu homojen karışım bir süre bekletildikten sonra solventle 
ekstrakte edilir. Genel olarak kan ve süt hariç tüm biyolojik örneklerin ekstraksiyonu Dean Stark 
aparatının kullanıldığı sokslet ekstraksiyonu ile gerçekleştirilir (Singh ve Kulshrestha, 1997). 
Örneklerin ekstraksiyonu sırasında PCDD/F bileşikleri ile birlikte PCB ve PAH gibi kalıcı 
organik kirleticiler de ekstrakte edilir. Bunun gibi topraktan toprak organik maddesi, biyolojik 
materyallerden yağ ve bitkisel örneklerden klorofil bileşenleri de ekstrakte edilir ve bu bileşenler 
GC/MS analizinde girişime neden olur. Bu girişimin önüne geçmek için örneğin tipine göre 
değişen bir dizi temizleme-safsızlaştırma (clean-up) işlemi kullanılır. En sık kullanılan temizleme 
prosedürü; ekstraktın hekzan, diklorometan, siklohekzan, pentan, toluen ve nonan gibi farklı 
elusyon solventleri kullanarak çeşitli adsorbent kolonlardan süzülmesi ile gerçekleştirilir (Singh 
ve Kulshrestha, 1997). Farklı tipteki örneklerin safsızlaştırılması için ve genel olarak cam 
kolonlarda kullanılan adsorbent maddeler için literatürde verilen bazı bilgiler Çizelge 7’de 
özetlenmiştir.  

Çevresel örneklerdeki PCDD/F düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak geliştirilmiş 
bazı yöntemler tüm analiz adımlarını (örnek hazırlama, ekstraksiyon, clean-up, yoğunlaştırma ve 
GC/MS analizi gibi) detaylı bir şekilde standartlaştırmaktadır ve en sık kullanılan standart 
yöntemler EPA 8280, EPA 8290, EPA 1613, EPA TO-9A ve M-23 olarak gösterilebilir. 
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Çizelge 6. PCDD/F Analizi İçin Bazı Kaynaklarda Verilen Gaz Kromotografisi Koşulları ve 
Ölçüm Limitleri  

Bileşenler Kılcal Kolon 
(Ölçüler) 

Sıcaklık 
( C0 ) 

Taşıyıcı 
Gaz 

(cm/s) 
Dedektör Ölçüm 

Limiti 

PCDD/F 
(Singh ve 

Kulshrestha, 1997) 

DB-5 ya da SP-2330 
(60m x 0,25 mm x 0,2µm) 

60(2dak.)., 30/ dak.,210 
2/ dak., 300(10 dak.) He - 30 MS 

ECD 60 fg/g 

PCDD/F 
(Çok ve diğ., 2009) 

Rtx-Dioxin2 
(60m x 0,25mmx 0,25µm) 

130(1,5 dak)., 45/ dak., 205 
(5 dak), 9/ dak., 305 (15 

dak), 20/ dak., 310 (15 dak) 
- MS -

PCDD/F 
(*) 

HP-5 
(25m x 0,2 mm x 0,33µm) 

100(1 dak)., 20/ dak., 200, 
5/ dak..280 He - 30 MS 1 pg/g 

Cl4-Cl6DD/F 
(*) 

HP Ultra-2 
(25m x 0,2mmx 0,33µm) 

120(3 dak)., 10/ dak., 180, 
2/ dak., 280 (15 dak) He - 30 AED 6 ng 

PCDD/F 
(*) 

DB-5 
(40m x 0,32mmx 0,25µm) 

90(3 dak)., 10/ dak., 180 
2/ dak., 280 (5 dak) H2 - 50 FID 6 ng 

PCDD/F 
(Malavia ve 
diğ.,2007) 

DB-5-MS 
(60m x 0,25mmx 0,25µm) 

140(1 dak)., 20/ dak., 200 (1 
dak),  2,5/ dak., 300(20dak) - MS/MS 40 fg 

Cl4-Cl7DD/F 
(*) 

DB-5 
(40m x 0,32mmx 0,25µm) 

120(3 dak)., 20/ dak., 170, 
1.7/ dak., 285 (1 dak) H2 - 50 ECD 1 pg 

2,3,7,8Cl4-Cl8DD/F 
(*) 

HP-Ultra-2 
(25m x 0,32mmx 0,17µm) 

120(5 dak)., 20/ dak., 180, 
2/ dak., 260 (5 dak) He - 30 MS <1 pg 

2,3,7,8Cl4-Cl8DD/F 
 (Kuscu ve diğ., 

2008) 

DB-DIOXIN 
(60m x 0,25mmx 0,25µm) 

180 (2 dak)., 5/dak., 180, 
2,5/dak., 270 (40 dak) He - 30 MS 0,01 pg 

2,3,7,8Cl4DD/F 
(*) 

SP-2331 
(60m x 0,25mmx 0,2µm) 

100(1 dak)., 20/ dak., 180, 
5/ dak., 250 (120 dak) He - 22 MS 0,1 

pg/g 
PCDD/F 

(*) 
DB-5 

(60m x 0,25mmx 0,25µm) 
150(1 dak)., 20/ dak., 190, 

3/ dak., 300 (10 dak) He - 25 MS 
MS/MS <1pg/g 

* (Singh ve Kulshrestha, 1997)

BULGULAR VE TARTIŞMA 

PCDD/F bileşikleri çeşitli kaynaklardan atmosfere bırakıldıktan sonra farklı fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinin bir sonucu olarak değişik çevresel ortamlarda birikme potansiyeli gösterirler. Bu 
çevresel ortamlarla etkileşim içerisinde bulunan insanların vücudunda da birikime yol açan bu 
bileşiklerin kanser yapıcılık gibi bilinen önemli olumsuz sağlık etkileri, bu birikimin hangi 
mekanizmalarla ve ne kadar olduğunun saptanması ve gerekli önlemlerin alınmasını mutlak 
suretle gerekli kılar. Bu açıdan bakıldığında PCDD/F bileşiklerinin çevresel ortamlardaki 
konsantrasyonlarının doğru ve etkin bir şekilde belirlenebilmesi bu konuda yapılacak 
çalışmalarının önemini arttırmaktadır. 
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Çizelge 7. PCCD/F Analizlerinde Örneklerin Safsızlaştırılması (Clean up) İçin Kullanılan Çeşitli 
Adsorbentler (Singh ve Kulshrestha, 1997) 

