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ÖZ 
 

Bu çalışmada, bir endüstri bitkisi olan tütünün tarla atığı hammadde olarak seçilmiş ve yapay 
yakıt üretimi amacıyla hızlı pirolizi gerçekleşmiştir. Hızlı piroliz çalışmalarında 0,425<Dp<0,850 mm 
parçacık boyutundaki hammaddeye 500ºC/dk ısıtma hızında, 400, 500, 550, 700ºC piroliz sıcaklık-
larında; 50, 100, 200, 400 cm3/dk sürükleyici gaz (N2) akış hızları uygulanarak, piroliz sıcaklığı ve 
azot akış hızının piroliz ürünlerinin verimleri üzerine etkisi belirlenmiştir. En yüksek sıvı ürün verimi 
500ºC/dk  ısıtma hızı,550ºC piroliz sıcaklığında, 200 cm3/dk azot akış hızında kütlece %32,63 olarak 
elde edilmiştir. Elde edilen sıvı ürünler spektroskopik ve kromatografik yöntemlerle incelenmiş, sen-
tetik yakıt ve kimyasal hammadde kaynağı olabilirliği araştırılmıştır. 
 
 

Anahtar Kelimeler : Biyokütle, Hızlı piroliz, Azot ortamı, Tütün tarla atığı. 
 

FAST PYROLYSIS OF TOBACCO WASTES 
 

ABSTRACT 
 

In this study, tobacco wastes have been choosen as raw material to determine the possibility of 
producing synthetic fuel by fast pyrolysis.  Fast pyrolysis of biomass  in the range of 0,425<Dp<0,850 
particle size were conducted with a heating rate of 500ºC min-1at pyrolysis temperatures of  400, 500, 
550, 700ºC under nitrogen atmosphere as a sweep gas flow rates of 50, 100, 200, 400 cm3 min-1. The 
effect of pyrolysis temperature and nitrogen gas with flow rates on the pyrolysis product yields was 
investigated. The maximum oil yield of 32,63% in weight was obtained at a heating rate of          
500ºC min-1 and pyrolysis temperature of 500ºC with the nitrogen flow rate of 200 cm3 min-1. The py-
rolysis oils were examined by using spectroscopic and chromatographic techniques and investigated 
for possibility of being a potential source of syntetic fuels and chemical feedstock. 
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1. GİRİŞ 
 
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 

enerji gereksiniminin büyük bir bölümü petrol, 
doğal gaz ve kömür fosil kaynaklarından karşı-
lanmaktadır. Öz kaynaklarımızdan üretilen en-
erji miktarı, gereksinimimizin yarısını bile karşı-
layamamakta ve kullandığımız enerjinin %62’si 
ithal edilmektedir (Demirbaş, 2001; Atılgan, 
2000; Anonym 2004). 

 
Birincil enerji kaynaklarının sınırlı olması 

ve kullanımlarının oluşturduğu çevre kirliliği; 
yenilenebilir enerji kaynaklarının ve teknolojil-
erinin kullanımını zorunlu hale getirmektedir. 
Hidrolik, biyokütle, rüzgar, güneş ve jeotermal 
başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Sanay-
ileşmiş ülkelerde fosil kaynakların yerine yenile-
nebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı, etkin bir şekilde hayata geçirilmeye 
başlanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları tüm 
dünya için gelecek vaat etmektedir (Evrendilek, 
2003; Kaygusuz, 2004; Hepbaşlı, vd., 2001). 

 
Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. 

Bu yüzden tonlarca ekonomik değeri olmayan 
hayvansal, bitkisel artıklar ve endüstriyel atıklar 
bulunmaktadır. Biyokütle doğrudan yakılarak 
bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceği gibi, 
çeşitli termokimyasal süreçler uygulanarak, 
elektrik enerjisi, sıvı yakıt veya değerli kimy-
asallara dönüştürülebilmektedir. Piroliz ise, bi-
yokütleden sıvı, katı ve gaz yakıt üretimi için 
kolaylıkla uygulanabilen bir termokimyasal 
yöntemdir (Kaygusuz ve Türker, 2002; Acaro-
ğlu vd., 1999; Bridgwater, 1996). 

 
Tarımsal atıkların enerji ve değerli kimy-

asallara dönüştürülmesi üzerine yapılan çalışma-
lar gelecek için oldukça umut vericidir. Bu yüz-
den literatürde biyokütlenin pirolizi üzerine 
birçok çalışma vardır (Zhurinsh vd., 2005; Pütün 
vd., 2005; Oasmaa vd., 2003; Encinar vd., 2000; 
Agblevor vd., 1995). Örneğin Encinar vd. 
(1997) açığa çıkan başlıca gazların konsan-
trasyonlarına dayanarak dört farklı tarımsal 
atığın (mısır, ayçiçeği, üzüm ve tütün) piroliz 
kinetiğini çalışmışlardır. 30 dakikadan daha 
yüksek reaksiyon sürelerinde ürün dağılım-
larının sabit olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Fagbemi vd. (2001) bir kinetik model önerebil-
mek için piroliz ürünlerinin miktarlarını be-
lirleyerek farklı biyokütle tiplerinin (odun, 
hindistan cevizi kabuğu, ve saman) pirolizini 
gerçekleştirmişlerdir. Maksimum sıvı ürün 
veriminin 500ºC’de elde edilebildiğini ve sonra 
artan sıcaklıkla sıvı ürün veriminin düştüğünü 
belirtmişlerdir. 0,3 s kalış süresi ve 500ºC’de 
odunun flash pirolizinden ~%35 sıvı ürün, ~%27 

su, ~ 23 katı ürün ve ~13 gaz ürün verimi elde 
etmişlerdir. 

 
Hammaddenin kimyasal ve fiziksel ön 

işlemleri, ısıtma hızı, reaktör tipi, piroliz sıcak-
lığı, kalış zamanı, piroliz ortamı piroliz pa-
rametreleridir (Bridgwater vd., 1999). Uzun vd. 
(2005) yüksek sıvı ürün elde etmek için soya 
küspesinin değişik piroliz koşullarında pirolizini 
gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen biyo-yakıtın 
günümüzde kullanılan nakliye yakıtlarıyla 
benzerliklere sahip olduğunu bulmuşlardır. 

 
Shuangning vd. (2005) tarımsal atıkların 

kimyasını araştırmak için mısır sapları ve buğ-
day atıklarının bir plazma reaktörde (ısıtma hızı 
> 104 ºCs-1) yüksek ısıtma hızlarında flash pirol-
izini gerçekleştirmişlerdir. Piroliz ürünlerinin 
başlıca piroliz sıcaklığı ve kalış zamanına bağlı 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 
Ülkemizin 2006 yılı itibarıyla tütün üretimi 

117334 tondur. Enerji sorunu çözümüne katkı ve 
ulusal ekonomiye yeni kazanç olanağı sağlan-
ması açısından biyokütleden enerji elde etme 
yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle çalışmamızda biyokütlenin hızlı pirolizi 
ve elde edilen sıvı ürünün yakıt özelliklerinin 
incelenmesi konusu seçilmiş; biyokütle örneği 
olarak Manisa-Salihli karayolu üzerinde Dura-
sıllı beldesinden alınan tütün tarla atıkları kul-
lanılmıştır (Güleşci, 2009). 

 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 
Piroliz işlemi uygulanacak tütün tarla atık-

ları laboratuar ortamında kurutulmuş, 
öğütülmüş, Dp<0,224 mm, 0,224 
mm<Dp<0,425 mm; 0,425 mm<Dp<0,85 mm; 
0,85 mm<Dp<1,.25 mm; 1,25 mm<Dp<1,8 mm, 
Dp>1,80 mm parçacık boyutları elde etmek üz-
ere elenmiştir. Deneylerde parçacık boyutu 
0,425<Dp<0,85 mm olan örnekler kul-
lanılmıştır. Hammaddenin ön ve elementel anal-
izleri (Carlo Erba, Elemental Analyzer) 
yapılmış, ayrıca tütün tarla atıklarının selüloz, 
lignin, yağ ve protein içerikleri belirlenmiştir. 