BİLEŞİKLER ÖRNEK TİPİ ADSORBENT
TCDD Toprak Alumina

Sediment Silica, Alumina, KarbonTetra-Octa 
PCDD/F Toprak, Kül, Uçucu Kül Potasyum Silikat, Bazik Alumina,  Celite 

Toprak Deaktivesilika,  Aktif Alumina, 
Toprak, Sediment Asidik/Bazik Silikajel 

Uçucu Kül, Toprak Nonan içinde Silika, NaOH/SilikaSilika, 
H2SO4/Silika Silika/Na2SO4 

PCDD/F 

Uçucu Kül, Sediment Deaktive Alumina, Aktif Bakır, Deaktive 
Silikajel, Alumina 

2,4,5-T asit Silika Mikro Kolon, Alumina TCDD 2,4,5-T ester Alumina 
Balık Biobeads S-X3 ile GPC kolonu 

Biojenik Madde SodyumSülfat, PotasyumSilikat, 
H2SO4/Silikajel/Na2SO4 

İnsan Kanı H2SO4/Silika, Sezyumhidroksit/Silika, 
Florosil, Carbopack-C 

Süt Lipidex 1000 ve 5000 Lipofilik jeller, 
Magnezyum Celite, Alumina, Florosil 

Sediment, Hayvan Dokusu Potasyum Silikat, Sülfürik Asit, Silikajel, 
Birleşik Potasyum Silikat/H2SO4 

Yumurta Silikajel, Potasyum Silikat, H2SO4/Silikajel, 
Fenol jel ve fenomenex ile SEC, Çoklu Kolon 

İnsan Yağ Dokusu Sülfirik Asit/Silika, Çoklu Kolon 
Bitki Örnekleri Silika, NaOH-Silika Silika, H2SO4-Silika 

Su HPLC Bölümleme
Hava Çoklu Clean up, Asit Baz Silikajel 

PCDD/F 

Yağ Örnekleri Silika, Asidik Alumina, AX-21 

PCDD/F bileşiklerinin birikim potansiyeli gösterdiği hava, su, toprak, bitki örtüsü ve 
sedimentler gibi çevresel ortamlar ile etkileşimin bir sonucu olarak PCDD/F bileşiklerinin 
birikiminden büyük oranda etkilenen gıda maddeleri, kirlilik çalışmalarında özel bir öneme 
sahiptir. PCDD/F bileşiklerinin çok düşük düzeylerde (pg/g ve daha az) birikim gösterdiği gıda 
maddelerinin insanların PCDD/F alımına katkıda bulunan en önemli yol olması (toplam alımın % 
90-95 gibi bir oranı) bu örnek matrisindeki PCDD/F miktarlarının hassas bir şekilde
saptanmasının gerekliliğini ortaya çıkarır. Birikimin çok düşük düzeylerde olması, örneklerdeki
yağ oranlarının fazlalığı nedeniyle ekstraksiyonda karşılaşılan zorluklar ve kayıpların fazlalığı,
diğer klorlu organik bileşiklerin girişimi ve mevcut analiz sistemlerinde yaşanan bazı hassasiyet
problemleri gibi nedenlerden ötürü gıda maddelerindeki PCDD/F konjenerlerinin güvenilir bir
biçimde tespit edilmesi oldukça titiz bir analiz sürecini gerektirir.

Son yıllarda analiz çalışmalarında sağlanan pek çok gelişme yukarıda sözü edilen analiz 
zorluklarının aşılmasını büyük oranda sağlamıştır. Çevresel örneklerdeki PCDD/F düzeylerinin 
belirlenmesinde genel olarak yüksek çözünürlüklü gaz kromatografisi ve yüksek çözünürlüklü 
kütle spektrometresi (HRGC/HRMS) sistemlerinin birlikte kullanıldığı enstrümantal analiz 
yöntemleri tercih edilmektedir. Sözü edilen bu sistemin çok büyük yatırım, işletim ve bakım 
maliyetlerini gerektiriyor olması zaman zaman bu sisteme göre çok daha ucuz olan başka 
sistemlerin kullanımını teşvik etmiş ve etmektedir. Bu sistemler arasından en ucuzu ve en çok 
kullanılanı ise HRGC/LRMS sistemidir. Bu sistemin temel farkı kullanılan kütle 
spektrometresinin düşük çözünürlüklü olmasıdır ve bu nedenle sistemin hassasiyeti diğerine göre 
daha azdır. Hassasiyetteki bu azalma özellikle gıda örneklerinin analizini imkansız kılmaktadır. 
Bu sorunu ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan yüksek hassasiyet, HRGC/LRMS sisteminin 
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kütle spektrometresinde kullanılan iyon kaynağının, NCI (Negatif Kimyasal İyonizasyon) iyon 
kaynağı ile değiştirilmesiyle sağlanabilmektedir. NCI iyonlaşma sürecinde diğer iyonlaşma 
süreçlerine göre çok daha az moleküler parçalanma gerçekleştiği için yüksek hassasiyet 
düzeylerine çıkılabilmektedir. Ancak bu süreç sonunda sağlanan kütle spektrumları çok kararlı 
değildir ve zaman zaman tutarsız sonuçlar vermektedir. Gıda örneklerindeki PCDD/F düzeylerini 
kolayca gözlemleyebilen bu sistemin en büyük problemi kararsızlıktır ve bu kararsızlık mutlak 
suretle üstesinden gelinmesi gereken önemli bir sorundur. NCI kullanılan sistemlerde sağlıklı bir 
analiz süreci için, sistemin kurulu bulunduğu ortamın sürekli olarak kontrol altında tutulması 
gerekir. Sisteme gelen elektrik akımlarındaki küçük değişimler ve ortamdaki nem miktarı 
sistemin çalışmasını büyük oranda etkileyebileceğinden çalışma ortamının sistemin çalışması için 
gerekli olan en uygun koşullarda tutulması son derece önemlidir. Yine iyon kaynağının 
kirlenmesi, taşıyıcı ve ayıraç gazlardaki safsızlıklar sistemin olumsuz etkilenmesine neden olduğu 
için bu değişkenler de kontrol altında tutulmalıdır. Literatür bilgilerine göre; NCI kullanılan 
sistemlerin stabilitesini bozan en önemli etmenler iyon kaynağında hava ve su gibi etmenlerin 
varlığı, taşıyıcı ve ayıraç gazlardaki safsızlıklar ve bu gazların basınçlarında gerçekleşen 
farklılıklar olarak gösterilmekte olup bu değişkenler mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. 