 
Hızlı piroliz işlemlerinde 0,8 cm iç çapında, 

80 cm boyunda 310 paslanmaz çelikten yapılmış 
uçlardan sabit yataklı ısıtmalı bir borusal reaktör 
kullanılmıştır. Deney süresince reaktör sıcaklık 
ölçümü borusal reaktörün ortasında bulunan ısıl 
çift ile yapılmıştır. Isıl çiftten alınan sıcaklık 
ölçümleri denetleme panelinde bulunan sayısal 
göstergelerle izlenmiştir. 0,425<Dp<0,85 mm 
parçacık boyutundaki örnekten 3 g tartılarak, 
reaktörün içine yerleştirilen çelik yününün üz-
erine konulmuş, piroliz düzeneğinin diğer birim-
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leriyle gerekli bağlantılar yapılarak deneyler 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Piroliz işlemi sonucunda, sıvı toplama 

kaplarında toplanan sıvı üründen (katran-su 
karışımı) su ayrılmış ve miktarı ölçülmüştür. 
Katran ise diklorometan ile yıkanarak alınmış ve 
daha sonra çözücü döner buharlaştırıcıda uzak-
laştırılarak sıvı ürün verimi belirlenmiştir. Katı 
ürün verimi reaktörde kalan katı ürün (char) tar-
tılarak; gaz ürün verimi ise toplam kütle denk-
liğinden hesaplanmıştır. 

 
Tütün tarla atıklarının pirolizinde deneyler 

500ºC/dk yüksek ısıtma hızında, 50, 100, 200, 
400 cm3 dk-1 azot akış hızlarında ve 400, 500, 
550, 700ºC olmak üzere dört farklı piroliz sıcak-
lığında gerçekleştirilmiştir. Yüksek ısıtma hız-
ında, azot akış hızı ve piroliz sıcaklığının sıvı 
ürün verimine etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar 
kuru külsüz temelde, en az üç deneyin ortala-
ması olarak verilmiştir. 

 
Deneyler sonucu elde edilen sıvı ürünün 

elementel analizi (Carlo Erba, Elemental Ana-
lyzer) gerçekleştirilmiş ve ısıl değeri Dulong 
formülü belirlenmiştir. FT-IR (Jasco FT/IR-300 
Model Fourier Transform Infrared Spectrome-
ter) ve 1H-NMR (90 MHz Jerol EX 90 A) spek-
trumları alınmıştır. FTIR spektrumları, KBr 
paletleri arasına sıvı ürünün doğrudan konulma-
sıyla, 1H-NMR spektrumları ise iç standart 
olarak TMS, çözücü olarak da döterokloroform 
(CDC13) kullanılarak alınmıştır. Daha sonra sıvı 
ürün sütun kromatografisi yöntemi ile fraksi-
yonlara ayrılmıştır. Bu amaçla, sütundan sırası-
yla çözücü olarak n-pentan (alifatik fraksiyon), 
toluen (aromatik fraksiyon), eter ve metanol (po-
lar fraksiyon) geçirilmiştir (Bartle, vd., 1979). 
Elde edilen fraksiyonlara molar gösterimlerini 
bulmak amacıyla elementel analiz işlemi uygu-
lanmış, ayrıca n-pentan fraksiyonunun gaz kro-
matogramı alınmıştır. GC analizinde sürükleyici 
gaz olarak helyum, HP-5MS (Hewlett Packard) 
kapiler bir kolon (30 m x 0,25 mm iç çaplı; 025 
µm film kalınlığında), HP 5973 model kütle 
seçici bir dedektör (Hewlett Packard), veri to-
playıcı ünite, bilgisayar ve yazıcı birimlerini 
içeren bir sistem kullanılmıştır. Yapıda bulunan 
hidrokarbonları belirlemek amacıyla da C14, C15, 
C16 karışımından oluşan düz zincir hidrokarbon 
standartı kullanılmıştır. Karbon dağılımı standart 
düz zincir hidrokarbonlar ile karşılaştırılarak 
belirlenmiştir. Ayrıca fraksiyonların FTIR spek-
turumları alınarak fonksiyonel grupları belir-
lenmiştir (Silverstein vd., 1974). 
 
3. DENEYSELSEL BULGULAR VE 

TARTIŞMA 
 

Hammaddeye uygulanan elementel, kısa ve 
yapı analiz sonuçları Tablo 1, 2 ve 3’de ver-
ilmiştir. Hammadde %60,36 holoselüloz, 
%44,25 hemiselüloz %9,2 lignin, %8,43 protein 

ve %16,84 ekstraktifleri içermektedir. Tütün 
tarla artıklarına uygulanan elementel analiz ile 
C, H, N ve O miktarları belirlenmiş bunlardan 
ısıl değeri Dulong formülü ile 19,19 MJ/kg 
olarak hesaplanmıştır. Dulong bağıntsı; 

 
QÜID(MJ/kg )=33,83C+144,30(H-O/8) şek-

linde olup, burada 
 
C, H ve O sırasıyla karbon, hidrojen ve ok-

sijenin kütle kesirleridir. 
 
Tablo 1. Tütün tarla atıklarının elementel analiz 

sonuçları (kkt) 
 

Bileşen %Ağırlık 
C 51,65 
H 6,20 
N 2,05 
O * 40,10 
H/C 1,43 
Üst Isıl Değer (MJ/kg) 19,19 
* farktan  
 

Tablo 2. Tütün tarla atıklarının kısa analiz 
sonuçları 

 
Bileşen %Ağırlık 
Nem (alındığı 
gibi) 7,74 

Kül (kuru temel) 11,16 
Uçucu Madde 
(kuru temel) 67,67 

SabitKarbon * 13,43 
                    * farktan 

 
Tablo 3. Tütün tarla atıklarının yapı analiz 

sonuçları 
 
Bileşen %Ağırlık 
Lignin (kuru 
temel) 9,20 

Hemiselüloz 
(kuru temel) 44,25 

Protein (alındığı 
gibi  8,43 

Ekstraktifler 
(kuru temel) 16,84 

Yağ (alındığı 
gibi) 2,82 

Holoselüloz 
(alındığı gibi) 60,36 

 
Borusal reaktörde 500ºC/dk ısıtma hızında 

dört farklı azot akış hızında (50, 100, 200, 400 
cm3/dk) ve dört farklı piroliz sıcaklığında (400, 
500, 550, 700ºC) elde edilen katı, sıvı, gaz ürün 
verimleri Şekil 1’de, optimum sıcaklıkta 
(550ºC) farklı azot akış hızlarında elde edilen 
sıvı ürün verimleri Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Farklı azot akış hızlarında piroliz sıcaklğıının ürün verimlerine etkisi: (a) 50 cm3/dk, (b) 100 
cm3/dk (c) 200 cm3/dk (d) 400 cm3/dk, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Şekil 2. Optimum sıcaklıkta azot akış hızının sıvı ürün verimine etkisi 
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Yapılan hızlı piroliz işlemleri sonunda katı 
ürün verimi sıcaklık ile dikkate değer bir 
azalma göstermiştir. 50cm3/dk azot akış hız-
ında, 400ºC’de %33,50 olan katı ürün verimi 
700ºC %16,66’ya düşmüştür. Piroliz ortamında 
oluşan uçucuların, ikincil reaksiyonlara 
girmeden inert bir sürükleyici gaz ile piroliz 
ortamından hızlı bir şekilde uzaklaştırılması-
nın, sıvı ürün verimini arttırdığı bilinmektedir 
500 ve 550ºC sıcaklıklarda sürükleyici gaz akış 
hızı sıvının ürün verimlerinde yüksek diyebile-
ceğimiz bir artışa neden olduğu gözlenmiştir. 
500ºC’de azot akış hızı 50 cm3/dk’dan 200 
cm3/dk’ya çıkarılması sıvı ürün verimini 
%10,38 arttırmıştır. En yüksek sıvı ürün 
verimine 500ºC/dk ısıtma hızı, 550ºC piroliz 
sıcaklığı ve 200 cm3/dk azot akış hızında 
%32,63 değeri ile ulaşılmıştır. Tüm azot akış 
hızlarında 700 ºC’de sıvı ürün verimlerinde 
gözlenen azalmanın nedeni ise, yüksek sıcak-
lıkta etkin olan gazlaşma tepkimeleridir. Azot 
akış hızındaki artışla birlikte katı ürün verim-
lerinde artış belirlenmiştir. Piroliz sırasında 
oluşan uçucu bileşenler, sürükleyici gaz akı-
mındaki artışla sistemi daha kolay terk edebil-
mektedir. Ancak, belli bir azot akış hızının üz-
erindeki hızlarda mevcut piroliz düzeneğindeki 
soğutma sisteminin yeterli olamadığı varsay-
ımıyla bu sırada oluşan uçucu bileşenlerin yo-
ğuşturulamadan sistemi terk ettiği düşünül-
mektedir. Bu durum azot akış hızı 100 
cm3/dk’nın üstüne çıktığında açıkça kendini 
göstermektedir. 