Lundgren ve diğ. (2004) tarafından EI ve NCI kullanımlarının stabilite üzerine etkilerini 
karşılaştırmak için yapılan çalışmada HRGC-LRMS sistemleri ile birlikte EI kullanımında furan 
bileşiklerinin tepkilerinin NCI kullanımındakine göre çok daha stabil olduğu belirtilmiştir. 
Çalışmada elde ettikleri bulgulara göre EI kullanımı sırasında elde edilen en yüksek 
RRFmax/RRFmin değeri 2,3 iken NCI kullanımında bu değer 26 olarak belirtilmiş olup bu büyük 
farklılık NCI uygulamasının EI uygulamasına göre çok daha az stabil bir yöntem olduğunun 
göstergesi olarak vurgulanmıştır. Öte yandan NCI uygulamaları da yüksek çözünürlüklü kütle 
spektrometrelerindeki EI uygulamalarında elde edilen hassasiyet değerlerini 2,3,7,8 TCDD 
konjenerine verdiği düşük tepkiler dışında sağlayabildiği için araştırılıp ekonomik olarak 
değerlendirilmesi gereken bir alternatiftir. 

Yapılan tüm bu değerlendirmeler ışığında; uygun çalışma şartlarının sağlanması koşulu 
ile GC/MS-NCI yönteminin çevresel tüm örnek matrisleri için PCDD/F analizlerinde 
HRGC/HRMS tekniğine alternatif olarak uygulanabilir bir yöntem olduğu söylenebilir. Ancak 
sistemin stabilite sorunu ve 2,3,7,8 TCDD konjenerine verdiği düşük tepkiler en büyük 
sınırlayıcılar olup mutlak suretle üstesinden gelinmesi gereken önemli problemlerdir. Mevcut 
teknolojiler en düşük konsantrasyon düzeylerinde bulunan gıda maddelerindeki PCDD/F 
bileşiklerini dahi rahatlıkla analiz edebilmektedir ancak ekonomik külfetleri ve işletim 
problemleri bu sistemlerin alternatiflerini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle en az ppt (pg/g) 
düzeyinde PCDD/F analizi yapabilen yüksek hassasiyet ve stabiliteye sahip alternatif 
teknolojilerin araştırılması ekonomi ve halk sağlığı açısından son derece önemlidir. PCDD/F 
analizleri için alternatif uygulamaların geliştirilmesinde enstrümantal analiz basamağı dışında, bu 
basamağa gelmeden önce gerçekleştirilmesi gereken örnek hazırlama basamaklarının da büyük 
bir özenle irdelenip kayıplara neden olan ve PCDD/F analizlerini büyük oranda zorlaştıran 
süreçlerin en alt düzeylere indirilmesi en az yeni enstrümantal analiz alternatiflerinin 
geliştirilmesi kadar önemli ve gereklidir. 
 
REFERENCES / KAYNAKLAR 
 
[1] Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR), “Toxicological Profile for 

Chlorinated Dibenzo-p-Dioxins (CDDs)”, Department of Health and Human Services, 
Public Health Service, U.S. Atlanta, 1998. 

[2] Bakoglu, M., Karademir, A., Durmusoglu, E., “Evaluation of PCDD/F Levels in Ambient 
Air and Soils and Estimation of Deposition Rates in Kocaeli, Turkey”, Chemosphere, 59, 
1373-1385, 2005. 

M.K. Korucu, A. Karademir                                                      Sigma 28, 150-171, 2010 



 
 

 168

[3] Bellucci, L. G., Frignani, M., Raccanelli, S., Carraro, C., “Polychlorinated Dibenzo-p-
dioxins and Dibenzofurans in Surficial Sediments of the Venice Lagoon (Italy)”, Marine 
Pollution Bulletin, 40, 65-76, 2000. 

[4] Bocio, A., Domingo, J., L., “Daily Intake of Polychlorinated Dibenzo-p-
Dioxins/Polychlorinated Dibenzofurans ( PCDD/PCDFs ) in Foodstuffs Consumed in 
Tarragona, Spain: A Review of Recent Studies (2001 – 2003) on Human PCDD/PCDF 
Exposure through the Diet”, Environmental Research, 97,1-9, 2005. 

[5] Cairns, T., Fishbein, L., Mitchum, R. K.,  “Review of the Dioxin Problem: Mass 
Spectrometric Analyses of Tetrachlorodioxins in Environmental Samples”, Biomedical  
Mass Spectrometry, 7, 11-12, 1980. 

[6] Caserini, S., Cernuschi, S., Giugliano, M., Grosso , M., Lonati, G., Mattaini, P., “Air and 
Soil Dioxin Levels at Three Sites in Italy in Proximity to MSW Incineration Plants”, 
Chemosphere, 54, 1279–1287, 2004.  

[7] Cheng, P. S., Hsu, M. S.,  Ma, E., Chou, U., Ling, Y. C., “Levels of PCDD/Fs in Ambient 
Air and Soil in the Vicinity of a Municipal Solid Waste Incinerator in Hsinchu”, 
Chemosphere, 52, 1389-1396, 2003. 