 
Optimum koşullarda elde edilen piroliz 

sıvıları n-pentanda çözünenler (malten) ve as- 

faltenlere ayrılmıştır. Sonra pentanda çözünen 
fraksiyona sütun kromatografisi uygulanmıştır. 
Elde edilen sıvı ürünün, %63 malten içerdiği 
ve bunun %20,35 alifatik , %27,66 aromatik ve 
%52 polar bileşiklerden oluştuğu bulunmuştur. 
Sıvı ürün ve elde edilen fraksiyonların elemen-
tel analizi Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Piroliz işlemlerinden elde edilen sıvı 

ürünün ısıl değerinin (31,34 MJ/kg) hammad-
denin ısıl değerinden (19,19 MJ/kg) oldukça 
yüksek olması, ayrıca piroliz sıvı ürünün oksi-
jen içeriğinin (%20,61) hammaddenin oksijen 
içeriğinden (%40,10) düşük olması ve ham-
maddeye (1,43) kıyasla piroliz sıvı ürününün 
(1,47) H/C oranındaki artış elde edilen sıvı 
ürünün özelliklerinde pozitif etki olarak 
gözlenmiştir. 

 
Optimum piroliz koşullarında elde edilen 

sıvı ürün ve alt fraksiyonlarının fonksiyonel 
gruplarını belirlemek amacıyla çekilen FTIR 
spektrumu Şekil 3’de, 1H-NMR spektrumu Şe-
kil 4’de, sıvı ürünün n-pentan fraksiyonunun 
gaz kromatogramı Şekil 5’de verilmiştir. 

 
Sıvı ürünün FTIR spektrumunda OH ger-

ilim titreşim bandları 3355 cm-1’de 
merkezlenmiş, alifatik CH3 ve CH2 bandları 
2850-2922 cm-1 arasında ve bu bandlarla ilgili 
bükülme titreşim bandları 1377-1458           
cm-1 arasında, karbonil titreşim bandı 1707  
cm-1’de, karbon-karbon çift bağ gerilim titre-
şim bandı 1605 cm-1’de, eter bandı ise 1267 
cm-1’de gözlenmiştir. 

 
 
 
Tablo 4. Tütün tarla atığı sıvı ürünü ve alt fraksiyonlarının elementel analiz sonuçları * 

 
Bileşen Sıvı Ürün n-Pentan Toluen Eter Metanol 

C 68,02 78,30 81,69 71,06 63,75 
H 8,35 12,16 10,93 9,51 7,58 
N 3,02 ---- 0,59 1,27 4,16 
O 20,61 9,54 6,79 18,13 24,15 

H/C 1,47 1,86 1,60 1,61 1,43 
Molar 

gösterim CH1,47N0,04O0,22 CH1,86O0,09 CH1,60N0,005O0,006 CH1,61N0,02O0,19 CH1,43N0,06O0,29 

Üst Isıl değer 
(MJ/kg) 31,34 42,31 42,18 34,50 28,15 

   * Kuru temel 
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Şekil 3. Sıvı ürün (a) ve fraksiyonların FTIR spektrumları  n-Pentan (b) Toluen (c) Eter (d) Metanol (e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Sıvı ürün 1H-NMR spektumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Pentan fraksiyonunun gaz kromatogramı 
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1H-NMR spektroskopisi sonucunda hızlı 

piroliz sıvı ürünün %35 aromatik, %33 alifatik 
ve ayrıca %32 olefinik hidrojen içerdiği bu-
lunmuştur. 

 
n-pentan fraksiyonunun gaz kroma-

togramında hidrokarbon dağılımının C10-C30 
arasında olduğu gözlenmiştir. Doymuş hidro-
karbonların en yoğun olduğu bölge ise C10-C21 
arasındadır. Alkanların yoğun olarak görülmesi 
bu fraksiyonun elementel analiz ve FTIR 
sonuçlarıyla da desteklenmektedir. Bu bölgede 
alkenler, dallanmış hidrokarbonların da bulun-
duğu belirlenmiştir. 

 
Sıvı ürünün fraksiyonlanmasıyla elde 

edilen n-pentan fraksiyonunun FTIR spektru-
munda (Şekil 3-b), 2850-2920 cm-1 de alifatik 
CH2 ve CH3 gruplarının gerilim titreşim band-
ları, bunlarla ilgili bükülme titreşim bandları 
ise 1377-1462 cm-1 de, zayıf alken çift bağ ger-
ilim titreşim bandı 1603 cm-1 de gözlenmekte-
dir. Bu fraksiyonda en dikkat çekici band 721 
cm1 de gözlenen band (rocking) olup, yapıda 
yediden fazla düz zincir hidrokarbon bulun-
duğunu kanıtlar. Ayrıca bu sonuç gaz kroma-
togramı ile de desteklenmektedir. 

 
Toluen fraksiyonunun FTIR spektrumunda 

(Şekil 3-c), pentan fraksiyonundan farklı 
olarak 3440 cm1 de OH gerilim titreşim bandı, 
3000 cm-1 de aromatik halkaya bağlı C-H bağı 
titreşim bandı, 1730 cm-1 de ester karbonil 
bandı, 1456-1599 cm-1 de ise aromatik halka 
gerilim titreşim bandları gözlenmiştir. Ayrıca 
700-900 cm-1 arasındaki pikler aromatik hal-
kada bir çok sübstitüentin bulunduğunu kanıt-
lamaktadır. 

 
Eter fraksiyonunun FTIR spektrumunda 

(Şekil 3-d), toluen fraksiyonundan farklı olarak 
2854-2925 cm-1 arasında alifatik CH2 ve CH3 
gruplarının gerilim titreşim bandları, 1263-
1281 cm-1 arasında ise yayvan düzensiz pikler 
şeklinde eter gerilim titreşim bandları gözlen-
miştir. Metanol fraksiyonunun FTIR spektru-
munda (Şekil 3-e), eter fraksiyonundan farklı 
olarak, 1456-1610 cm-1 arasında aromatik hal-
kanın gerilim titreşim bandları, 700-900 cm-1 
de ise aromatik halkada bir çok sübstitüentin 
bulunduğunu gösteren bandlar görülmüştür. 

 
4. SONUÇLAR 

 
Azot ortamında hızlı  pirolizden elde 

edilen sıvı ürün yapısal olarak incelendiğinde 
bu ürünün özellikle kimyasal endüstriler için 
bir girdi olabileceği ve sentetik sıvı yakıt 
olarak da değerlendirilebileceği imkanının 
olduğu söylenebilir. 

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakların-
dan biyokütle sınıfına giren tütün tarla atıkları 
günümüz koşullarında ya tarlalarda yakılmakta 
ya da sobalarda doğrudan yakıt olarak kul-
lanılmakta olup, bu da çok büyük bir enerji 
kaybına neden olmaktadır. Bu tür kullanım-
ların yerine büyük bir potansiyel olan tütün 
tarla atıklarının oldukça basit ve kolay bir 
yöntem olan pirolizle yararlı sıvı ürünlere 
dönüştürülerek kullanılmasının, günümüzde 
petrol gereksiniminin ancak %7,4’ünü kendi 
kaynaklarıyla karşılayabilen ülkemizin enerji 
sorununa katkı yapacağını düşünmekteyiz. 
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