[8] Coutinho, M., Pereira, M., Borrego, C., “Monitoring of Ambient Air PCDD/F Levels in 
Portugal”, Chemosphere, 67, 1715-1721, 2007. 

[9] Çok, I., Donmez, M., Uner, M., Demirkaya, E., Henkelmann, B., Shen, H., Kotalik, J., 
Schramm, K., “Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins, Dibenzofurans and Polychlorinated 
Biphenyls Levels in Human Breast Milk from Different Regions of Turkey”, 
Chemosphere, 2009. 

[10] El-Kady, A., Abdel-Wahhab, M., Henkelmann, B., Belal, M., Morsi, M., Galal, S., 
Schramm, K., “Polychlorinated Biphenyl, Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin and 
Polychlorinated Dibenzofuran Residues in Sediments and Fish of the River Nile in the 
Cairo Region”, Chemosphere, 68, 1660-1668, 2007. 

[11] Esposito, M., Cavallo, S., Serpe, F.P., D’Ambrosio, R., Gallo, P., Colarusso, G., 
Pellicanò, R., Baldi, L., Guarino, A., Serpe, L., “Levels and Congener Profiles of 
Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins, Polychlorinated Dibenzofurans and Dioxin-like 
Polychlorinated Biphenyls in Cow’s Milk Collected in Campania, Italy”, Chemosphere, 
77, 1212-1216, 2009. 

[12] European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General, “Assessment 
of Dietary Intake of Dioxins and Related PCBs by the Population of EU Member States”, 
Reports on Tasks for Scientific Cooperation, Final Report 3.2.5, 2000a. 

[13] European Commission (EC) Health & Consumer Protection Directorate-General, “Dioxin 
Contamination of Feedingstuffs and Their Contribution to the Contamination of Food of 
Animal Origin”, Scientific Committee on Animal Nutrition, 2000b. 

[14] Focant, J., F., Eppe, G., Pirard, C., Massart, A., C., Andre, J., E., De Pauw, E., “Levels 
and Congener Distributions of PCDDs, PCDFs and non-ortho PCBs in Belgian Foodstuffs 
Assessment of Dietary Intake”, Chemosphere, 48, 167-179, 2002. 

[15] Hays, S. M., Aylward, L. L., “Dioxin Risks in Perspective: Past, Present, and Future”, 
Regulatory Toxicology and Pharmacology, 37, 202–217, 2003. 

[16] HMIP, “Risk Assessment of Dioxin Releases from Municipal Waste Incineration 
Processes”, Her Majesty’s Inspectorate of Pollution-HMIP, 3264, 1996. 

[17] Hsu, M., Cheng, P., Ma, E., Chou, U., Chen, L., Jone, C., Chou, S., Cheng, C., Yu, C., 
Liao, C., “A Preliminary Total Diet Study of PCDD/Fs-Intake from Food in Taiwan”, 
Organohalogen Compounds, 55, 231-234, 2002. 

[18] Hsu, M. S., Hsu, Y. K., Wang, S. M., Chou, U., Chen, S. Y.,  Huang, N. C., Liao, C. Y., 
Yu, T. P., Ling, Y. C., “A Total Diet Study to Estimate PCDD/Fs and Dioxin-like PCBs 
Intake from Food in Taiwan”, Chemosphere, 67, 65–70, 2007. 

A Review of PCDD/Fs Levels in Environmental …                 Sigma 28, 150-171, 2010 



 
 

 169

[19] Isosaari, P., Pajunen, H., Vartiainen, T., “PCDD/F and PCB History in Dated Sediments 
of a Rural Lake”, Chemosphere, 47, 575–583, 2002. 

[20] Jensen, E., Bolger, P., M., “Exposure Assesment of  Dioxins/Furans Consumed in Dairy 
Foods and Fish”, Food Additives and Contaminants, 18, 395-403, 2001. 

[21] Kishida, M., Maekawa, T., Bandow, H., “Effect of Extraction Temperature on Pressurized 
Liquid Extraction of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins, Polychlorinated Dibenzofurans, 
and Dioxin-like Polychlorinated Biphenyls from a Sediment Sample Using Polar and 
Non-polar Solvents”, Analytica Chimica Acta, 659, 186-193, 2010. 

[22] Kiviranta, H., Ovaskainen, M. L., Vartiainen, T., “Market Basket Study on Dietary Intake 
of PCDD/Fs, PCBs, and PBDEs in Finland”, Environment International, 30, 923– 932, 
2004. 

[23] Kuscu, O., Caglar, E., Aslan, S., Durmusoglu, E., Karademir, A., Sandallı, N., “The 
Prevalence of Molar Incisor Hypomineralization (MIH) in a Group of Children in a 
Highly Polluted Urban Region and a Windfarm-green Energy Island”, International 
Journal of Paediatric Dentistry, 19, 176-185, 2008. 

[24] Laramee, J. A., Arbogast, B. C., Deinzer, M. L., “Electron Capture Negative Ion 
Chemical Ionization Mass Spectrometry of 1,2,3,4-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin”, 
Analytical Chemistry, 58, 2907–2912, 1986. 

[25] Li, Y., Wang, P., Ding, L., Li, X., Wang, T., Zhang, Q., Yang, H., Jiang, G., Wei, F., 
“Atmospheric Distribution of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins, Dibenzofurans and 
Dioxin-like Polychlorinated Biphenyls Around A Steel Plant Area, Northeast China”, 
Chemosphere, 2010. 

[26] Llobet, J., Domingo, J., Bocio, A., Casas, C., Teixidó, A., Müller, L., “Human Exposure 
to Dioxins Through the Diet in Catalonia, Spain: Carcinogenic and Non-carcinogenic 
Risk”, Chemosphere, 50, 1193-1200, 2003. 

[27] Lohmann, R., Jones, K., C., “Dioxins and Furans in Air and Deposition : A Review of 
Levels, Behaviour and Processes”, The Science of the Total Environment, 219, 53-81, 
1998. 

[28] Loutfy, N., Fuerhacker, M., Tundo, P., Raccanelli, S., El Dien, A., G., Tawfic Ahmed, M., 
“Dietary Intake of Dioxins and Dioxin-like PCBs, Due to the Consumption of Dairy 
Products, Fish/Seafood and Meat from Ismailia City, Egypt”, The Science of the Total 
Environment, 370, 1-8, 2006. 

[29] Lundgren, K., Rappe, C., Tysklind, M., “Low-resolution Mass Spectrometric Relative 
Response Factors (RRFs) and Relative Retention Times (RRTs) on Two Common Gas 
Chromatographic Stationary Phases for 87 Polychlorinated Dibenzofurans”, 
Chemosphere, 55, 983-995, 2004. 

[30] Malavia, J., Abalos, M., Santos, F., Abad, E., Rivera, J., Galceran, M., “Analysis of 
Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins, Dibenzofurans and Dioxin-like Polychlorinated 
Biphenyls in Vegetable Oil Samples by Gas Chromatography-ion Trap Tandem Mass 
Spectrometry”, Journal of Chromatography A, 1149, 321-332, 2007. 

[31] Malisch, R.,  “Update of PCDD/PCDF Intake from Food in Germany”, Chemosphere, 37, 
1687-1698, 1998. 

[32] McKay, G., “Dioxin Characterisation, Formation and Minimisation During Municipal 
Solid Waste (MSW) Incineration: Review”, Chemical Engineering Journal, 86, 343–368, 
2002. 

[33] Meneses, M., Schuhmacher, M., Domingo, J., L., “A Design of Two Simple Models to 
Predict PCDD/F Concentrations in Vegatation and Soils”, Chemosphere, 46, 1393–402, 
2002. 

[34] Miyawaki, T., Kawashima, A., Honda, K., “Development of Supercritical Carbon Dioxide 
Extraction with a Solid Phase Trap for Dioxins in Soils and Sediments”, Chemosphere, 
70, 648-655, 2008. 

M.K. Korucu, A. Karademir                                                      Sigma 28, 150-171, 2010 



 
 

 170

[35] Moon, H., Lee, S., Choi, H., Ok, G., “Atmospheric Deposition of Polychlorinated 
Dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and Dibenzofurans (PCDFs) in Urban and Suburban Areas 
of Korea”, Chemosphere, 58, 1525-1534, 2005. 

[36] Oh, J. E, Choi, S. D., Lee, S. J., Chang, Y.S., “Influence of A Municipal Solid Waste 
Incinerator on Ambient Air and Soil PCDD/Fs Levels”, Chemosphere, 64, 579–587, 
2006. 

[37] Overmeire, I. V., Waegeneers, N., Sioen, I., Bilau, M., Henauw, S. D., Goeyens, L., 
Pussemier, L., Eppe, G., “PCDD/Fs and Dioxin-like PCBs in Home-produced Eggs from 
Belgium: Levels, Contamination Sources and Health Risks”, Science of The Total 
Environment, 407, 4419-4429, 2009. 

[38] Papadopoulos, A., Vassiliadou, I., Costopoulou, D., Papanicolaou, C., Leondiadis, L.,  
“Levels of Dioxins and Dioxin-like PCBs in Food Samples on the Greek Market”, 
Chemosphere, 57, 413-419, 2004. 

[39] Rada, E.C., Ragazzi, M., Panaitescu, V., Apostol, T., “The Role of Bio-mechanical 
Treatments of Waste in the Dioxin Emission Inventories”, Chemosphere, 62, 404–410, 
2006. 

[40] Reiner, E. J., Schellenberg, D. H., Taguchi, V. Y., “Environmental Applications fort he 
Analysis of Chlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans Using Mass 
Spectrometry/Mass Spectrometry”, Environmental Science and Technology, 25, 110-117, 
1991. 

[41] Ren, M., Peng, P., Chen, D., Chen, P., Li, X., “Patterns and Sources of PCDD/Fs and 
Dioxin-like PCBs in Surface Sediments from the East River, China”, Journal of 
Hazardous Materials, 170, 473-478, 2009. 

[42] Roots, O., Henkelmann, B., Schramm, K.W., “Concentration of Polychlorinated Dibenzo-
p-dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans in Soil in the Vicinity of a Landfill”, 
Chemosphere, 57, 337-342, 2004. 

[43] Schecter, A., Cramer, P., Boggess, K., Stanley, J., Papke, O., Olson, J., Silver, A., 
Schmitz,M., “Intake of Dioxins and Related Compounds from Food in the US 
Population”, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 63, 1-18, 2001. 

[44] Schecter, A., L. Birnbaum, L., Ryan, J., Constable, J., “Dioxins: An Ooverview”, 
Environmental Research, 101, 419-428, 2006. 

[45] Schröder, J., Welsch-Pausch, K., McLachlan, M., S., “Measurement of Atmospheric 
Deposition of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and Dibenzofurans (PCDFs) 
to a Soil”, Atmospheric Environment, 31, 2983-2989, 1997. 

[46] Schuhmacher, M.,  Granero, S., Rivera, J., Muller, L., Llobet, J. M., Domingo, J.L., 
“Atmospheric Deposition of PCDD/Fs Near an Old Municipal Solid Waste Incinerator: 
Levels in Soil and Vegetation”, Chemosphere, 40, 593-600, 2000. 

[47] Schuhmacher, M., Agramunt, M., C., Rodriguez-Larena, M. C., Diaz-Ferrero, J., 
Domingo, J. L., “Baseline Levels of PCDD/F in Soil and Herbage Samples Collected in 
the Vicinity of a New Hazardous Waste Incinerator in Catolania, Spain”, Chemosphere, 
46, 1343–1350, 2002a. 

[48] Schuhmacher, M., Rodriguez-Larena, M.C., Agramunt, M. C., Diaz-Ferrero, J., Domingo, 
J.L., “Environmental Impact of a New Hazardous Waste Incinerator in Catalonia, Spain: 
PCDD/PCDF Levels in Herbage Samples”, Chemosphere, 48,187–193, 2002b. 

[49] Setle, F., A., “Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry”, Prentice 
Hall, 01311773380, 1997. 

[50] Singh, S. B., Kulshrestha, G., “Gas Chromotographic Analysis of Polychlorinated 
Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans”, Journal of Chromotography A, 774, 97-109, 
1997. 

[51] Shen, L., Gewurtz, S., Reiner, E., MacPherson, K., Kolic, T., Helm, P., Brindle, I., 
Marvin, C., “Patterns and Sources of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and 

A Review of PCDD/Fs Levels in Environmental …                 Sigma 28, 150-171, 2010 



 

171

Polychlorinated Dibenzofurans in Surficial Sediments of Lakes Erie and Ontario”, 
Environmental Pollution, 156, 515-525, 2008. 

[52] Srogi, K., “Levels and Congener Distributions of PCDDs, PCDFs and Dioxin-like PCBs
in Environmental and Human Samples: A review”, Environmental Chemistry Letter, 6, 1–
28, 2008.

[53] Stanmore, B.R. “The Formation of Dioxins in Combustion Systems”, Combustion and
Flame, 136, 398–427, 2004.

[54] Suarez, M., Rifai, H., Palachek, R., Dean, K., Koenig, L., “Distribution of Polychlorinated
Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in Suspended Sediments, Dissolved Phase and
Bottom Sediment in the Houston Ship Channel”, Chemosphere, 62, 417-429, 2006.

[55] Travis, C.C., Hattemer-Frey, H.A., “Human Exposure to Dioxin”, The Science of the
Total Environment, 104, 97-127, 1991.

[56] Tsutsumi, T., Yanagi, T., Nakamura, M., Kono, Y., Uchibe, H., Iida, T., Hori, T.,
Nakagawa, R., Tobiishi, K., Matsuda, R., “Update of Daily Intake of PCDDs, PCDFs, and
Dioxin-like PCBs from Food in Japan”, Chemosphere, 45, 1129-1137, 2001.

[57] United States Environmental Protection Agency, “Method 8290: Polychlorinated
Dibenzodioxins (PCDDs) and Polychlorinated Dibenzofurans  (PCDFs) by High
Resolution Gas Chromatography/High Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS)” ,
US EPA, 1994.

[58] United States Environmental Protection Agency, “Exposure and Human Health
Reassessment of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) and Related Compounds,
Part I,II , II ” , US EPA, 600/P-00/001Cb, 2003.

[59] Van Leeuwen, F. X. R., Feeley, M., Schrenk, D., Larsen, J. C., Farland, W., Younes, M.,
“Dioxins: WHO’s Tolerable Daily Intake (TDI) Revisited”, Chemosphere, 40, 1095-1101,
2000.

[60] Wang, J., Chang-Chien, G., Lin, W., Yeh, J., Hung, C., “A Seasonality Study of
Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in Ambient Air in Kaohsiung
(Taiwan) Clustered with Metallurgical İndustries”, Journal of Hazardous Materials, 162,
103-110, 2009.

[61] World Health Organization Regional Office for Europe, “Air Quality Guidelines for
Europe”, Second Edition, WHO-Regional Publications, European Series, 91, 2000.

[62] Xu, M. X., Yan, J. H., Lu, S. Y., Li, X. D., Chen, T., Ni, M. J., Dai, H. F., Wang, F., Cen,
K. F., “Agricultural Soil Monitoring of PCDD/Fs in the Vicinity of a Municipal Solid
Waste Incinerator in Eastern China: Temporal Variations and Possible Sources” , Journal
of Hazardous Materials, 166, 628–634, 2009.

[63] Zhang, J., Jiang, Y., Zhou, J., Fang, D., Jiang, J., Liu, G., Zhang, H., Xie, J., Huang, W.,
“Concentrations of PCDD/PCDFs and PCBs in Retail Foods and an Assessment of
Dietary Intake for Local Population of Shenzhen in China”, Environment International,
34, 799-803, 2008.

M.K. Korucu, A. Karademir     Sigma 28, 150-171, 2010 



 172 
 

 
SİGMA MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİNDE 

 
YAYINLANACAK YAZILARDA ARANILAN ÖZELLİKLER 

 
 
GENEL BİLGİLER 
 

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, yeterli sayıda makalenin bulunması 
durumunda Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında yayınlanır.  
 
1.   Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarındaki 

çalışmaları kısa sürede yayınlayarak ilgili bilim dalları arasındaki iletişimi sağlamak 
amacıyla aşağıdaki yazı türlerini kabul etmektedir.  

 
1. Araştırma Makaleleri: Orjinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan 

makaleler,  
 
2. Derleme Yazıları: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak (en az son on yılın konu 

ile ilgili bütün önemli yayınları ) konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen, bulguları 
karşılaştıran ve değerlendirme yapan geniş bir kaynak listesine sahip yazılar. Derleme 
yazılarında on sayfa sınırlaması yoktur. 

 
3. Kısa Bildiriler: Orjinal bir çalışmanın sonuçlarını zaman kaybetmeden bildiren veya 

Sigma'da daha önce yayınlanmış bir eser hakkında görüş öne süren kısa yazılar,  
 
 
4. Bilim Haberleri:  
 

i ) Kongre, konferans, sempozyum vb. hakkında kısa bilgi veren yazılar, 
ii ) Türkiye ve Dünyada önemli olaylar hakkında bilimsel açıklama yapan yazılar, 
iii ) İlk defa uygulamaya konulan araç ve gereçler hakkında bilgi veren yazılar, 
iv ) Yeni yayınlanmış olan bilimsel kitapları tanıtan yazılar, 
 

2. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi'nde makaleler Türkçe ve İngilizce olarak 
yayınlanır. Türkçe makalelerinizde Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Büyük Türkçe 
Sözlük’te yer alan sözcükler kullanılmalıdır. (www.tdk.gov.tr) 

 
3. Eserler Sigma yazım kurallarına uygun olarak düzenlenip, 4 kopya, disket (veya CD), 

olarak İnternet sayfamızdaki “Makale Sunum Formu” ile birlikte  “Sigma Mühendislik ve 
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü, 34349 Yıldız-İstanbul” veya “sigma@yildiz.edu.tr” 
adresine gönderilmelidir. 

  
4.  Yazılar mümkün olduğunca kısa ve yalın bir dille yazılmış olmalı, çizelge ve şekillerle 

birlikte 10 sayfayı geçmemelidir. 
 
5. Gönderilen eserlerin içeriği ve aşağıdaki yazılım kurallarına uygun olup olmadıkları, 

editörce belirlenen konu ile ilgili hakemler tarafından kontrol edilir. Önerilen düzeltmeler 
yapılmış veya karşı görüşleri editör tarafından onaylanmış yazılar yayına kabul edilir.  

 
6. Makalenin Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi’ne sunulması ile yazar, makalenin 

daha önce başka bir dergide herhangi bir dilde yayınlanmamış, yeni bir çalışma olduğunu 
kabul etmiş olur. Yazıların tüm sorumluluğu yazara aittir.  

 
7. Yayına kabul edilmeyen yazılar yazara iade edilir. 
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SİGMA YAZIM KURALLARI 
 
1. Yazılacak eserlerde metin alanı E12.5x19 cm olmalı, normal sayfalarda yukarıdan 5 cm, 

soldan 4.25 cm, ilk sayfalarda ise yukarıdan 7  cm boşluk bırakılmalıdır. 
 
2. Metinde "Microsoft Word"   yazım programının "Times New Roman" yazı karakteri 

kullanılmalıdır. Kullanılacak harf büyüklükleri ve özellikleri örnekte belirtilmiştir. 
 
3.  Eserin çıkışı Lazer yazıcıdan 1.hamur A4 büyüklüğündeki (210x297 mm) beyaz  
 kağıda alınmalıdır. 
 
4.  Dizgi yapılırken satır araları değiştirilmemeli, satırlar birer ara ile yazılmalıdır.  
 
5.  Şekil ve çizelgeler numaralandırılmalı ve adlandırılmalıdır. Şekil adları şekil altına,  
 çizelge adları ise çizelgelerin üstüne yazılmalıdır. 
 
6. Makalenin genel görünümü aşağıdaki şekildedir. 
 

1. BAŞLIK: Metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.  
 
2. YAZAR: İsimleri ve adresleri aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. Birden 

fazla  yazar varsa ve adresleri farklı ise adresler (*) kullanılarak belirtilmelidir.  
 
Çetin TAŞSEVEN*, Ramiz GAMİDOV**  
 
*Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 
Davutpaşa - İstanbul  
**TÜBİTAK, UME 
 
3.  ÖZET: Herbiri 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde önce İngilizce başlık ve özet sonra 

Türkçe başlık ve özet şeklinde yazılmalıdır. Özetten sonra Anahtar Sözcükler 
yazılmalı, Abstract’tan sonra da Keywords’un yazılması gerekmektedir. 

 
4. GİRİŞ: Giriş bölümünde amacı, o güne kadar konu ile ilgili olarak yapılmış belli 

başlı çalışmalar ve çalışmanın getirdiği yenilik belirtilmelidir.  
 
5. KONU BAŞLIKLARI: 1. GİRİŞ (veya INTRODUCTION) 2. SONUÇLAR 

(veya RESULTS) ... şeklinde numaralandırılmalıdır. KAYNAKLAR  
(REFERANSLAR) için ayrı bir numara vermeye gerek yoktur. 

 
6. EŞİTLİKLER: Sırayla (1) numaralandırılmalıdır. Numara eşitliğin bulunduğu 

satırın en sonunda yer almalıdır.  
 
7. KURAMSAL ÇÖZÜMLEME: Bu bölümde gerekli olduğu takdirde, çalışmaya 

esas teşkil eden kuramsal bilgiler açıklanmalıdır.  
 
8. DENEYSEL ÇALIŞMA: Yapılan çalışmada kullanılan maddeler, cihazlar veya 

düzenek, deneysel yöntem, deneyle ve işlemler bir biçimde verilmelidir. Eser, 
kuramsal bir çalışma ile ilgili ise bu bölümün adı HESAPLAMALAR olarak 
değiştirilebilir. Hesaplamalarda kullanılan değerler, yöntem, varsa yapılan kabuller 
açıkça anlatılmalıdır. 
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9. SONUÇLAR VE TARTIŞMA: Bu bölüm ayrı ayrı veya birlikte yazılabilir. Bu
kısımda, yazar gözlemlerinin, ölçümlerinin veya hesaplama sonuçlarının
güvenirliğini tartışmalı, çalışmalarının  "Giriş" bölümünde belirtilen bilimsel amaca
katkısını belirtmelidir.

10. TEŞEKKÜR: Mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

11. KAYNAKLAR:  Makalenin bu bölümünde 4. ve 5. Bölümlerde atıfta bulunulmuş
konu ile ilgili araştırma makalelerine yer verilmelidir. Kaynaklar eserin başından
itibaren sıra ile numaralanarak köşeli [ ] parantez içinde belirtilmelidir. Üçten fazla
yazarlarda baştan üç isim alınıp, diğer isimler için Türkçe yayınlarda "ve diğerleri ,
"İngilizce yayınlarda "et.al." deyimi eklenmelidir.

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, makalenin tam başlığı, 
derginin adı (veya uluslararası kısaltmaları), cilt numarası, sayı numarası, başlangıç ve 
bitiş sayfa numaraları ve yılı yazılmalıdır.  

[1] Tschuikow-Roux E.,İnel Y.,Kodama S.,et.al., "Vacuum-Ultraviolet Photolysis of
Carbon Suboxide in the Presence of Methane", j.Chem.Phys., 56,7,3238 -
3246,1972.

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın adı, basım sayısı, 
yayınlayan, yayınlandığı yer, yıl, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır. 

[1] Karadeniz A.A., "Yüksek Matematik", 2 Cilt, 5.Baskı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul,
1988, 201-219.

Kaynak Sempozyumdan alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, 
tebliğin adı, sempozyumun adı, yapıldığı yer, parantez içinde yıl, başlangıç ve bitiş sayfa 
numaraları yazılmalıdır. 

[1] Atay N.Z., "Interfacial Transport Studies Using a Rotating Diffusion Cell "
NATO Advanced Study Institute on Structure Dynamics of Colloidal Systems,
Aberyswyth, Wales, U.K., Eylül, 1989, 25-32.

Kaynak proje ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kuruluşun kısaltılmış adı, proje 
numarası, yayınladığı yer ve yıl yazılmalıdır. 

[1] Doğan I.,İnel Y.,"Sudaki Organik Kirleticilerin İncelenmesi", B.Ü.,Çev. Bil. Ens.,
BÜÇBE 88/010, 1988.

Kaynak basılmış bir tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin adı, tezin türü, tezin 
sunulduğu kuruluş ve yıl yazılmalıdır. 

[1] Soydan B.," Benzindeki Kurşunun Polagrafi ile Kantitatif Tayini ", Yüksek Lisans
Tezi, Kimya Fakültesi, İ.T.Ü., 1979.

Kaynak bir web sayfası ise:  Holland, M. (1996) Harvard system [Internet] Poole, 
Bournemouth University. Available from:http://... [accessed August 22,2002].  
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1. Aim and scope: Sigma is a medium for the publication of articles on significant
developments in basic and applied sciences. Two referees, specialized on the subject, and
selected by the Board of Editors review the manuscripts submitted. Because of the
interdisciplinary nature of the journal, authors are asked to write their paper in a manner
understandable to their colleagues in other disciplines. Articles under the categories listed
below is accepted to be published:

Research Articles reflects an original experimental and/or theoretical resarch
works.  A coherent treatment emphasizing new insight is expected rather than
a simple accumulation of data.
Short Communications are brief reports of significant, original and timely
research results that warrant rapid publication. The length of short
communication is limited to for printed pages.
Review Papers include authoritative reviews of recent advances in the basic
and applied sciences with emphasis on the fundamental aspects of the subject.
Manuscripts are generally of greater length than those found in other
categories but contributions dealing in part with original research are not
excluded. Contributors who may be invited by the editors, or who may submit
outline proposals directly are offered a small royalty upon the publication of
the article.
Science News consists of short informative articles about congress,
conferences and symposiums. Articles commenting on important affairs,
recently introduced tools and equipment recently published research works
are accepted.

2. Submission: Manuscripts should be sent in quadruplicate to “Sigma Mühendislik ve Fen
Bilimleri Dergisi Editörlüğü, 34349 Yıldız/İstanbul-Turkey”, along with a signed
manuscript submission form.

3. Manuscripts should be written in Turkish or English and the lenght of the paper is not to
exceed ten pages including charts and figures.

4. By submitting a paper for publication in Sigma, the authors imply that it represents original
work not previously published elsewhere in any language.

5. The manuscripts will be returned to the authors in case their paper is not accepted for
publication.

PREPARATION OF CAMERA-READY MANUSCRIPTS 

1. The title, authors names and addresses, and the abstract are to be typed on the first sheet.
The title should be typed in capitals. Leave single space and type the authors names and
addresses on separate lines:
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* Physical Chemistry Laboratory, Swiss Federal Institute of
Technology, ETH-Zentrum, CH-8092 Zurich, Switzerland

**Departmen of Physics, Zhejiang Institute of Silk Textiles  

Hanghou Zhejiang, 310033, China 

2. An abstract of not more than 250 words should be provided, summarizing the new
information and the author’s conclusions.

3. The text is to be typed with regular Times New Roman font on subsequent sheets, single-
space in a single column 12.5 cm wide and 19 cm high, leaving 4.25 cm margins at the left
and 3 cm margins at the top and bottom.

4. Figures and Tables: Each figure and table must be numbered (e.g. “Figure 1. “and ” Table
I. “) and have a caption. Captions should be placed at the bottom for figures and at the
bottom for tables.

5. The title should be brief and such that it conveys to the informed reader the particular nature
of the contents of the paper.

6. Displayed formulae should be typed and numbered, full right (e.g.,   ...   (1) ).
7. Special attention should be paid to clarity in the introduction and the conclusions.
8. Main section headings and subheadings are optional. Main headings should be typed

centered on the column, capitalizing the first letter of all main words. Subheadings should
be typed in the same style, full left. Do not underline the headigs and leave a single space
between all headings and the paragraph that precedes and follows them.

9. The footnotes should be typed at the end of the page on which they are alluded to. Please
do not mix footnotes and references.

10. The acknowledgemet statement should be separated by a single space from the text. The
word “Acknowledge” statement should be typed fullu left followed by a dhas and then by
the acknowledge statement itself.

11. References to other papers should be as consecutively numbered in the text and should be
listed by number on a separate sheet at the end of the paper. The references should be as
complete as possible an be presented as follows:

For a book: 
[1] F. Abeles. Optical Properties of Solids. North-Holland, Amsterdam, 1972.

For a paper in a journal: 
[1] L. Brus. Quantum crystallites and nonlinear optics. Appl. Phys. A, 53: 465, 1991.

For a thesis: 
[1] G. Mei. Quantum Confinement Effects in II-VI Semiconductor,Nanocrystals. PhD

thesis, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, 1992.

For a conference report: 
[1] M. B. Green, Superstrings and the unification of forces and particles, in: Proc.

Fourth Marcel Grossmann Meeting on General relativity 1986) (Rome, June 1985)
Vol. 1, ed. R. Ruffini (North-Holland, Amsterdam, p. 203.)
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